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Ten geleide

W Iedereen viert in deze periode de overgang naar een nieuw millennium. En dat geldt 
ook voor het Jaarboek, getuige het mooie ronde getal 2000 op de voorkaft. Maar wij 
hebben meer te vieren! Dit jaarboek is het zilveren exemplaar, de vijfentwintigste edi-
tie. De combinatie van deze beide festiviteiten is reden tot een brede terugblik en voor-
uitblik.
De redactie heeft aan een aantal ‘smaakmakers’ in ons vak gevraagd een onderdeel van 
het marktonderzoek nader onder de loep te nemen. En op dit punt de belangrijkste ont-
wikkelingen van de laatste vijfentwintig jaar te schetsen. Aan de Jaarboek-artikelen uit 
de voorgaande edities is daarbij ruime aandacht geschonken. Immers, elke lezer kan via 
de vorig jaar verkregen cd-rom alle artikelen waarnaar wordt verwezen, zelf opzoeken. 
De redactie is zeer verheugd dat alle gevraagde auteurs bereid waren de recente historie 
te ordenen. Maar bovenal zijn wij blij met de bijdrage van een van de mannen van het 
eerste uur, namelijk Thieu Meulenberg. Hij was bij de doop van het eerste boek in 1975 
betrokken, vervulde een aantal jaren het hoofdredacteurschap en zette het Jaarboek op 
de rails.

W Het allereerste artikel dat ooit in het Jaarboek stond, was van de hand van Arie van 
der Zwan en Dirk Huisman, en had als titel ‘Haalt het marktonderzoek 1984?’ We 
weten inmiddels dat het marktonderzoek 1984 heeft gehaald, maar zoals Cees van 
Rooy ooit schreef, betekent dat nog geen onsterfelijkheid van ons vak. Hoe kunnen we 
de lijnen vanuit de laatste vijfentwintig jaar naar de toekomst doortrekken? Voorspel-
len blijft lastig. Maar we zijn het eens met Michel Wedel die in dit Jaarboek schrijft: 
“Voorspellingen voor de volgende 25 jaar zijn moeilijk te maken, maar een voorspel-
ling voor 5-10 jaar lijkt haalbaar.” De toekomst van het marktonderzoek hangt uiteraard 
sterk samen met de toekomst van de marketing in het algemeen. En over de marketing 
in de eenentwintigste eeuw spreekt Meulenberg aan de hand van de literatuur verwach-
tingen uit: meer direct contact tussen producent en consument, nieuwe gespecialiseer-
de intermediairen, tussen bedrijven meer ‘co-opetition’, groei van partnerschap tussen 
bedrijven en allianties.

W Dit Jaarboek opent met een update van het klassieke Van der Zwan en Huisman-arti-
kel. Dezelfde onderwerpen – nu 25 jaar later – worden aan de orde gesteld en op grond 
van niet altijd even gemakkelijk toegankelijke cijfers (vaak interne bronnen) belicht. 
Het artikel eindigt met kansen en bedreigingen. En bij die bedreigingen staat non-res-
pons op de eerste plaats. Edith de Leeuw is de aangewezen persoon om ons hierover bij 
te praten. De toekomst zal volgens haar liggen in ‘mixed mode’ benaderingen. We kie-
zen niet meer voor één methode van dataverzameling, maar ondervragen het ene seg-
ment face to face, het andere telefonisch, en het derde via internet. In haar optiek zullen 
interviewers in een volgende eeuw van eenvoudige dataverzamelaars doorgroeien tot 
gespecialiseerde professionals.

W Ook betekent 25 jaar NVMI Jaarboek al 25 jaar aandacht voor tevredenheid, met 
name klanttevredenheid. De Ruyter verzorgt de terugblik op dit punt. Wedel komt in 
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zijn bijdrage tot twee belangrijke toekomstvoorspellingen: marktonderzoekbureaus zul-
len zich in de toekomst niet primair bezig houden met de zelf verzamelde data, maar 
veel meer met analyses op klantentransactiebestanden of postcodebestanden. Voorts zal 
in de ogen van Wedel de samenwerking tussen universiteit en bedrijfsleven groeien en 
meer gestalte krijgen dan in de afgelopen jaren. Leeflang en Wittink spreken de hoop 
uit dat in de dagelijkse praktijk meer met marketing-modellen gewerkt zal worden en 
dat gebruikers in de praktijk hun ervaringen ook daadwerkelijk zullen rapporteren. De 
auteurs zijn het zeker niet eens met de uitspraak van Simon dat deze vorm van model-
bouw ‘coffee marketing science’ is. Olivier spreekt zijn optimisme uit over het advise-
rend vermogen van de marktonderzoeker en de geleidelijk groeiende zelfbewustheid. 
Sikkel concludeert dat nieuwe technieken en ontwikkelingen binnen de statistiek in het 
Jaarboek altijd goed aan bod zijn gekomen. Alleen latente klasse-analyse en event his-
tory analyse zijn onderbelicht geweest. Wel concludeert Sikkel dat veel technieken op 
academisch niveau worden toegepast en slechts zeer mondjesmaat zijn geabsorbeerd 
door bureaus en opdrachtgevers. Recente ontwikkelingen in het business-to-business 
onderzoek (B2B) worden door De Kort op een rijtje gezet. Vijfentwintig jaar geleden 
spraken we nog met een archaïsche term over industrieel marktonderzoek. In vergelij-
king met het consumentenonderzoek komen relatief meer probleemstellingen voor met 
een strategisch karakter.

W Wat betreft de sociale en culturele trends drie bijdragen: van Becker over het pro-
ject Culturele Veranderingen. Over dit onderzoek zijn verschillende artikelen van SCP-
medewerkers in het Jaarboek verschenen, al vanaf 1977. Dekker belicht ontwikkelingen 
met betrekking tot politieke betrokkenheid en participatie. En Schoonenboom schetst 
hoezeer toekomstonderzoek een normale activiteit is geworden in de beleidsvoorberei-
ding. Wierenga en Van Bruggen trekken lessen uit 25 jaar marketing management sup-
port systemen en schetsen de perspectieven voor het nieuwe millennium. Van Raaij tot 
slot beschrijft het gebruik van media en het mediaonderzoek. Ook in dit artikel wordt 
geconcludeerd dat het de komende jaren in het marktonderzoek meer zal gaan om 
secundaire analyses op bestaande gegevens. Er komen meer gegevens uit gedragsregi-
stratie van consumenten en marktonderzoekers kunnen deze gegevens geschikt maken 
voor gebruik in het marketingbeleid. Informatiemanagement wordt dus een belangrijke 
component in het dagelijks werk van marktonderzoekers. Marktonderzoek en informa-
tiemanagement zullen verder integreren.

W Kortom, in een volgende eeuw zal er genoeg werk aan de winkel zijn voor de markt-
onderzoekers. Ander werk dan in het verleden, maar uitdagend genoeg. Gecombineerd 
met de observatie van Olivier dat de status van de onderzoeker in het bedrijf aanmerke-
lijk is toegenomen, kunnen we hoopvol op weg naar het Gouden Jaarboek.

Namens de redactie,

A.E. Bronner
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I. Ontwikkeling van het
marktonderzoek

ONDER REDACTIE VAN

A.E. BRONNER



1. De praktijk van het marktonderzoek
1. Van 1975 via 1984 naar 2000

A.E. BRONNER

SAMENVATTING

Het allereerste artikel dat ooit in het Jaarboek verscheen was getiteld ‘Haalt het marktonderzoek 
1984?’ van de hand van Arie van der Zwan en Dirk Huisman. Aan de orde kwamen de stand 
van zaken in het marktonderzoek op dat moment (1975), historie en ontwikkelingen in de nabije 
toekomst. Het leek ons een goede gedachte dezelfde onderwerpen, nu vijfentwintig jaar later, aan 
de orde te stellen in dit artikel. Eerst wordt een ‘best guess’ van de markt voor marktonderzoek 
gegeven, gevolgd door de afleiding van een zevental belangrijke ontwikkelingen in ons vak. Een 
vijfdeling in de historie van het Nederlandse marktonderzoek wordt geïntroduceerd. Afgesloten 
wordt met een schets van kansen en bedreigingen.

1. INLEIDING

In 1967 vond de marktonderzoekwereld het de hoogste tijd om een eigen vaktijdschrift 
te starten. Verdoorn schreef in het Ten Geleide van het entreenummer: “Waar velen 
weinig tijd is gegeven, kan juist een bundeling van beschikbare tijd en krachten, en 
daarnaast openhartigheid een kompas leveren bij het toetsen van elders beschreven 
technieken, bij het ontwikkelen van geheel nieuwe, en bij het aanpassen van deze beide 
aan de specifieke eisen van onze afzetmarkten. Een eigen Nederlands tijdschrift gericht 
op deze doelstellingen lijkt mij hiertoe onmiskenbaar een eerste vereiste.” Het Tijd-
schrift voor Marktonderzoek was op deze wijze gelanceerd. Eind 1974 verscheen het 
laatste nummer van het tijdschrift, dat op het breukvlak van de decennia was omge-
doopt in Marktonderzoek Kwartaalschrift. Als alternatief stelde de redactie een Jaar-
boek voor, dat zou moeten fungeren als een brug tussen wetenschap en praktijk. Het 
kwartaalschrift werd met ingang van 1975 voortgezet als een jaarboek waarin door 
middel van vaste rubrieken de ontwikkelingen op uiteenlopende gebieden gesignaleerd 
en bijgehouden zouden worden. Het voorliggende boek is het vijfentwintigste en bij 
een dergelijk jubileum past een terugblik. In dit artikel staat de praktijk van het markt-
onderzoek in de bestaansperiode van het Jaarboek centraal. En een belangrijk referen-
tiepunt is het allereerste artikel dat ooit in het Jaarboek verscheen: ‘Haalt het markt-
onderzoek 1984?’ van de hand van Arie van der Zwan en Dirk Huisman. Aan de orde 
kwamen daarin onder andere: historie van het marktonderzoek, ontwikkelingsgang, 
ledental van beroepsverenigingen, een bureau-overzicht, uitgaven aan marktonderzoek, 
ontwikkelingen in de nabije toekomst. En tot slot het ‘ja’-antwoord op de retorische 
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vraag ‘Haalt het marktonderzoek 1984?’. Via de cd-rom met alle verschenen artike-
len (voor het eerst in januari 1999 uitgebracht) heeft de huidige lezer toegang tot deze 
allereerste bijdrage. Het leek ons een goede gedachte dezelfde onderwerpen, nu vijf- 
entwintig jaar later, aan de orde te stellen in dit artikel. We weten inmiddels dat  
het marktonderzoek 1984 heeft gehaald, maar zoals Van Rooy (1998, p.13) stelt, bete-
kent dat nog geen onsterfelijkheid van ons vak: “Het eerste Jaarboek (1975) opende met 
een spraakmakende bijdrage van Arie van der Zwan over de toekomst van het markt-
onderzoek. ‘Haalt het marktonderzoek 1984?’ is de vraag die hij toen poneerde. Het 
antwoord hierop is inmiddels bekend. Waarmee echter nog niets is bewezen omtrent 
het onsterfelijke karakter van dit nobele ambacht. Integendeel. Tal van ontwikkelingen 
schetsen het beeld van een branche die turbulente ontwikkelingen doormaakt.”
In de volgende paragraaf zal de ontwikkeling worden geschetst van het aantal beroeps-
beoefenaren, de omzet en samenstelling daarvan, daarna volgt een bespiegeling over 
stadia in het marktonderzoek, afgesloten met een schets van enkele trends en ontwik-
kelingen.

2. OMVANG EN SAMENSTELLING VAN DE MARKT 
2. VOOR MARKTONDERZOEK

2.1. De totale markt

Voor een nader inzicht in de markt voor marktonderzoek zijn de zogeheten VMO-cij-
fers onontbeerlijk. Binnen de Vereniging van Marktonderzoekbureaus leveren de leden 
gedetailleerde omzetcijfers aan die door een accountant worden verzameld, getotali-
seerd en naar de leden teruggekoppeld. Momenteel zijn een 35 à 40 bureaus lid, waar-
onder alle grotere en meer bekende bureaus. De VMO-cijfers zijn met name uniek 
omdat zij een goed beeld geven van de opbouw van de bestedingen aan marktonder-
zoek. Maar we moeten ons wel realiseren dat de aanbodzijde markt- en beleidsonder-
zoek in Nederland veel breder is.

De schattingen over de omvang van de totale markt voor markt- en beleidsonderzoek 
lopen erg uiteen. Gortemöller et al hebben in 1998 een deskresearch studie gedaan en 
presenteren als eindresultaat een zo betrouwbaar mogelijk beeld.

  omzet per jaar
  (1997)
•	 aanbieders	die	lid	zijn	van	het	VMO	 400	mln.
•	 commerciële	onderzoekbureaus	niet	lid	van	VMO	 185	mln.
•	 semi-commerciële	aanbieders	(VBO,	Vereniging	voor	Beleids-
 onderzoek) 200 mln.
•	 universiteiten	en	hogescholen	 100	mln.
•	 aanbieders	van	onderzoek	als	nevenactiviteit	(consultants,	accountants)	 100	mln.
                                                                                                       totaal  ± 1 miljard

De totale markt voor markt- en beleidsonderzoek heeft in 1997 bij benadering 1 mil-
jard gulden bedragen. In 1998 is de groei van de markt een kleine 10% geweest. Dus 
in 1998 zitten we op circa 1,1 miljard. De auteurs geven zelf aan dat het om een grove 
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schatting gaat, maar het is de ‘best guess’. 
Van der Zwan en Huisman (1975) geven aan dat vijfentwintig jaar geleden schattingen 
ook al moeilijk waren (zij hebben het over “de worsteling die aan de vervaardiging van 
het cijfermateriaal is voorafgegaan”, p.19). De uitgaven in lopende prijzen worden door 
hen voor 1973 geschat op 87,5 miljoen gulden. De auteurs hebben zich beperkt tot het 
onderzoek voor bedrijven. Als we deze omzet nu schatten op 700 miljoen gulden, dan 
blijkt de markt in vijfentwintig jaar met een factor acht te zijn gegroeid (zie de eerste 
kolom in tabel 1).

Tabel 1. Vergelijking 1978-1998.

  Uitgaven markt- 
  onderzoek  
  (in lopende    Aantal
  prijzen x 1 mln.) NVMI-leden Esomar-leden bureaus

•	 1973	 						87,5	mln.	 			410	 1.600	 		56
•	 1998	 ±	700	mln.	 1.000	 3.500*	 450
toename factor          8    2.5    2.2     8

*	Nederland	telt	174	Esomar-leden,	en	staat	daarmee	op	de	6de plaats
bron 1973: Van der Zwan, Huisman, Jaarboek NVM 1975
bronnen 1998: interne cijfers NVMI, Esomar, VMO

De groei in de 25 jaar voorafgaand aan 1973 was overigens veel groter: tussen 1950 en 
1973 gingen de uitgaven omhoog van 1,5 miljoen naar 87,5 miljoen (beide weergege-
ven in lopende prijzen). 

Het aantal beoefenaren van ons vak is niet precies te achterhalen, maar een goede indi-
cator voor het aantal ‘serieuze’ beroepsbeoefenaren is volgens Van der Zwan en Huis-
man het aantal NVM(I) en Esomar leden. Uit tabel 1 blijkt dat de ledentallen van beide 
organisaties iets meer dan verdubbeld zijn (zie de kolommen 2 en 3 in tabel 1). Dui-
delijk minder gegroeid dan de omvang van de bestedingen. Wel enorm gegroeid is het 
aantal aanbieders van marktonderzoek. Volgens Van der Zwan en Huisman waren er in 
1950 drie bureaus (NIPO, IHO, later RIN en NSS) en in 1973 56.

In de VMO-notitie over de verkenning van de aanbodzijde van het markt- en beleids-
onderzoek	in	Nederland	wordt	geschat	dat	er	momenteel	circa	450	commerciële	onder-
zoekbureaus werkzaam zijn:
•	 35	VMO-bureaus
•	 61	niet	VMO-bureaus,	met	vijf	en	meer	fulltime	werkzame	personen
•	 100	bureautjes	met	gemiddeld	circa	vier	ton	omzet
•	 250	‘éénpitters’	met	gemiddeld	circa	een	ton	omzet.

De meeste bedrijven zijn opgericht tussen 1991 en 1996: 60%. Er was in de jaren 
negentig dus duidelijk sprake van een hausse in de oprichting van bedrijven die onder-
zoeksdiensten aanbieden. CBS-gegevens duiden erop dat 60% van de starters in de 
zakelijke dienstverlening na vijf jaar nog actief is. Als de variabelen ‘klasse werkzame 
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personen’ en ‘vestigingsjaar’ met elkaar in verband worden gebracht, is goed te zien dat 
de bedrijven die sinds 1991 zijn opgericht voor driekwart bestaan uit eenmanszaken.

2.2. Onderverdeling naar instrumenten

Zoals in de vorige paragraaf is beschreven, ligt de totale markt voor marktonder- 
zoek iets boven de 1 miljard gulden. Slechts over een deel van deze bestedingen 
beschikken we over gedetailleerde cijfers, namelijk de omzet gerealiseerd door bureaus 
die lid zijn van de VMO. Omdat dit alle grotere en meer spraakmakende bureaus 
betreft, geven deze cijfers wel een goede indicatie voor bepaalde ontwikkelingen in de 
totale markt. De VMO-cijfers uitgesplitst naar instrument en methode worden sinds 
1985 verzameld. Wij kunnen dus maximaal de ontwikkeling van de laatste vijftien jaar 
schetsen.

Ontwikkeling 1: er is een toename van onderzoek dat bij Nederlandse bureaus binnen-
komt maar wordt uitgevoerd buiten Nederland

Dit gegeven is voor de eerste keer geregistreerd in 1992. Toen lag het percentage inter-
nationaal onderzoek rond de 6% en dat is in 1998 opgeklommen naar 12%. Een ver-
dubbeling in zeven jaar. Ook parallel hieraan zien we een groei van omzet in Nederland 
door buitenlandse opdrachtgevers. Kortom: meer internationalisatie van het markt-
onderzoekvak. Een trend die uiteraard nog volkomen ontbreekt in het artikel van Van 
der Zwan en Huisman.

Ontwikkeling 2: groei telefonisch onderzoek

Het eerste artikel over telefonisch onderzoek verscheen in het Jaarboek 1980 en was 
van de hand van Tjarko Veldman. Hij signaleert in het artikel een groeiende belangstel-
ling voor telefonisch enquêteren, vooral ook omdat de telefoonpenetratie tussen 1960 
en 1980 steeg van circa 30% naar 80%. Steeds minder kon daarom het argument van 
niet-representativiteit van de telefoonbezittende huishoudens worden gebruikt. Enkele 
jaren daarna gingen de grotere bureaus CATI-systemen opzetten, waarbij vanuit een 

12

Figuur 1. Aandeel onderzoek buiten Nederland uitgevoerd door Nederlandse bureaus afgeleid uit 
rapportage omzetgegevens markt- en opinieonderzoek, VMO. Per jaar is de totale VMO-omzet 
100%.



centrale	locatie	computergestuurd	per	telefoon	werd	geënquêteerd.	In	het	begin	werden	
jarenlang de voorspellingen van goeroes omtrent de explosieve groei van telefonisch 
onderzoek door de bestedingen weersproken. Tussen 1985 en 1990 ging het aandeel 
van telefonisch onderzoek in de totale VMO-omzet zelfs wat omlaag, zoals figuur 2 
laat	zien.	Maar	daarna	creëerde	het	aanbod	uiteindelijk	toch	de	vraag.	Eind	jaren	tach-
tig werd aan bureauzijde een grote capaciteit opgebouwd voor de centrale uitvoering 
van telefonisch onderzoek.
Het aandeel van het telefonisch onderzoek schommelde in 1985-1987 rond de 21%, 
zakte daarna iets terug naar 17,5% in 1990 en klom sindsdien gestaag door naar de hui-
dige 28%. De verwachting is dat de groei langzaam zal doorgaan. Langzaam omdat de 
non-responsproblematiek zich sterk doet gelden bij telefonisch onderzoek. Vooral ook 
omdat bij respondenten de verwarring met telemarketing groot blijkt te zijn (zie ook het 
artikel van Van Rooy en van Steenis in het Jaarboek 1999, die spreken over telefoon-
moeheid en irritatie).

Groei vond vooral in 1995 plaats. En boven het artikel dat Oostveen jaarlijks in het blad 
Onderzoek over de VMO-cijfers schrijft, stond als kop: ‘Bestedingen aan tele fonisch 
onderzoek nemen explosief toe’ (Oostveen, 1995). “Nadat in de tweede helft van de 
jaren tachtig bureaus enthousiast investeerden in telefoonunits, zette de groei van tele-
fonisch onderzoek pas echt door in de negentiger jaren,” zo concludeert Oostveen.

Ontwikkeling 3: afname face to face onderzoek

Face to face onderzoek op woon- of werkadres is in ongeveer vijftien jaar gehal-
veerd. Traagheid en hoge kosten spelen een rol. Traagheid de laatste paar jaar wat 
minder omdat steeds meer face to face onderzoek met laptops wordt uitgevoerd en de 
vragenlijstzending zowel heen als terug via een modem kan verlopen. Kosten spelen 
een steeds grotere rol: bureaus zijn in bepaalde situaties verplicht inhoudingen op het 
enquête-loon te doen en bovendien is de ‘klassieke interviewer’ uit de jaren zeventig en 
tachtig steeds minder beschikbaar. Toen waren dat vaak herintredende vrouwen die een 
kleine flexibele baan naast het gezin zochten, tegenwoordig wordt deze groep al snel 
verleid om een vaste baan of contractbaan te accepteren.
Ontwikkeling 4: toename kwalitatief onderzoek op centrale locatie
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Figuur 2. Aandeel telefonisch onderzoek afgeleid uit VMO-rapportage omzetgegevens markt- en 
opienieonderzoek.



Kwalitatieve bureaus en kwalitatieve units binnen kwantitatieve bureaus beschikken 
over steeds betere meekijkfaciliteiten en daarnaast valt bij de opdrachtgever te constate-
ren dat hij/zij graag gesprekken komt ‘meekijken’ om rechtstreeks te kunnen ‘beleven’ 
wat de consument naar voren brengt. Ook bestaat dan de mogelijkheid voor opdracht-
gevers om de gespreksleider te sturen en additionele punten aan de orde te stellen. Dit 
alles heeft blijkbaar geleid tot een groei van kwalitatieve gesprekken op een centrale 
locatie. En naar verwachting zal doorgroei plaatsvinden omdat steeds meer de combi-
natie kwalitatief/kwantitatief onderzoek oplossingen zal moeten bieden. De consument 
wordt individueler en onvoorspelbaarder, dus dat eist meer inzicht, ook op individueel 
niveau.

Ontwikkeling 5: enquêteurs minder ingezet

Enkele jaren geleden had een Esomar-seminar de titel ‘Are interviewers obsolete?’ en 
daar lijkt het inderdaad op. Steeds minder data worden verzameld met behulp van de 
interviewer, ook al is door de bureaus in de jaren negentig hard gewerkt aan professio-
nalisering (certificering en opleiding van interviewers). Het toenemend aantal enquêtes 
buiten de enquêteur om wordt op heterogene wijze verkregen: scanning, peoplemeter 
bij registratie kijkgedrag, schriftelijk, CASI (computer assisted self-interviewing), via 
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Figuur 3. Aandeel face to face onderzoek afgeleid uit VMO-rapportage omzetgegevens markt- en 
opinieonderzoek.

Figuur 4. Aandeel kwalitatief op onderzoekinstituut/locatie.



internet. De belangrijke rol van de interviewer als stimulator en ‘explicateur’ kan in 
deze situaties niet vervuld worden. Toenemende schaarste op de arbeidsmarkt en een 
grote groei van het aantal call centers zetten de beschikbare veldwerkcapaciteit met 
interviewers onder druk.

2.3. Vergelijking Nederland en Europa

Zoals we al eerder constateerden speelde 25 jaar geleden in het marktonderzoek de 
internationalisatie een zeer bescheiden rol. Maar steeds meer zullen we de Nederlandse 
markt gaan zien als onderdeel van de Europese markt. Daarom lijkt het op zijn plaats 
in dit artikel de Nederlandse marktonderzoeksituatie te vergelijken met de Europese. 
Omdat we een klein land zijn, is ook de marktonderzoekomzet bescheiden ten opzichte 
van Europa. De Nederlandse omzet bedraagt ongeveer 4% van de Europese markt. Hoe 
laat de Nederlandse onderzoeksituatie zich kenschetsen ten opzichte van de Europese? 
Op basis van Esomar-cijfers hebben we de volgende bewerking gedaan:
•	 voor	Europa	als	 totaal	 is	het	aandeel	van	een	 instrument	bekend.	Dit	 is	per	 jaar	op	

100 gesteld;
•	 voor	Nederland	 is	 het	 aandeel	 van	 een	 instrument	 af	 te	 leiden	uit	 de	VMO-cijfers.	

Dit aandeel is per jaar gerelateerd aan het aandeel van dat instrument voor Europa als 
totaal.

Is het aandeel van instrument x in Europa in 1995 20%, dan stellen we dat percentage 
op 100. Is het aandeel van instrument x in Nederland in 1995 15%, dan is de index voor 
Nederland 15/20 = 75.
Twee opvallende trends doen zich voor: een betreft kwalitatief onderzoek (zie tabel 2) 
en een telefonisch onderzoek (zie tabel 3).

Ontwikkeling 6: inhaaleffect wat betreft kwalitatief onderzoek

Oostveen kon in 1991 nog concluderen: “Ondanks de groei van het kwalitatieve onder-
zoek	 in	 1990,	 blijft	 Nederland	 enigszins	 kwantitatief	 georiënteerd	 inzake	 het	 onder-
zoeksinstrumentarium.” Maar zo rond 1993 liepen we onze achterstand in en bouwden 
die om tot een voorsprong. In de jaren tachtig was de index voor Nederland ten opzich-
te van Europa 77, in 1996 is deze achterstand omgebouwd tot een voorsprong: 180 in 
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Figuur 5. Onderzoek uitgevoerd met enquêteur/interviewer/auditor afgeleid uit VMO-rapportage 
omzetgegevens markt- en opinieonderzoek.



Nederland ten opzichte van 100 voor Europa als totaal.

Tabel 2. aandeel kwalitatief onderzoek Nederland ten opzichte van Europa (indexcijfers, Europa 
= 100).

  1988/1989 1991 1994 1996

•	 Europa	 100	 100	 100	 100*
•	 Nederland	 		77	 		75	 110	 180

*	gebaseerd	op	gemiddelde	over	25	landen	

Ontwikkeling 7: Nederland een echt telefonisch enquêteland

Tabel 3. Aandeel telefonisch onderzoek Nederland ten opzichte van Europa (indexcijfers, Europa 
= 100).

  1988/1989 1991 1994 1996

•	 Europa	 100	 100	 100	 100
•	 Nederland	 110	 		95	 169	 200

*	gebaseerd	op	gemiddelde	over	25	landen	 N.B.:	 in	 de	 Esomar-cijfers	 wordt	 de	 methode	
van dataverzameling alleen voor ad hoc onderzoek uitgesplitst.

Nederland heeft zich vooral ook door de grote investeringen van de bureaus in CATI-
units ontwikkeld tot een ‘echt telefonisch enquêteland’. Het aandeel van telefonisch 
onderzoek ligt op het dubbele ten opzichte van Europa. Telefonisch onderzoek wordt 
het meest benut in Scandinavische landen, zoals Noorwegen en Zweden. En dat is zeer 
begrijpelijk vanwege de grote afstanden en relatief geringe bevolkingsdichtheid. Ver-
rassend is dat een dichtbevolkt land als Nederland met kleine afstanden direct na deze 
landen komt wat betreft de hoogte van het aandeel telefonisch onderzoek. Bij het aan-
deel van face to face onderzoek zitten we daarentegen wel op het Europees gemiddelde 
(1996 Nederland: 91, Europa: 100).
Esomar publiceert ook cijfers over de sector waaruit de omzet komt (‘source of reve-
nue’ in Esomar termen). Nederland haalt ten opzichte van andere Europese landen rela-
tief weinig omzet uit industrie en reclamewereld. De industrie in Nederland heeft een 
mindere onderzoektraditie en de reclamewereld in Nederland voert in vergelijking met 
andere Europese landen veel onderzoek in eigen beheer uit, zonder uitbesteding aan 
een marktonderzoekbureau. Drie sectoren doen in Nederland relatief veel aan de uitbe-
steding van onderzoek: overheid, zakelijke dienstverlening en handel.
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3. ONDERSCHEIDEN FASEN IN HET MARKTONDERZOEK

Van der Zwan en Huisman besteden een belangrijk deel van hun artikel aan het onder-
scheiden van fasen in de geschiedenis van het Nederlandse marktonderzoek. Zij komen 
tot een driedeling:
a. 1945-1960 pioniersfase
b. 1960-1970 expansiefase
c.  1970-1975 rijpheidsfase

Vooral economische factoren, zoals aantal aanbieders, groei en conjuncturele invloe-
den bepalen hun indeling. Inmiddels zijn we 25 jaar verder en lijken vooral ook grote 
veranderingen in de methoden van dataverzameling en inhoud van het vak in een fase-
indeling geïntegreerd te moeten worden, wil een dergelijke fase-indeling een zinvolle 
beschrijving van het marktonderzoekvak geven.
Bronner (1995) heeft de fasen van Van der Zwan en Huisman als basis genomen en 
uitgebreid tot een vijftal hoofdperioden in het marktonderzoek (zie figuur 6 en zie ook 
Van Ginneken 1991/1992, Vreede 1975, Van Schravendijk 1975, Vervoort 1975).

Hoofdperioden in het marktonderzoek

1945-1960: de pioniersfase 1970-1980: de multivariate fase
•	 selecteren	en	opleiden	enquêteurs	 •	 multivariate	analysetechnieken	als	USP	
•	 uitleggen	hoe	steekproeftheorie	werkt	 	 van	bureaus
•	 nut	van	onderzoek	verduidelijken	 •	 afbeeldbaarheid	(MDS,	AlD)
•	 veel	aandacht	vraagstellingen	
•	 groeiende	behoefte	aan	continuïteit	(panels)	 1980-1990: de technologische fase
•	 sociaal-psychologische	aanpak		 •	 gebruik	pc	bij	analyses
	 (van	beschrijven	naar	verklaren)		 •	 gebruik	pc	bij	dataverzameling	(CATI,	
   CAPI, CASI)

1960-1970: de expansiefase 1990-nu: de strategisch gerichte informatie-
•	 meer	aandacht	veldwerk	 fase
•	 besef	interviewer-bias	 •	 informeren,	interpreteren,	implementeren
•	 non-respons,	enquêtedruk,	weigeringen	 •	 strategisch	marktonderzoek
•	 acceptabele	gesprekslengte

Figuur 6. De vijf hoofdperioden in het marktonderzoek.

Fase 1. De pioniersfase
Marktonderzoek in Nederland werd eigenlijk pas ná de Tweede Wereldoorlog geïntro-
duceerd. Aan het eind van de jaren ’30 voerde het Instituut voor Huishoudelijk Onder-
zoek (het latere SOCMAR, dat weer later RIN werd) weliswaar wat productonderzoe-
ken uit in opdracht van Unilever, maar het betrof hier nog echt pionierswerk. Het eerste 
kwantitatieve marktonderzoek in Nederland werd uitgevoerd in augustus ’39; het betrof 
een studie naar het gebruik van toiletzeep, met tal van vragen gericht op een verbete-
ring van het reclamebeleid. Het onderzoek werd vroegtijdig afgebroken in verband met 
de op handen zijnde oorlog; een rapport werd nimmer geschreven (Vreede 1975). De 
oorlog onderbrak de ontwikkeling van het marktonderzoek in Nederland; een van de 
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eerste maatregelen van de bezetter was het verbieden van enquêtes zonder schriftelijke 
vergunning. In ’45 gingen zowel NIPO als NSS van start met de eerste polls. Eén jaar 
later verscheen het eerste Nederlandse boek over marktonderzoek, geschreven door Jan 
van Rees. In die eerste dagen hielden voornamelijk drie problemen de marktonderzoek-
instituten bezig: 

1. Selectie en opleiding van enquêteurs: oefenen met vraaggesprekken, antwoorden niet 
in de mond leggen, precies invullen van een enquêteformulier.

2. Uitleggen hoe de steekproeftheorie werkt: hoe kan men iets zeggen over de gehele 
bevolking door 1000 mensen te ondervragen?

3. Overtuigen van opdrachtgevers van de noodzaak om marktonderzoekgegevens te 
gebruiken voor het formuleren van het commercieel beleid. Opdrachtgevers meen-
den hun markten wel te kennen.

Veel van dit onderzoek was echt tellend en beschrijvend van aard; de kentering naar 
meer diepgang vond plaats in de tweede helft van de jaren ’50. Men wilde de stap 
maken van beschrijven naar verklaren en de meer psychologische aspecten aan de orde 
gaan stellen. Vance Packard publiceerde het boek The hidden persuaders (1957). Hij 
gaf een beschrijving van het motivation research dat zich toen ontwikkelde en waar-
schuwde min of meer tegen deze stroming: “Velen onzer worden in de dagelijkse gang 
van ons leven beïnvloed en geleid, zonder dat wij dit goed beseffen.” Van Ginneken 
(1993) heeft deze periode, waarin de psychologen hun intrede deden in het marktonder-
zoek, uitgebreid beschreven. Hij stelt dat veel directeuren die nog niet eerder aan moti-
vation research hadden gedaan hierin nu opeens een wondermiddel zagen; ze benader-
den marktonderzoekers gretig voor onderzoek. Zo ontstonden sociaal-psychologische 
marktonderzoekbureaus als IPM en Veldkamp. 

Fase 2. De expansiefase
Na ’60 maakte het marktonderzoek een versnelde groei door; enerzijds in de vorm van 
een expansie van de bestaande bureaus en anderzijds door toetreding van nieuwkomers, 
hetgeen resulteerde in meer professionalisering. De NVM (dat later de NVvM werd) 
werd opgericht in ’63 en startte met 100 leden.
Wanneer men de publicaties opslaat, valt op dat er in de jaren ’60 steeds meer aan- 
dacht voor veldwerk kwam. Er verschenen voor het eerst artikelen over onderwerpen 
als interviewer-bias, wijze van optreden van de interviewer, sterkte van de motieven 
van de respondent om het vraaggesprek toe te staan en samenstelling van het enquê-
teursapparaat van een onderzoekbureau. Door de grote expansie kwam ook het pro-
bleem van weigering van mensen om aan enquêtes mee te doen voor het eerst naar 
voren.

Fase 3. De multivariate fase
In deze periode kwam de doorbraak van multivariate analysetechnieken. In ’71 ver-
scheen een extra dik nummer van het Marktonderzoek Kwartaalschrift dat geheel hier-
aan gewijd was. De correlatie-matrix werd steeds meer opgesteld, maar om inzicht te 
krijgen in de voornaamste verbanden was méér nodig. Reductie van het materiaal eiste 
multivariate analyses. Sommige bureaus roken nieuwe kansen en legden zich toe op 
analyses. Er werden mensen aangetrokken met een redelijk zware methodenopleiding, 
en vooral technieken die grafische afbeeldingen toelieten ontwikkelden zich snel, zoals 
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AID-analyses die een soort vervolg waren op de Agostini/Belson-methode, maar statis-
tisch beter gefundeerd waren. 
Ook meerdimensionale schaalanalyses met twee- of driedimensionale configuraties, 
waarbinnen merken en beoordelingscriteria als punten of vectoren lagen, waren in 
opkomst. Het kunnen toepassen van multivariate analysetechnieken was een USP, en 
toepassing van Multidimensional Scaling (MDS) leverde opdrachten op. Enerzijds wer-
den specifieke programma’s zoals AID, MiNiSSA, MiNiRSA en Mokken-schaalana-
lyse gebruikt, maar anderzijds ook standaardpakketten zoals SPSS voor bijvoorbeeld 
regressie-analyse. Bovendien werden schaaltechnieken, in tegenstelling tot de periode 
daarvoor, na ’70 in het marktonderzoek (veelvuldig) benut.

Fase 4. De technologische fase
Begin jaren ’80 deden de pc’s hun intrede in het marktonderzoek. De toegang tot een 
goed mainframe met een uitgebreid programmapakket werd een tanend voordeel. Stu-
denten leerden in hun studie met statistische pakketten omgaan en mainframepakket-
ten werden omgebouwd tot pc-versies. De technologische vernieuwingen hadden ook 
nogal wat gevolgen voor de methoden van dataverzameling. Computer Assisted Telep-
hone Interviewing (CATI) werd in de eerste helft van de jaren ’80 door Maurice de 
Hond in Nederland geïntroduceerd. Sinds ’81 draaide bij Inter/View een CATI-unit met 
software ontwikkeld door M/A/R/C (Dallas); de eerste paper over de ontwikkeling van 
het systeem werd door De Hond in augustus ’81 op het Esomar-congres te Amsterdam 
gepresenteerd.
CATI’s tegenhanger voor persoonlijke benadering van de respondent (Computer 
Assisted Personal Interviewing – CAPI), maakte twee fasen door. Eerst vond toepas-
sing alleen op een centrale locatie plaats, omdat de pc’s lastig te transporteren waren. 
Saris beschreef op het Sociometrie-conges, dat november ’80 plaatsvond, een experi-
ment op mainframe. Bronner en de Hoog (1982) beschreven een paar van de eerste 
CAPI-experimenten uit april ’81 met de microcomputer (TRS-80), die echter toch nog 
eisten dat respondenten naar een centrale locatie kwamen. In de tweede helft van de 
jaren ’80 deden beter draagbare computers hun intrede. Eind ’86 vormde NIPO een 
projectteam dat tot taak had CAPI met laptops te ontwikkelen. Dit instituut heeft een 
belangrijke bijdrage geleverd aan de ontwikkeling en verspreiding van dit soort tech-
nieken. Denk maar eens aan de bekende advertentie van het NIPO waarop de enquêteur 
met de portable achterop de fiets afgebeeld staat. Door Saris en NIPO werd ook het 
Telepanel ontwikkeld. Respondenten die deel uitmaken van een panel krijgen thuis een 
computer ter beschikking en dienen op gezette tijden vragen te beantwoorden: Compu-
ter Assisted Self Interview (CASI).

Fase 5. De strategisch gerichte informatiefase
Het gebruik van analysetechnieken werd dus zeer verbreed. Derhalve verschoof de USP 
eind jaren ’80 naar vertaling van onderzoekresultaten in strategische adviezen. Centrale 
vragen werden: Hoe kunnen we onderzoek zo uitvoeren en rapporteren dat het beleid er 
iets	mee	kan?	Hoe	kunnen	we	ideeën	genereren	voor	het	management?	Er	kwam,	met	
andere woorden, veel meer aandacht voor de vraag: Wat is de functie van marktonder-
zoek in de marketingstrategie? Het doen van een corporate imageonderzoek bijvoorbeeld 
eist dat de onderzoeker ook meedenkt over de implicaties van de resultaten. Hetzelfde 
geldt voor ‘accountability’ van reclame. Sleutelwoorden hierbij zijn informeren, inter-
preteren, implementeren. Recentelijk is de belangstelling voor onderzoek naar de stra-
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tegische betekenis van het merk en naar de kwaliteit van dienstverlening toegenomen. 
Daarnaast is het aantal buitenstaanders toegenomen dat zich met marktonderzoek ging 
bezighouden. Ze komen vanuit bedrijfstakken die het accent leggen op beleidsaanbeve-
lingen en niet blijven steken in het analyseren van cijfers als zodanig.

4. KANSEN, BEDREIGINGEN, ONTWIKKELINGEN 
3. IN HET MARKTONDERZOEK

Evenals Van der Zwan en Huisman in 1975 eindigen wij het artikel met een kort 
samenvattend overzicht van kansen, bedreigingen, ontwikkelingen.

Vanuit de literatuur (bijvoorbeeld Olivier 1994, Santry 1996, Van Rooy 1998) en dis-
cussies in NVMI, VMO, Esomar kunnen we een lijstje met kansen en bedreigingen 
voor het marktonderzoek opstellen. In figuur 7 is een lijstje met topkansen en topbe-
dreigingen weergegeven. Een aantal onderwerpen komt in andere artikelen in dit Jaar-
boek meer gedetailleerd terug (bijvoorbeeld non-respons), daarom stippen wij de kan-
sen en ontwikkelingen slechts kort aan.

Bij de kansen komen naar voren meer kwaliteitszorg (ISO 9001, VMO-kwaliteitseisen, 
certificering enquêteurs), meer automatisering (CAPI, CATI, CASI, internet), meer pro-
fessionalisering, meer internationale samenwerking (Nederlandse bureaus in internatio-
nale ketens, Esomar, Efamro, de internationale equivalent van VMO). Bij de bedreigin-
gen kunnen we met name denken aan toenemende non-respons, de nieuwe wetgeving 
die betrekking heeft op de vertrouwelijkheid van gegevens en op de bescherming van 
de privacy, marktonderzoek door consultants en accountants, verwarring bij het publiek 
over de grens tussen telebusiness en onderzoek, moeilijke verkrijgbaarheid van enquê-
teurs.

Kansen Bedreigingen 

1. van onderzoek naar informatiemanagement 1. non-respons
2. meer kwaliteitszorg 2. wetgeving bescherming privacy
3. meer automatisering 3. onderzoek door niet-gespecialiseerde 
4. meer professionalisering  bureaus
5. meer internationale samenwerking 4. geringer aanbod van interviewers
6. meer continu onderzoek (panel, tracking) 5. verwarring telebusiness en onderzoek
7. standaardmodellen leveren cumulatie van  6. oneigenlijke concurrentie van onderwijs-
 kennis op  instellingen
8. specialisatie 7. prijsdruk

Figuur 7. Kansen en bedreigingen voor het marktonderzoek.

Bovenaan bij de kansen staat de ontwikkeling van dataverzameling naar informatiema-
nagement. Of, zoals Santry (1996) zegt: “We gaan naar ‘market understanding’.” De 
Nederlandse Vereniging van Marktonderzoekers veranderde haar naam enkele jaren 
geleden in Nederlandse Vereniging voor Marktonderzoek en Informatiemanagement. 
De informatiemanager deed zijn intrede in bedrijven en hij/zij heeft als taak informatie 
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uit vele bronnen te combineren (eigen klanten databases, aankoop-gegevens, branche-
gegevens, marktonderzoek, klanttevredenheidsonderzoek). Zoals Huizingh (1997) zegt: 
“Bedrijven dreigen om te komen in de gegevens en hebben dus een grote behoefte aan 
medewerkers die informatiestromen kunnen structureren, beheersen, analyseren, inter-
preteren en vertalen naar bedrijfsbeleid.” De marktonderzoeker heeft kans op de nieu-
we positie van informatie-manager, maar zal deze positie niet automatisch toegescho-
ven krijgen. Met de groei van de informatie wordt het gevaar van ‘verdrinken’ groter. 
Marktonderzoekers hebben ervaring met het omgaan met grote hoeveelheden data en 
kunnen dus als een soort reddingsbrigade gaan opereren die dat verdrinken voorkomt. 
De marktonderzoeker als ‘combineerder’ van interne en externe databronnen, die aan-
vullingen op maat maakt met behulp van klassieke marktonderzoekmethoden. Een uit-
dagende toekomstige rol!

Overigens lijken deze geluiden nieuw, maar ze zijn het niet. Emanuel schrijft in 1966 
(p.278): “In de derde plaats kan men pogen de binding tussen onderzoek en opdrachtge-
ver te versterken door een integratie van marktonderzoek en marktanalyse, uitmondend 
in	de	aanvaarding	van	een	commerciële	adviesfunctie.”
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2. Methodologische uitdagingen voor het 
1. nieuwe millennium
1.Van het 19-de eeuwse sociaal survey naar het World Wide Web

E.D. DE LEEUW1

SAMENVATTING

Het survey-onderzoek zoals wij dat kennen, dat wil zeggen met een verantwoorde steekproef-
trekking, een goede gestructureerde vragenlijst, en aandacht voor nonrespons, is nog geen eeuw 
oud. Sinds het allereerste, bescheiden, wetenschappelijke interview in 1912, heeft ons vakgebied 
een adembenemende ontwikkeling doorgemaakt. Technologische vooruitgang leverde ons nieu-
we dataverzamelingsinstrumenten, zoals de telefoon en de computer. Maatschappelijke verande-
ringen dwongen ons tot nieuw en gespecialiseerd onderzoek, zoals het interviewen van etnische 
groepen. Op de grens van een nieuw millennium weten we één ding zeker, er zullen nog vele ver-
anderingen komen en we zullen onze onderzoeksmethoden daar continue op moeten afstemmen.
In deze bijdrage wordt een overzicht gegeven van veranderingen binnen het survey-onderzoek 
en de methodologische uitdagingen en oplossingen die op ons afkomen. Eerst wordt een korte 
geschiedenis van het survey gegeven. Daarna wordt ingegaan op de ontwikkeling van de inter-
viewmethode en alternatieven zoals het telefonische en het computergestuurde interview. De kor-
te geschiedenis van het survey wordt afgesloten met een beschrijving van de ontwikkelingen in 
het laatste decennium, waarin de nadruk komt te liggen op het gehele surveyproces en op ‘quality 
management’. Hierna volgt een overzicht van te verwachten ontwikkelingen en nieuwe metho-
den.

1. DE GESCHIEDENIS VAN HET SURVEy

1.1. Tellen en beschrijven

Het Amerikaanse woord ‘poll’ vindt zijn oorsprong in een angelsaksisch woord voor 
‘hoofd’. Het tellen van hoofden en van hun bezittingen is de oudste vorm van markton-
derzoek. Zo telden ambtenaren in het oude Egypte, het Romeinse rijk en het keizerlijke 
China mensen en hun belastbare eigendommen en natuurlijk jonge mannen die mili-
taire verplichtingen konden vervullen. Ook de oudste bewaard gebleven volkstelling, 
het ‘Doomsday’ boek is eerder een economisch kadaster dan een wetenschappelijke 
beschrijvende statistiek. 
Op last van Willem de Veroveraar werd tussen 1085 en 1086 door koninklijke ambte-
naren heel Engeland opgenomen: en wel, bezit, personen die het land bewerkten en 
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vaste lasten.
Het economisch karakter van deze vroege tellingen wordt nog eens onderstreept door 
de bloei van koloniaal statistisch onderzoek. Zo hield Spanje een telling in Peru in 
1548, Frankrijk in Nova Scotia en Québec (1660), en Engeland in Ierland ter voorberei-
ding van de beslagname in 1679 . Naast de ambtelijke statistieken werd er ook onder-
zoek gedaan door bevlogen burgers. Zo publiceerde John Graunt al in 1662 een boek 
waarin de sterfcijfers van Londen, die voorheen wel verzameld, maar niet benut wer-
den, werden geïntegreerd en in overzichtelijke tabellen beschreven. Graunt groepeerde 
zijn gegevens ook in ‘overlevingstabellen’, waaruit we leren dat rond 1660 slechts 25 
van de 100 Londenaars de leeftijd van 26 bereikten en slechts 3 van de honderd 66 
werden. Graunt kan dan ook gezien worden als de vader van de demografie (Boorstin, 
1985; Hacking, 1990).
In de daarop volgende eeuwen werden demografische gegevens enthousiast verzameld 
en geanalyseerd. In de 18-de eeuw golden statistieken van geboorte, dood, en man-
vrouw ratio’s nog als godsbewijs, zoals bij de Duitse theoloog-mathemaat Süsmilch. In 
de 19-de eeuw richtte men zich op het ontdekken van sociale wetten en structuren, het 
werk van de astronoom-statisticus Quetelet is hiervoor van groot belang. De statistiek 
werd een morele of sociale studie, en de nadruk kwam te liggen op nuttige kennis: het 
beschrijven diende de vooruitgang.
De wortels van de survey-methode gaan terug naar deze bevlogen amateurs in de 18-de 
en 19-de eeuw, die niet alleen hoofden en bezit wilden tellen, maar ook gedrag, levens-
omstandigheden, hobbies en meningen wilden meten. Zo dateert de eerste gedocumen-
teerde post-enquête uit 1788. Sir John Sinclair, een Schots landbouwhervormer, had 
tijdens een ‘grand tour’ in de Duitse staten kennis gemaakt met het statistische werk en 
wilde een Schots statistisch bureau stichten. Bij gebrek aan voldoende ondersteuning 
en	financiën,	werd	hij	een	één-mans	bureau	en	zond	een	schriftelijke	vragenlijst	naar	
iedere dominee van de Schotse kerk met ruim honderd vragen over de parochie. Drie-
en-twintig (!) schriftelijke reminders later had hij een volledige respons. Dit onderzoek 
resulteerde in de ‘Statistical Account of Scotland’ gepubliceerd in 21-delen tussen 1791 
en 1799. Naast traditionele statistieken, zoals geboorte- en sterftecijfers, en leeftijdsver-
delingen, bevatte deze reeks ook sociale gegevens over levensomstandigheden en zelfs 
over hobbies (Heiser, 1996).

1.2. Van sociale bevlogenheid naar wetenschappelijke methode

In 1912 ondervroeg Bowley een steekproef van inwoners uit de Engelse stad Rea-
ding over hun uitgavepatroon. Bowley gebruikte een gestructureerd interviewschema 
en besteedde aandacht aan respondentselectie en vertekening door weigering en onbe-
reikbaarheid van beoogde respondenten. Het eerste methodologisch verantwoorde, 
wetenschappelijke survey is pas 87 jaar geleden! Sinclair gebruikte in zijn allereerste 
post-enquête sleutelfiguren om aan informatie te komen; de hervormer en amateur- 
statis ticus Booth gebruikte voor zijn onderzoek naar ‘Life and Labour of the People of 
London’ naast interviews met sleutelfiguren ook de methode van de directe observa-
tie. Dit onderzoek, dat begon in 1866 en in 17-delen gepubliceerd werd in 1902, was 
de grote inspiratiebron voor de latere ‘sociale surveys’ in zowel Engeland als Ame-
rika. Het werk van Booth resulteerde onder andere in een minitieus ingekleurde kaart 
van London, waarin de kleur van een blok aangaf tot welke welstandsklasse de inwo-
ners behoorden. Deze methode is nu weer heel actueel: op postcode is gedetailleerde 
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informatie verkrijgbaar van bewoners, en ingekleurde kaarten naar welstandsklasse van 
bijvoorbeeld Amsterdam kunnen met Geografische Informatie Systemen op het beeld-
scherm worden weergegeven. 
Rowntree gaat met zijn eerste in 1901 gepubliceerde studie over armoede in york, 
nog een stap verder op de weg naar het moderne survey. Rowntree gebruikte goed-
uitgewerkte, gestandaardiseerde vragenlijsten, én hij liet de leden van yorkse gezin-
nen ondervragen door betaalde interviewers. Geen sleutelfiguren meer of observatie, 
maar directe ondervraging van de betrokkenen. En Bowley zet, zoals boven vermeld, 
de laatste stap en past steekproefmethoden toe. In 1906 publiceert Bowley zijn eerste 
artikel over toevalssteekproeven, maar het duurde nog tot 1934 en het invloedrijke 
artikel van Neyman voor het begrip steekproeffout was uitgewerkt (De Mast, 1997; 
O’Muircheartaigh, 1997).

2. DE ONTWIKKELING VAN HET INTERVIEW

In de twintiger en dertiger jaren van deze eeuw werden er op verschillende plaatsen in 
Engeland en Amerika ‘social surveys’ gehouden. Langzamerhand werden de surveys 
gebruikt om beleidsbeslissingen te nemen, en de overheid wordt een grootgebruiker van 
surveydata. Tegelijkertijd ontwikkeld zich in ook het marktonderzoek, dat enthousiast 
gebruik maakt van de nieuwe interview-methode. 
Was het ontstaan van het survey een voornamelijk Europese aangelegenheid, de metho-
dologische ontwikkeling van het interview-survey vond grotendeels in Amerika plaats. 
De eerste interviews waren nog vrij primitieve face-to-face interviews, zowel wat 
betreft interviewtechniek als vraagformulering, en duurden 5 tot 10 minuten. Maar al 
snel ontwikkeld deze methode zich en worden langere face-to-face interviews gehou-
den en meer gecompliceerde vragen gesteld. Dit patroon -eerst korte eenvoudige vra-
gen, later langer en meer gecompliceerde- herhaalt zich later bij de ontwikkeling van 
andere methoden zoals het telefonische interview. 
Rond 1930 komt het interview-survey in een stroomversnelling en aan het einde van de 
jaren 50 is het een volwassen onderzoeksmethode geworden. Rond die tijd verschijnen 
ook de eerste handboeken, zoals ‘The Art of Asking Questions’ (Payne, 1951), ‘Inter-
viewing in Social Research’ (Hyman, 1954), ‘The Dynamics of Interviewing’ (Kahn & 
Cannell, 1954), en ‘Survey Sampling’ (Kish, 1965).
In de periode 1930-1950 hebben drie ontwikkelingen in de Verenigde Staten een crucia-
le invloed gehad op de totstandkoming van het ‘face-to-face’ interview survey zoals we 
het nu kennen. Allereerst werden steekproeftechnieken verder ontwikkeld, met name 
op het Census Bureau. Tegelijkertijd was er onder marktonderzoekers en sociaal-psy-
chologen een grote behoefte aan gestandaardiseerde meetinstrumenten voor het meten 
van attitudes en opinies. In deze behoefte werd voorzien door baanbrekend onderzoek 
van bijvoorbeeld Thurstone, Likert, Guttman, Cantril & Stevens. Daarmee kregen ook 
klassieke statistische analysetechnieken uit de ‘mental measurement’ zoals factorana-
lyse een bredere bekendheid. Tenslotte werden een aantal statistische technieken verder 
ontwikkeld speciaal voor survey data. Zo richtte Stouffer, Lazarsfeld, en later Good-
man zich op de analyse van kruistabellen en latente structuuranalyse en is het werk van 
Lazarsfeld tevens van belang geweest voor de ontwikkeling van pad-analyse. De snelle 
ontwikkeling van computers en statistische programmatuur in de zestiger jaren maakte 
dat deze methoden goed in de praktijk konden worden toegepast. 
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Het survey dankte zijn snelle ontwikkeling en populariteit aan de grote behoefte aan 
informatie en kennis van de Amerikaanse overheid. In de crisistijd en het begin van 
de tweede wereldoorlog nam de behoefte aan informatie over de publieke opinie hand 
over hand toe. Dit had tot gevolg dat al bestaande organisaties voor markt- en verkie-
zingsonderzoek zoals de Gallup-organisatie tot grote bloei kwamen. Daarnaast werden 
in korte tijd een aantal instituten opgericht, die zich volledig richten op survey onder-
zoek, en die van groot belang zijn geweest voor de verdere ontwikkeling van de survey-
methode. Zo werd in 1941 in Chicago het National Opinion Research Center (NORC) 
opgericht door Field, met steun van onder andere Stouffer en Cantrill, en in 1949 het 
Survey Research Center in Ann Arbor met Likert, Campbell, Cannell en Kish. Deze 
instituten zijn nog steeds toonaangevend op het gebied van de survey-methodologie. 
Voor een uitgebreid historisch overzicht, zie Converse (1986).
Na de tweede wereldoorlog worden de nieuwe interviewmethoden ook in Europa geïn-
troduceerd, en worden in Nederland de eerste marktonderzoeksbureaus opgericht zoals 
het NIPO. Ook het CBS voert langzaam de surveymethode in. Voor de dataverzameling 
wordt gebruik van de diensten en interviewers van de NSS. Deze Nederlandse Stich-
ting voor de Statistiek was in 1940 op persoonlijke titel opgericht door de toenmalige 
directeur-generaal van het CBS Idenburg, om werk en onderdak te verlenen aan men-
sen die in de oorlog gevaar liepen. Na de oorlog ontwikkelde de NSS zich verder tot 
marktonderzoeksbureau. Pas rond 1960 worden interview-surveys geïntroduceerd op 
Nederlandse universiteiten. Dit wordt gevolgd door methodologisch onderzoek naar de 
interview-methode, geïnspireerd door het werk op het NORC en het ISR in Amerika. 
Tot halverwege de jaren zeventig maakt het klassieke survey-interview een explosie-
ve groei door; daarna wordt het face-to-face interview langzaam teruggedrongen door 
andere dataverzamelingsmethoden. Voor de ontwikkeling binnen Nederland zie onder 
andere Van Ginneken (1991), Lok (1997), en De Mast (1997). 

3. NIEUWE ALTERNATIEVEN

Zowel de post-enquête als het telefonisch interview gaan rond 1980 een steeds grotere 
plaats innemen als dataverzamelingsmethode. De toenemende kosten van face-to-face 
interviews, maken dat onderzoekers zoeken naar goedkopere alternatieven. Het ver-
schijnen van het boek van Dillman in 1978 heeft veel bijgedragen tot de herwaardering 
van de post-enquête. Dillman toont aan dat met een zorgvuldig opgezette post-enquête 
zowel een hoge respons als een goede data-kwaliteit verkregen kan worden. De metho-
de van Dillman blijkt ook in Nederland en andere delen van Europa goede resultaten op 
te leveren en wint aan populariteit (De Leeuw & Hox, 1985; Van Rooy, 1986). 
Was rond 1960 het telefonische interview nog een radicaal idee, tussen 1980 en 1990 
is telefonisch interviewen een der belangrijkste dataverzamelingsmethoden. Het tele-
fonische onderzoek begint zijn opmars binnen het Amerikaanse marktonderzoek, maar 
wordt al snel ook toegepast in Amerikaans universitair en overheidsonderzoek. Tele-
fonisch interviewen wordt al snel Computer Assisted Telephone Interviewing (CATI). 
De eerste CATI-systemen worden begin zeventig ontworpen door Amerikaanse markt-
onderzoeksbureaus, en halverwege de jaren tachtig is CATI de voornaamste dataver-
zamelingsmethode binnen commercieel onderzoek in de V.S. Ook de Amerikaanse 
universiteiten blijven niet achter en ontwikkelen CATI-systemen, ten slotte begint de 
Amerikaanse overheid met het invoeren van CATI-onderzoek rond 1980. Telefonisch 
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onderzoek wordt snel overgenomen door het Nederlandse marktonderzoek en in 1980 
verschijnt er al een artikel over telefonisch onderzoek met resultaten van vergelijkend 
Nederlands onderzoek in het Jaarboek van de Nederlandse Vereniging van Marktonder-
zoekers (Veldman, 1980). Daarna zullen vele artikelen volgen. In 1988 verschijnt het 
eerste grote handboek over methoden voor telefonisch onderzoek (Groves et al, 1988).
 Niet alleen binnen het telefonisch onderzoek doet de computer zijn intrede. Al in 1982 
worden in Zweden ‘draagbare’ computers door interviewers meegenomen naar de 
respondent thuis. In 1984 doet het CBS de eerste experimenten met CAPI (Computer 
Assisted Personal Interview). De resultaten zijn positief en in januari 1987 schakelt het 
CBS om. In datzelfde jaar komen ook onderzoeksbureaus zoals het NIPO en Interview 
met eigen programmatuur. CAPI vindt zeker in Nederland snel zijn weg naar het markt-
onderzoek, dat de vele extra mogelijkheden die deze methode kan bieden snel onder-
kent. Voorbeelden hiervan zijn psychofysiologisch schalen, conjunct meten, elektro-
nische dagboeken, scenariomethoden (Bronner & De Hoog, 1982; Sikkel, 1998). Van 
deze methoden wordt in het jaarboek verslag gedaan (zie bijvoorbeeld Bradley, Kroese 
& Vogels, 1988; Kalfs, 1993; Kuijlen, 1993). 
Tenslotte worden vormen van vragenlijst-onderzoek zonder interviewer, zoals schrifte-
lijke vragenlijsten geautomatiseerd, CASI ofwel Computer Assisted Self Interviewing. 
Binnen het gewone CAPI interview wordt dit al snel ingevoerd. Wanneer een aantal 
zeer persoonlijke of gevoelige vragen gesteld moeten worden, geeft de interviewer de 
computer aan de respondent zelf. Een specifieke in Nederland ontwikkelde vorm is het 
teleinterview. Het betreft hier computergestuurd panel onderzoek, waarbij respondenten 
zelf regelmatig vragenlijsten per computer thuis invullen. De eerste test met dit systeem 
werden in 1985 al gedaan op de universiteit, in 1986 werd al een commercieel telepanel 
op het NIPO ingesteld. Zie Van Doorn (1987) en Saris (1998).
Ook voor de post-enquête worden computergestuurde equivalenten ontwikkeld. Disk-
by-Mail surveys werden in Amerika succesvol voor commercieel en overheidsonder-
zoek gebruikt (cf. Salzman 1992; Ramos, Sedivi & Sweet, 1998). In Nederland bleek 
een Disk-by-Mail survey onder leerlingen en onderwijzers succesvol op basisscholen 
te implementeren (Van Hattum & De Leeuw, 1999). Andere equivalenten van de post-
enquête zijn direct data exchange, touch tone data entry, voice recognition en internet-
surveys. Met name internet en internetsurveys mogen zich verheugen in grote belang-
stelling vanuit het marktonderzoek (zie bijvoorbeeld Huizing & Kalma, 1998; Vrolijk, 
Huizing & Hoekstra, 1999). In het algemeen bevordert computergestuurd dataverzame-
len de kwaliteit van de gegevens; er worden minder fouten gemaakt, er zijn minder mis-
sing data, én met name bij gevoelige vragen zijn de antwoorden eerlijker. Voor een over-
zicht van computergestuurde dataverzamelings methoden en hun invloed op de verkregen 
datakwaliteit zie bijvoorbeeld De Leeuw, Hox & Snijkers (1995), De Leeuw (1999).

4. VAN DATAVERZAMELING NAAR TOTAL QUALITy 
4. MANAGEMENT

Het laatste decennium van de twintigste eeuw is een periode van herbezinning. Naast 
ontwikkeling	 van	 nieuwe	 technologieën	 is	 bewaking	 van	 het	 dataverzamelingsproces	
en bevorderen van datakwaliteit een centraal thema bij surveyorganisaties. Naast meet-
fouten gaan ook nonrespons en kosten een steeds grotere rol spelen. De beste methode 
voor een bepaald onderzoek kan alleen dan geïdentificeerd worden als naast de poten-
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tiele voordelen voor datakwaliteit ook de kosten van ieder alternatief in de afweging 
worden betrokken (Groves, 1989). 
Zowel globalisering als specialisering drukken hun stempel op de methodologische 
ontwikkelingen binnen het marktonderzoek. Veranderingen in de demografische 
samenstelling leiden tot de ontwikkeling van dataverzamelingsmethoden voor speciale 
groepen (zie bijvoorbeeld Schothorst, 1999). Anderzijds leidt de toenemende interna-
tionalisering binnen Europa en de toename van internationaal vergelijkend onderzoek, 
tot grotere nadruk op vergelijkbaarheid van methoden en Total Quality Management of 
TQM, een begrip dat veel ruimer is dan datakwaliteit. (Lyberg et al., 1997). TQM vindt 
plaats in alle stadia van het onderzoeksproces, vanaf de eerste conceptualisatie van een 
onderzoek tot en met de publikatie en verspreiding van de resultaten, en behelst alle 
stadia vanaf pretesting van de vragenlijst tot en met post-implementatie assessment van 
datakwaliteit en kosten. Belangrijk in de TQM benadering is dat ‘state of the art’ ont-
wikkelingen zo snel mogelijk vertaald moeten worden naar de praktijk en daar geïn-
corporeerd te worden. De ‘accepted good practice’, dat wil zeggen methoden en tech-
nieken die al jaren in gebruik zijn en waarvan men de goede en zwakke punten kent, 
dienen zo aangescherpt te worden tot ‘current best methods’ (Hox, 1997). Current best 
methods omvatten die methoden, die op het moment volgens methodologen de beste 
zijn, en die zover zijn uitgetrild dat ze in de praktijk van het marktonderzoek toepasbaar 
zijn. Binnen TQM is het uiterst belangrijk dat wordt vastgelegd en gedocumenteerd wat 
op dit moment de beste manier is om bepaalde doelen te bereiken. In de afgelopen 25 
jaar heeft ‘Het Jaarboek’ hierin een heel grote rol gespeeld en zo TQM en kwaliteits-
verbetering bevorderd. 
De herbezinning op het survey-proces en de recente nadruk op Total Quality Manage-
ment heeft geleid tot een nieuw, zij het gematigd, enthousiasme binnen de survey-
industrie. Problemen, zoals nonrespons, worden niet alleen beschreven, maar ook waar 
mogelijk aangepakt (zie ook De Leeuw, 1997). De initiatieven van ‘Uw Mening Telt’ 
dienen in dit kader zeker vermeldt te worden. Het nieuwe enthousiasme wordt gevoed 
door de snelle technologische ontwikkelingen. Deze bieden vele mogelijkheden om de 
kwaliteit en efficiency van het survey te verbeteren. 

5. UITDAGINGEN VOOR DE NIEUWE EEUW 

De maatschappij verandert en onze dataverzamelingsmethoden zullen voortdurend mee 
moeten veranderen. De volgende woorden van Rabbi Tafron kunnen dan ook dienen als 
profielschets voor de survey methodoloog: “Bij u berust niet de macht om het werk te 
voleindigen, toch zijt gij niet vrij om u er aan te onttrekken”. Waar ligt nu de uitdaging 
in de komende eeuw. Op de grens van het nieuwe millennium zijn een aantal thema’s 
duidelijk te onderscheiden. 
Allereerst nonrespons. Internationaal is er een toename in nonrespons te zien; deze ver-
schilt echter per land en per type onderzoek. De situatie in Nederland is zorgelijk, zeker 
in vergelijking met de omringende landen (De Heer, 1999). Het eerste decennium van 
de nieuwe eeuw zal dan ook in het teken staan van onderzoek naar responsbevorde-
rende maatregelen. Alleen door extra inspanning is het tij der dalende nonresponse te 
keren, en in de komende eeuw een constant responsniveau te handhaven! 
Nonrespons kan een bedreiging zijn voor de representativiteit van de gegevens (Bethle-
hem en Kersten, 1987; De Kruijk en Hermans, 1998; Van Tulder; 1977, 1978). In de 
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afgelopen jaren hebben in het Jaarboek een aantal zeer informatieve artikelen gestaan 
over nonrespons. Hierbij werd aandacht besteed aan selectiviteit van nonrespons en sta-
tistische correctie (Bethlehem en Kersten, 1987) en aan responsbevorderende maatrege-
len. Welke maatregelen effectief zijn hangt af van de methode (voor een overzicht, zie 
De Leeuw, 1997).
In face-to-face onderzoek is met name de persoon van de interviewer van belang (Zij-
denbos, 1983). Recent onderzoek heeft uitgewezen dat een goede overhaal-strategie 
aan de deur de nonrespons beduidend kan verminderen (Groves & Couper, 1998). 
Interviewers die succesvol zijn in het overhalen van respondenten gebruiken een zeer 
korte introductie waarin ze zowel de eigen naam als de naam van het bureau noemen en 
kort aangeven waar het onderzoek over gaat. Maar bovenal zijn ze zeer flexibel in hun 
opstelling en passen ze hun introductie en argumenten aan de respondent en de situatie 
aan (Morton-Williams, 1993; Snijkers et al. 1999). Een effectieve interviewer snijdt de 
introductie toe op de respondent, en doet letterlijk en figuurlijk een stapje terug wan-
neer het de respondent nu niet uitkomt. Zo wordt een harde weigering vermeden en kan 
de interviewer altijd nog een keer terugkomen (Groves & Couper, 1998). De voor deze 
benadering benodigde sociale vaardigheden zijn in hoge mate aan interviewers aan te 
leren (zie Morton-Williams, 1993). Het ontwikkelen én testen van protocollen voor 
selectie en training specifiek gericht op nonresponsreductie in face-to-face interviews 
zal in de nabije toekomst hoge prioriteit krijgen.
Ook bij het telefonische interview is een goede introductie uiterst belangrijk. Het medi-
um telefoon beperkt de interviewer in het gebruik van overhaalstrategieen: zo is er min-
der tijd, en de interviewer kan geen gebruik maken van visuele ‘cues’. Toch kan ook 
via de telefoon een twijfelachtige respondent succesvol worden overgehaald. Het kern-
punt is opnieuw ‘tailoren’ (Houtkoop-Steenstra & Van den Bergh, 1994). In het jaar-
boek van 1999 geeft Lisette Pondman een uitstekend overzicht van effectieve strategi-
een. Centraal staat het vermijden van reacties die een negatief effect kunnen hebben. Zo 
is het verstandig wanneer interviewers ‘waarom’-vragen vermijden, en niet expliciet op 
de weigering ingaan. De benadering moet gericht zijn op coöperatie, door bijvoorbeeld 
aan	te	bieden	op	een	ander	tijdstip	terug	te	bellen,	of	door	bij	initiële	weigeringen	die	
niet refereren aan tijdgebrek duidelijke informatie te geven die op deelname gericht is. 
Voor een zeer gedetailleerde beschrijving zie Pondman (1998). Daarnaast is motiva-
tie erg belangrijk: de interviewer moet overtuigend en enthousiast klinken (Hox et al. 
1998). 
Het telefonisch onderzoek staat onder druk. Zeker wat betreft het zogenaamde ‘koud’ 
bellen, interviews waarbij de respondent zonder eerder contact of eerdere aankondiging 
direct benaderd wordt. De toename van telefoontjes van call-centers en telemarketeers 
maakt dat potentiele respondenten zich in toenemende mate gaan ergeren aan onuit-
genodigd telefonisch contact, dat beslag legt op hun tijd. Recent onderzoek laat zien 
dat gemiddeld een Nederlander ruim twee maal per jaar gebeld wordt voor markton-
derzoek en drie maal voor telebusiness. Een huishouden met twee volwassenen wordt, 
alweer gemiddeld, 11 keer per jaar gebeld voor telebusiness of marktonderzoek (Stee-
nis, 1998). Wanneer men in een gewilde doelgroep valt, is het aantal telefoontjes al 
snel meer. Het is dan ook niet verwonderlijk dat er een toenemende negatieve attitude 
ontstaat ten aanzien van marktonderzoek. Nog verontrustender is het dat een onder-
zoek in 1997 uitwees dat meer dan één vijfde van de ondervraagden ervan overtuigd 
was dat marktonderzoek een verkapte manier is om produkten te verkopen (Brennec-
ke, 1998). Er is duidelijk verwarring in het hoofd van de consument over het verschil 
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tussen onderzoek en verkoopgesprekken. Verwonderlijk is dit niet, in beide gevallen 
begint het gesprek immers vaak met het verzoek een paar vragen te mogen stellen. Het 
is daarom van belang zo snel mogelijk de boodschap over te brengen dat het een bona 
fide onderzoek betreft en dat er niets verkocht of aangesmeerd wordt. Een grootscheeps 
experiment waaraan 10 verschillende onderzoeksbureaus meewerkten toonde aan dat 
het opnemen in de introductie van de zin “wij willen u niets verkopen” het gemiddel-
de aantal weigeringen al met 2% reduceerde. Ook dit is weer een gemiddelde; al naar 
gelang de onderzochte populatie, het onderwerp en de verdere introductie kan de mede-
deling “wij willen niets verkopen” een groter effect hebben. Het betreft hier de voor-
lopige resultaten op 95% van de data. Wanneer de resterende data binnen zijn, zal een 
uitgebreidere analyse worden uitgevoerd, waarin soort onderzoek, populatie, en derge-
lijke in de analyse worden opgenomen.
Naast (on)bereidwilligheid speelt de (on)bereikbaarheid ook een grote rol in de non-
respons. Maatschappelijke, demografische, en technologische veranderingen maken het 
steeds moeilijker om potentiele respondenten te bereiken. De maatschappij verindivi-
dualiseert en ieder individu krijgt steeds meer mogelijkheden om zich af te sluiten van 
ongewenste	contacten	en	zelf	de	gewenste	contacten	te	initiëren.	Dit	betekent	niet	dat	
de 21-ste eeuwer totaal onbereikbaar zal zijn en voor het onderzoek verloren. Het bete-
kent wel dat er veel meer contactpogingen gedaan moeten worden om een acceptabele 
respons te krijgen (Louwen, 1992). Het betekent ook dat er meer onderzoek nodig is 
naar hoe de respondent dan wel te bereiken. Voor het telefonische interview is recent 
Amerikaans onderzoek hoopgevend. Wanneer een interviewer bij het eerste contact een 
antwoordapparaat treft is het aan te raden om een korte boodschap achter te laten. Dit 
verhoogt de kosten ternauwernood en heeft een licht positief effect op de respons (voor 
een meer gedetailleerd overzicht zie De Leeuw, 1997).
Terwijl de response in telefonische en face-to-face interviews een neerwaartse trend 
vertoond, lijkt deze bij de postenquête stabiel te blijven. Dit is onder meer te danken 
aan het onderzoek naar responsverhogende maatregelen in de afgelopen 30 jaar (zie 
bijvoorbeeld Dillman, 1978). In het Jaarboek is hieraan in de afgelopen tijd dan ook 
ruim aandacht besteed; zie Brand & Bijmolt (1993), Van Breemen (1976), De Leeuw & 
Hox (1985), en Van Rooy (1986). Daarnaast heeft de post-enquête veel minder last van 
onbereikbaarheid. De brief ligt in de bus, de respondent moet deze alleen nog opmer-
ken tussen de andere (junk) mail. 
Het tweede belangrijke thema in de eerste decennia van het nieuwe millennium is dan 
ook het Internet. Naast de postenquête ontwikkelen zich momenteel andere vormen van 
‘self-administered questionnaires’, zoals e-mail- en internet surveys. Volgens Dillman 
(1998) zijn deze nieuwe elektronische vormen van self-administered questionnaires de 
methoden van de toekomst. Veel communicatie verschuift van mondeling of telefo-
nisch naar elektronisch. Wethouders hebben nu een e-mail adres en de meeste kranten 
hebben web-pagina’s. Dit is niet alleen voorbehouden aan elite groepen; zo vervult het 
weekblad Libelle een voortrekkersrol met een eigen web-page, elektronische ansicht-
kaarten, recepten, en de e-mail van de week. Onze cultuur vertoont een verschuiving 
van persoonlijke interactie naar ‘zelf doen’. Voorbeelden zijn het opnemen van geld en 
het verkrijgen van saldo-informatie uit de muur, in plaats van via een bankbediende, en 
het bestellen van theaterkaartjes via ‘touchtone’ telefoons of via het internet. Een dui-
delijk voorbeeld van deze omslag is de overgang van ‘push’ naar ‘pull’. Niet langer is 
het de producent die ongevraagde informatie richting ontvanger stuurt (push), maar het 
is de ontvanger die de gewenste informatie naar zich toe trekt (pull). De kunst zal zijn 
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om onderzoeksmethoden te ontwikkelen die met deze trent meegaan.
In de nabije toekomst zal het elektronische survey zeker nog niet de hoofdmethode zijn, 
er is nog verre van volledige dekking van de bevolking. Voor specifieke doelgroepen is 
het echter een veelbelovende methode (zie ook Huizingh & Kalma, 1998). Op korte 
termijn is een ‘mixed mode’ benadering vanuit responsoogpunt optimaal. Zo heeft het 
NIPO nu naast het telepanel, waarbij de deelnemers zelf geen computer hebben en er 
een voor de duur van het onderzoek ter beschikking krijgen, nu ook een database van 
computerbezitters ‘CAPI@home’ voor gerichte onderzoeksvragen over bijvoorbeeld 
computergebruik. Bij een algemeen omnibus onderzoek of een vergelijkend onderzoek 
tussen computergebruikers en niet computergebruikers kan dan een mixed mode bena-
dering gebruikt worden. 
Of geautomatiseerde self-administered methoden, zoals web en internetsurveys, de 
methodes van de toekomst zijn, is in grote mate afhankelijk van de investering op kor-
te termijn in research & development. Uit het verleden weten we dat juist door deze 
investering het face-to-face interview van een kort interview met een paar vragen in de 
dertiger jaren kon opbloeien tot een veelzijdig onderzoeksinstrument in de jaren zestig. 
Eenzelfde krachtsinspanning was nodig om het telefonische interview tot volwassen-
heid te brengen in de jaren tachtig en het computergestuurd onderzoek (CATI en CAPI) 
in de jaren negentig. Hoofdpunten voor toekomstig onderzoek zijn naast de technolo-
gische ontwikkeling, het medium zelf en de interactie met het medium. Internet is een 
vluchtig medium, gebruikers scannen de informatie en gaan snel van onderwerp naar 
onderwerp. Het is eenvoudig om met een simpele muisklik een bericht in de ‘prullen-
bak’ te doen belanden. Met de toename van ‘junk-mail’ op internet, zal de bereidheid 
om zomaar een aantal vragen te beantwoorden snel afnemen, men dient het specifieke 
survey te legitimeren. Net als bij de ouderwetse postenquête zal een zorgvuldige imple-
mentatie met goede scherm lay-out, gebruikersgemak, en aandacht voor de privacy en 
onkosten van de respondent, bepalend zijn om een goede respons te handhaven. Sleu-
telwoorden bij onderzoek naar internetsurveys zijn human-computer interaction en usa-
bility onderzoek (cf Witt, 1997; De Leeuw, 1997). 
Tot slot, interviewers blijven nodig ook in de 21-ste eeuw. Hun rol zal echter meer en 
meer veranderen van ‘eenvoudige’ dataverzamelaar naar hoog gespecialiseerde profes-
sional. Zij zullen na toegesneden trainingen ingezet worden bij speciale onderzoeken. 
Speciaal wat betreft onderwerp van onderzoek, of te onderzoeken groep. Hierbij moet 
niet alleen gedacht worden aan groepen die nog niet ervaren zijn in internet gebruik, 
maar ook aan elitegroepen die just continu blootstaan aan het medium en waarvoor per-
soonlijke aandacht net dat beetje extra geeft. Bij speciaal onderzoek ligt de meerwaarde 
van een onderzoeksbureau bij de kwaliteit van de interviewers. 
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3. Tevredenheid
1. Een uitgebalanceerd begrip in marketing
1. en marktonderzoek1

K. DE RUyTER

SAMENVATTING

Aan het begrip tevredenheid is in de afgelopen decennia heel wat aandacht besteed. Vanuit ver-
schillende invalshoeken is dit belangrijke construct in marketing en marktonderzoek bestudeerd. 
Aanvankelijk werd vooral de nadruk gelegd op de cognitieve processen die aan de totstandko-
ming van een tevredenheidsoordeel ten grondslag liggen (bijvoorbeeld het vergelijken tussen 
verwachtingen en prestatie). De laatste jaren is echter onderkend dat affectieve processen ook een 
belangrijke rol spelen bij het tot stand komen van tevredenheid. Bovendien hebben onderzoekers 
ook steeds meer oog gekregen voor de houding en het gedrag van consumenten welke optreden 
na de totstandkoming van (on)tevredenheid. In dit artikel proberen we de vraag te beantwoorden 
of er inmiddels sprake is van een uitgebalanceerd begrip waarmee onderzoekers en marketeers 
ook in het nieuwe millennium twee keer mee vooruit kunnen. 

1. INLEIDING

Tevredenheid (ook wel satisfactie genoemd) is in de marketing en marktonderzoekli-
teratuur een fundamenteel begrip geworden. Zo worden al 25 jaar door H. Keith Hunt 
van Brigham young University in de Verenigde Staten (internationale) congressen 
georganiseerd rondom tevredenheid en ontevredenheid en is er sinds enkele jaren een 
wetenschappelijk tijdschrift dat geheel aan deze constructen is gewijd. Richard Oliver 
schreef er in 1997 zelfs een heel boek over. Ook 25 jaar NVMI Jaarboek betekent al 25 
jaar aandacht voor tevredenheid. Reeds in het eerste nummer van het jaarboek (1975) 
werd een artikel opgenomen van Bronner, Reverda en Slootman waarin verslag werd 
gedaan van een onderzoek naar wonen en satisfactie (overigens toen nog met een k 
gespeld). Door de jaren zijn er tal van bijdragen geweest waarin tevredenheid werd 
genoemd, werd vergeleken met andere constructen of zelfs centraal stond (Ophoff, 
1977; Francken, 1983; Koelemeijer, 1987; Boomsma, 1992; Bloemer, 1994; Rijnders, 
1995; Van Birgelen, de Ruyter en Wetzels, 1999). Hieruit blijkt niet alleen dat tevre-
denheid een centraal construct in marketing en marktonderzoek is. Het laat ook zien dat 
tevredenheid een begrip is dat een aantal belangrijke ontwikkelingen heeft doorgemaakt 
en zeker nog volop in ontwikkeling is. In deze bijdrage in het millennium nummer van 
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het Jaarboek bespreken we hoe het begrip tevredenheid zich in de afgelopen decennia 
heeft ontwikkeld en kijken we of we intussen kunnen spreken van een uitgebalanceerd 
construct. We bespreken tevredenheid vanuit een cognitief en affectief perspectief. In 
paragraaf 2 besteden we aandacht aan de cognitieve benadering van tevredenheid, een 
benadering	die	in	veel	consumentengedrag	theorieën	centraal	staat.	We	gaan	daarbij	met	
name nader in op de vergelijking tussen verwachtingen en waargenomen prestatie. Het 
blijkt echter dat emoties ook een rol spelen bij de totstandkoming van een tevredenheids-
oordeel. Daarom gaan we in paragraaf 3 dieper in op de rol van verschillende soorten 
affectie bij het vormen van tevredenheid. Op basis van de twee pijlers cognitie en emotie 
vragen we ons in paragraaf 4 af of tevredenheid een construct in balans is. Om boven-
dien tot een evenwichtige analyse van het construct te komen bespreken we naast de 
antecedenten van tevredenheid ook een aantal gevolgen in paragraaf 5.

2. HET VERTREKPUNT: COGNITIE

In de ‘grote’, traditionele modellen omtrent consumentengedrag die in de vele hand-
boeken centraal staan gaat men er vaak impliciet vanuit dat beslissingen het gevolg zijn 
van cognitieve processen (Bettman, 1979). Cognitieve modellen over tevredenheid zijn 
voornamelijk gebaseerd op het beoordelen van producteigenschappen en het vergelij-
ken van verwachtingen en gepercipieerde prestatie (Oliver, 1980; Oliver en DeSarbo, 
1988; Oliver en Swan, 1989). Aan deze cognitieve benadering van tevredenheid beste-
den we eerste aandacht. Centraal in deze benadering staat het (dis)confirmatie model. 
Het model gaat er vanuit dat verwachtingen vergeleken worden met een bepaalde maat-
staf voor de waargenomen prestatie van een product of dienst. Op basis van deze verge-
lijking komt de consument tot een tevredenheidsoordeel. Verwachtingen vormen der-
halve een belangrijk element in de totstandkoming van tevredenheidsoordelen, omdat 
ze als standaard dienen voor de beoordeling van een product of dienst. Daarom staan 
we eerst stil bij het begrip ‘verwachtingen’.

2.1. Over verwachtingen

Vaak is het moeilijk na te gaan wat consumenten nu precies verwachten van een pro-
duct of dienst. Eén consument kan zich richten op de werking van een bepaalde eigen-
schap, terwijl een andere consument zijn verwachtingen kan baseren op de totale waar-
de of kwaliteit van een product of dienst. Naast dit probleem is het tevens moeilijk in 
te schatten wat precies het niveau is dat de consument wenst of verwacht van bepaalde 
productkenmerken (Oliver, 1997). Verschillende auteurs hebben onderzoek gedaan 
naar	de	hiërarchie	van	de	verwachtingen	van	een	consument.	Miller	(1977)	heeft	vier	
verwachtingstypes gedefinieerd, dit zijn achtereenvolgens; (1) het ideaal punt, (2) voor-
spelde verwachting op basis van ervaring; (3) het minst acceptabele niveau ofwel de 
minimum eisen waaraan een product of dienst moet voldoen en (4) verwachtingen op 
basis van onderzoek en gegevens die door derden (bijvoorbeeld de consumentenbond) 
beschikbaar worden gesteld.
Volgens Zeithaml, Parasuraman en Berry (1990) worden verwachtingen begrensd 
door een adequaat niveau en een gewenst niveau. Het gebied tussen deze beide gren-
zen wordt het tolerantiegebied genoemd. Binnen dit gebied is de werking van een pro-
duct of dienst nog aanvaardbaar. Woodruff, Cadotte en Jenkins (1983) praten over een 
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ander gebied, namelijk de indifferentie-zone. Hiervan worden de grenzen door de con-
sumenten bepaald op basis van onderzoek op eerdere ervaring. De tolerantie-zone is 
breder dan de indifferentie-zone, omdat de consumenten niet indifferent hoeven zijn 
aan niveaus, die nog wel worden getolereerd.
Verschillende onderzoeken, waaronder de studie van Tse en Wilton (1988), hebben aan-
getoond dat consumenten meerdere niveaus of meerdere standaarden van verwachtin-
gen herkennen én gebruiken. Later hebben Bouling, Katra, Staelin en Zeithaml (1993) 
onderzoek gedaan naar de gevolgen van het gebruik van de verschillende standaarden. 
Uit dit onderzoek kwam naar voren dat, wanneer het ideale niveau van verwachtingen 
als referentie wordt gebruikt, de tevredenheid lager is dan wanneer de verwachtingen 
als referentie (het tweede niveau) worden gebruikt. Oliver en Winer (1987) hebben een 
raamwerk van verwachtingen opgesteld om aan te tonen dat verwachtingen niet per se 
op concrete niveaus hoeven te bestaan of zelfs bekend hoeven te zijn. Het eerste onder-
scheid dat zij in dit raamwerk maken, is het onderscheid tussen passieve en actieve ver-
wachtingen. Actieve verwachting wil zeggen, dat er gedacht wordt aan mogelijke uit-
komsten. Bij passieve verwachtingen worden de mogelijk uitkomsten niet verwerkt. De 
actieve verwachtingen kunnen nog verder onderverdeeld worden in bekende en onbe-
kende verwachtingen. De bekende verwachtingen worden in dit raamwerk vervolgens 
nog opgesplitst in zekerheid, onzekerheid, dubbelzinnigheid en onwetendheid. Gardial, 
Clemons, Woodruff, Schumann en Burns (1994) hebben onderzoek gedaan naar post-
aankoop	vergelijkingsstandaarden	op	basis	waarvan	wordt	geselecteerd	en	geëvalueerd.	
Zij	 kwamen	 tot	 de	 volgende	 categorieën	 van	 vergelijkingsreferenties:	 1)	 andere	 pro-
ducten, concurrenten of substituten, 2) andere situaties, 3) andere mensen, 4) andere 
momenten of tijden, 5) interne normen en 6) door de marketeer gehanteerde normen. 
Concluderend kunnen we dus stellen dat verwachtingen in welke vorm of categorie dan 
ook	een	bepaalde	vergelijking,	in	de	vorm	van	‘beter	of	slechter	dan...’,	initiëren.	Deze	
verwachtingen kan de consument hebben op verschillende niveaus van tolerantie en/of 
indifferentie. Ook kunnen verwachtingen concreet zijn of juist heel abstract en kan men 
verwachtingen hebben ten opzichte van producten, andere mensen, situaties, interne 
normen en mond-tot-mond communicatie met derden. Deze verschillende variaties van 
verwachtingen maken het echter moeilijk om ze precies vast te pinnen in operationali-
saties voor het gebruik in marktonderzoek.

2.2. Het verschil tussen verwachtingen en prestatie

Bij het onderzoeken van tevredenheid is het niet alleen zaak om te weten wat de ver-
wachtingen zijn en daarnaast wat de uiteindelijke prestatie van een product of dienst 
is. Het is vooral van belang om na te gaan hoe het verschil tussen deze beide concep-
ten wordt gepercipieerd. Het verschil tussen verwachting en prestatie, dat ook wel dis-
confirmatie wordt genoemd, is bipolair. De prestatie van een product of dienst kan dus 
zowel beter zijn dan verwacht (positie) of juist slechter (negatief). Oliver (1981) heeft 
onderzoek gedaan naar condities die er voor zorgen dat er positieve, negatieve of neu-
trale disconfirmatie ontstaat. 
Ten eerste negatieve disconfirmatie; dit doet zich voor wanneer het resultaat slechter 
is dan verwacht. Bijvoorbeeld wanneer een product niet aan de eisen of wensen van 
een klant voldoet. Ten tweede, positieve disconfirmatie; dit is het geval wanneer het 
resultaat de verwachting overtreft. Als laatste, treed confirmatie op wanneer er tussen 
verwachtingen en prestatie geen discrepantie wordt ervaren. (Dis)confirmatie is dus een 
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vergelijking tussen verwachting en resultaat en bestaat in verschillende vormen. Daar-
bij is het interessant na te gaat wat de invloed van deze verschillende vormen op tevre-
denheid is. 
De relatie tussen verwachtingen en tevredenheid wordt omschreven als assimilatie. Dit 
betekent dat de evaluatie zeer sterk wordt beïnvloed door de verwachtingen. Dus ook 
al is het resultaat beter of slechter dan verwacht, het uiteindelijk evaluatieoordeel zal 
zeer dicht bij de verwachtingen liggen. De relatie tussen (dis)confirmatie en tevreden-
heid wordt ook wel contrast genoemd. Contrast is een overdrijving van de discrepantie 
tussen verwachtingen en de werking van een product of dienst. Dit houdt in dat een 
resultaat beter dan verwacht als uitzonderlijk goed wordt ervaren, terwijl een resultaat 
slechter dan verwacht als uitzonderlijk slecht wordt gezien.
Oliver (1977) heeft de relatie tussen verwachtingen, disconfirmatie en ontevredenheid 
onderzocht. Ten eerste blijkt er geen correlatie tussen verwachtingen en disconfirmatie. 
Dus hoge verwachtingen kunnen zowel een positieve als een negatieve disconfirmatie 
tot gevolg hebben. Ditzelfde geldt voor lage verwachtingen. Ten tweede blijkt uit het 
onderzoek dat verwachtingen en disconfirmatie gezamenlijk tevredenheid bepalen. De 
invloeden van de twee aspecten zijn echter niet afhankelijk van elkaar. De correlatie 
tussen disconfirmatie en tevredenheid is, zo blijkt, anderhalf keer zo groot dan de cor-
relatie tussen verwachtingen en tevredenheid. Het lijkt er dus op dat disconfirmatie een 
belangrijke determinant is van tevredenheid (Bloemer, de Ruyte en Venetis, 1994). 
Als disconfirmatie domineert kunnen positieve verwachtingen in combinatie met nega-
tieve disconfirmatie ontevredenheid tot gevolg hebben. Dit kan bijvoorbeeld wanneer 
consumenten zich genept voelen doordat hen te veel beloofd is. Hetzelfde geldt voor 
sterke positieve disconfirmatie in combinatie met negatieve verwachtingen, wat tevre-
denheid veroorzaakt ondanks de negatieve voorgevoelens. Een voorbeeld hiervan is 
wanneer een consument heel erg positief verrast wordt door het resultaat. Vanuit de lite-
ratuur zijn er verschillende redenen gegeven voor het domineren van het effect van dis-
confirmatie over het effect van verwachtingen. Ten eerste wordt betrokkenheid gezien 
als een oorzaak voor deze dominantie. Oliver en Bearden (1983) hebben aangetoond 
dat consumenten met een hoge betrokkenheid, hogere niveaus van positieve disconfir-
matie en tevredenheid aangeven. Een hoge mate van geïnvolveerdheid zou niet alleen 
de effecten van positieve disconfirmatie vergroten, maar ook de effecten van negatieve 
disconfirmatie (Babin, Griffin en Babin, 1994). De tweede oorzaak heeft betrekking op 
de mate waarin het resultaat de verwachtingen duidelijk en ondubbelzinnig weerlegt. 
Consumenten moeten kunnen en willen toegeven dat het resultaat anders is dan ver-
wacht (Oliver, 1997). De derde oorzaak voor de dominantie van disconfirmatie is gere-
lateerd aan klachtengedrag. De tevredenheid van niet-klagers wordt alleen beïnvloed 
door disconfirmatie. De niet-klagers hebben namelijk minder duidelijke herinneringen 
aan de verwachtingen die zij hebben gevormd (Dröge en Halstead, 1991). Als deze drie 
oorzaken in mindere mate of niet aanwezig zijn kunnen juist verwachtingen domineren 
bij het tevredenheidsoordeel. 
Dominantie van de verwachtingen houdt in dat ondanks een negatieve disconfirmatie 
bij hoge verwachtingen, de consument nog steeds tevreden is. Terwijl de consument 
ontevreden is bij lage verwachtingen en een positieve disconfirmatie. Het blijkt dus niet 
zo te zijn dat positieve disconfirmatie altijd tevredenheid tot gevolg heeft en dat nega-
tieve disconfirmatie altijd ontevredenheid tot gevolg heeft. Wanneer de verwachtingen 
domineren zal het verwerken van deze verwachtingen ook opvallender zijn dan de ver-
werking van het resultaat of het vergelijken van het resultaat met de verwachting. Als 
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de verwachtingen domineren moet men er vanuit gaan dat een subjectieve resultaatbe-
oordeling niet gemaakt wordt of niet gemaakt kan worden.
Er zijn drie redenen aan te geven, waarom consumenten geen aandacht schenken aan 
het resultaat en dus ook niet aan disconfirmatie. Ten eerste is dit het geval wanneer 
consumenten niet de mogelijkheid hebben om het resultaat te beoordelen. Dit kan zich 
voordoen als er geen objectief resultaat waargenomen kan worden. Ten tweede kan de 
consument het resultaat niet beoordelen als het een dubbelzinnig concept is of als het 
zo technisch is dat het moeilijk te begrijpen is voor de consument. Tenslotte kunnen 
consumenten geen aandacht schenken aan het resultaat om praktische redenen; het is 
vaak moeilijk om het resultaat van een product of dienst te bekijken op basis van alle 
kenmerken (Oliver, 1997).
Het (dis)confirmatie model lijkt in het algemeen geaccepteerd als een model dat de 
totstandkoming van een tevredenheidsoordeel goed omschrijft. yi (1990) is één van 
de onderzoekers die zeer positief is over dit model. Het blijkt dat verwachtingen (of 
andere vergelijkingsstandaarden) en (dis)confirmatie consistent de belangrijkste varia-
belen zijn die tevredenheid beïnvloeden. Het (dis)confirmatie model is dus gebaseerd 
op verwachtingen, resultaat en disconfirmatie. Het model blijkt verantwoordelijk te zijn 
voor één van de grootste cognitieve processen op basis waarvan consumenten tot een 
tevredenheidsoordeel komen. Er zijn echter ook nog andere cognitieve modellen waar-
bij tevredenheid centraal staat. Het betreft vergelijkingsstandaarden die parallel aan dis-
confirmatie blijken te werken. Behoeftebevrediging, rechtvaardigheid en spijt kom in 
dit verband in de literatuur als antecedenten van tevredenheid naar voren. Op deze fac-
toren gaan we in de volgende paragraaf nader in.

2.3. Alternatieve cognitieve determinanten van tevredenheid 

In de eerste plaats kan tevredenheid worden veroorzaakt door een behoeftebevrediging 
en ontevredenheid kan het gevolg zijn van het niet bevredigen van behoeften. Onder-
zoek naar behoeftebevrediging is voornamelijk gedaan in arbeidssatisfactie gerelateerde 
context.	Zo	stelt	Maslow	(1943)	een	behoeftenhiërarchie	voor.	Behoeften	op	een	lager	
niveau domineren de behoeften op een hoger niveau, deze lagere behoeften moeten dan 
ook eerst bevredigd zijn voordat men behoeften op een hoger niveau kan bevredigen. 
Aderfer (1969, 1972) heeft op basis van de beperkingen van Maslow een nieuw model 
(‘ERG’)	ontwikkeld.	Bij	dit	model	heeft	hij	de	categorieën	van	Maslow	samengevoegd	
tot	‘existence’	(E),	‘relatedness’	(R),	en	‘growth’	(G).	Dit	model	moet	ook	als	een	hië-
rarchie worden gezien. 
Herzberg	(1964)	stelt	een	niet-hiërarchische	aanpak	voor.	Zijn	model	bestaat	uit	moti-
vatiefactoren	 en	 hygiënefactoren.	 Tevredenheid	wordt	 in	 dit	model	 veroorzaakt	 door	
de aanwezigheid van motivatiefactoren en ontevredenheid wordt veroorzaakt door de 
afwezigheid	 van	 hygiënefactoren.	 Bovenstaande	 behoeften	 theorieën	 zijn	 ook	 beke-
ken in de consumptie context. In deze context wordt over het algemeen ‘alles wat het 
product	heeft’	gezien	als	een	lager	niveau	van	behoeftebevrediging	(hygiëne	factoren).	
‘Alles wat een consument krijgt’ wordt als hogere behoeftebevrediging gezien (moti-
vatie factoren). De referenties ‘wat een product heeft’ en ‘wat een consument krijgt’ 
worden	 echter	 vaak	 verward.	 Men	 zou	 eigenlijk	 drie	 behoeftencategorieën	 kunnen	
onderscheiden. Als eerste ‘bivalente satisfiers’. Dit zijn kenmerken van een product 
of dienst die zowel tevredenheid als ontevredenheid kunnen veroorzaken. Als tweede 
‘mono valente dissatisfiers’, dit zijn belangrijke maar niet verwerkte kenmerken die 
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alleen ontevredenheid kunnen veroorzaken wanneer ze in gebreke blijven. Als laatste 
zijn er de ‘monovalente satisfiers’, de psychologische extra’s die verwerkt worden op 
een	hoog	niveau	van	de	behoeftenhiërarchie	(Oliver,	1997).
Een tweede determinant van satisfactie is rechtvaardigheid. Rechtvaardigheid is ook 
gebaseerd op een vergelijkingsstandaard. De consument vergelijkt zijn aankoop en zijn 
consumptie activiteiten met die van andere personen. Deze categorie referentiepersonen 
kan bestaan uit andere consumenten van hetzelfde product, de verkoper of dienstverle-
ner en zelfs eigenaren van grote ondernemingen. Er wordt voornamelijk gelet op wat 
men zelf aan input levert in verhouding tot de output die hier tegenover staat. Deze 
input/output-verhouding van de consument wordt vervolgens vergeleken met de input/
output-verhouding van de referentie persoon (Oliver, 1997). Op basis van deze vergelij-
king kan het zijn dat men vindt dat men rechtvaardig dan wel onrechtvaardig is behan-
deld. De gevolgen van deze (on)rechtvaardigheid voor het tevredenheidsoordeel kan op 
twee manieren worden benaderd. 
Ten	eerste	de	niet-interveniërende	aanpak.	Deze	theorie	gaat	er	vanuit	dat	de	input/out-
put-vergelijking een intrinsieke rechtvaardigheidsinterpretatie heeft en dat deze inter-
pretatie direct vertaald wordt naar een tevredenheidsoordeel. Ten tweede is er de inter-
veniërende	aanpak,	die	er	vanuit	gaat	dat	een	 individu	bepaalde	percepties	heeft	over	
de input/output-vergelijking. Dit kan echter niet worden omschreven als tevredenheid, 
maar het heeft wel invloed op tevredenheid.
In deze context hebben Messick en Sentis (1979, 1983) veel geschreven over de con-
cepten ‘fairness’ en ‘preference’. ‘Fairness’ is gebaseerd op het principe dat men krijgt 
wat men verdient op basis van input en dat dit voor iedereen hetzelfde is. De ‘prefe-
rence’ manier van benaderen houdt in dat men zich beter voelt als de onrechtvaardig-
heid in zijn voordeel is. Uit onderzoek van Oliver en Swan (1989) onder autokopers 
blijkt dat ‘fairness’ tevredenheid voorspelt en dat positieve onrechtvaardigheid weer 
een determinant van ‘fairness’ is.
Op het eerste gezicht lijken de processen van rechtvaardigheid en disconfirmatie erg 
veel op elkaar. Het zijn bijvoorbeeld beide vergelijkingsprocessen, met betrekking 
tot een bepaalde standaard of referentie, en beide hebben ze invloed op tevredenheid. 
Oliver en Swan (1989) geven echter aan dat rechtvaardigheid en disconfirmatie twee 
verschillende concepten zijn, die een gezamenlijke aanvullende invloed op tevreden-
heid hebben. Het verschil kan worden aangegeven op basis van zes dimensies: 1) de 
standaard voor de vergelijking, 2) de aard van deze standaard, 3) de eigenschappen en 
dimensies die gebruikt worden voor de vergelijking, 4) het feit of aankoop input wordt 
gebruikt, 5) het aantal fases in het vergelijkingsproces en 6) de emotionele reacties op 
de verschillende stadia van de concepten.
Tot slot kan ook spijt leiden tot (on)tevredenheid. Bij het ervaren van spijt vergelijkt de 
consument de werkelijke uitkomst met verschillende referentie punten, waaronder de 
ingeschatte uitkomst bij het niet aanschaffen van het product en de ingebeelde uitkomst 
bij het aanschaffen van een alternatief. Hierbij bedenkt de consument wat het resultaat 
had kunnen zijn als hij een andere actie had ondernomen. Het fenomeen ‘hindsight’ 
(wijsheid achteraf) ontstaat, wanneer de verwachtingen gereconstrueerd worden door 
de observatie van de uitkomst. Door deze reconstructie wordt geconcludeerd dat men 
van te voren al wist wat de uitkomst zou zijn. Er is weinig bekend over de invloed van 
spijt op tevredenheid. Oliver (1997) heeft echter een aantal proposities geformuleerd 
omtrent spijt en tevredenheid. Deze zijn gebaseerd op verschillende auteurs, namelijk 
Bruner (1986), Freeman en DeWolf (1990), Landman (1993) en Sugden (1985). Vol-
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gens Oliver (1997) kan de uitkomst van de aanschaf van een product of dienst zowel 
een positieve als een negatieve invloed hebben op tevredenheid. Spijt op basis van een 
vergelijking tussen de echte uitkomst zonder aanschaf en een alternatieve aanschaf, 
hebben beide een negatieve invloed op tevredenheid. Loomes (1988) heeft een aantal 
studies verricht naar de gezamenlijke invloed van spijt en disconfirmatie op tevreden-
heid (Loomes en Sugden, 1987 en Loomes, 1988). Het blijkt dat deze spijt en discon-
firmatie parallelprocessen zijn en de relatieve invloed kan veranderen met de parame-
ters van het beslissingsproces. Volgens Oliver (1997) heeft ‘hindsight’ een positieve 
invloed op tevredenheid. Het gevoel van spijt wordt door ‘hindsight’ te niet gedaan, 
want de consument wist de uitkomst eigenlijk al van te voren. Dus hindsight stelt con-
sumenten in staat hun gezicht te redden, geeft hen een beter inzicht in de redenen waar-
om de dingen zijn gelopen zoals ze zijn gelopen en draagt bij tot een beter gevoel over 
hetgeen er voorgevallen is. Dit zijn allemaal redelijk positieve effecten. Hindsight kan 
dus worden gezien als een soort assimilatie effect waardoor verwachtingen en geperci-
pieerde prestatie meer met elkaar in overeenstemming worden gebracht. 
Resumerend kunnen we stellen dat er verschillende cognitieve vergelijkingsprocessen 
zijn op basis waarvan de consument tot een tevredenheidsoordeel komt. De belang-
rijkste vergelijkingsstandaard is disconfirmatie model, waarbij verwachtingen worden 
vergeleken met de prestatie van een product of dienst en deze vergelijking beïnvloedt 
tevredenheid. Naast dit model hebben vergelijkingsstandaarden als kwaliteit, behoefte-
bevrediging, rechtvaardigheid en spijt ook invloed op het tevredenheidsoordeel. Deze 
cognitieve processen blijken tevredenheid gezamenlijk, ofwel parallel te beïnvloeden. 
Maar er lijkt meer aan de hand bij de totstandkoming van een tevredenheidsoordeel. 
Consumenten vormen echter niet alleen op basis van cognitieve processen een tevre-
denheidsoordeel; steeds meer raken tevredenheidsonderzoekers ervan overtuigd dat ook 
emotie ofwel affectieve processen hierbij een zeer belangrijke rol spelen. Op de relatie 
tssen affectie en tevredenheid gaan we in de volgende paragraaf in. 

3. AFFECTIE EN TEVREDENHEID

Marketeers hebben steeds meer interesse in het begrijpen van de affectieve processen. 
De interesse gaat in het bijzonder uit naar de bijdrage van deze affectieve processen 
aan het beslissingproces van consumenten. Uit onderzoek op het gebied de sociale psy-
chologie blijkt affectie niet alleen een belangrijke bron is voor menselijke motivatie 
maar ook een grote invloed heeft op informatieverwerking en keuzeprocessen (Hoff-
man, 1986; Isen, 1984; Zajonc, 1980). Ook het tevredenheidsoordeel wordt beïnvloed 
door	een	variëteit	aan	emotionele	reacties.	Daarom	gaan	we	in	deze	paragraaf	na	wat	
de invloed is van emoties op tevredenheid. Overigens maken we daarbij gebruik van 
de oorspronkelijke termen die in de Angelsaksische literatuur worden gebruikt voor het 
aanduiden van de verschillende soorten emoties. 

3.1. Emotie, affect en mood

In de literatuur worden de termen emotie, affect en mood en aanverwante begrippen 
meestal door elkaar gebruikt. Oliver (1994) maakt wel een onderscheid tussen de ver-
schillende concepten. Affect heeft betrekking op het ‘gevoel’ gedeelte van het bewust-
zijn als tegenovergestelde van denken. Gevoel bevat onder andere plezier, blijheid, 
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houden van en hun tegenpolen. Emoties bevatten arousal, verschillende vormen van 
affect en cognitieve interpretaties van affect die eenduidig omschreven kunnen worden. 
Emotie wordt meer cognitief beïnvloed dan affect. Een voorbeeld is trots; een plezierig 
gevoel dat ontstaat door de wetenschap dat men iets bereikt heeft. Moods kunnen wor-
den onderscheiden op basis van hun duur. Mood wordt over het algemeen beschreven 
als een tijdelijke staat van plezierigheid of onplezierigheid. Ook dit concept bestaat in 
verschillende variaties. 
Derbaix en Pham (1991) zijn van mening dat een goed onderscheid tussen de verschil-
lende soorten van affect heel schaars omschreven zijn binnen de context van consu-
mentengedragtheorie. Pieters en Van Raaij (1988) hebben duidelijkheid proberen te 
verschaffen door moods, emotie en persoonlijke karaktereigenschappen te onderschei-
den van evaluatie-affecten die attitude, evaluatie of voorkeur worden genoemd. Zij 
omschrijven moods, emoties en affectieve karaktereigenschappen op basis van vier 
dimensies: antecedenten, intensiteit, duur en specificatie. Derbaix en Pham (1991) heb-
ben deze typologie verder uitgebreid door gevoel toe te voegen als een apart type affect 
en door een onderscheid te maken tussen voorkeuren, attitudes en waardering. Ook 
hebben ze karakteristieken (dimensies) toegevoegd, om het onderscheid tussen de ver-
schillende affectieve reacties te verscherpen en het gebruik van de termen te vergemak-
kelijken. Deze karakteristieken zijn: frequentie van lichamelijke ervaring en expressie, 
intentie tot het verbergen, gemak om te misleiden, kans op elementaire subjectieve 
ervaring en frequentie van opvolgende cognitieve processen. Op basis van deze karak-
teristieken en de dimensies van Pieters en Van Raaij (1988) worden de verschillende 
typologieën	van	affectieve	 reacties	omschreven.	Op	basis	van	de	eigenschap	 ‘doel	of	
stimulans’, stellen deze auteurs dat gevoelens en emoties worden veroorzaakt door een 
specifieke stimulans. Een lage prijs kan een dergelijke stimulans zijn die een bepaalde 
emotie kan oproepen zoals verbazing. De aanschaf van een bepaald product kan ook de 
stimulans zijn voor een bepaald gevoel zoals trots. Preferenties, attitudes en waardering 
zijn meestal gericht op een specifiek doel of object zoals een merk of product. Een con-
sument heeft bijvoorbeeld een voorkeur of afkeur voor een merk, of een positieve dan 
wel negatieve attitude ten opzicht van een product. Moods zijn minder doel- en stimu-
lansspecifiek. Mensen zijn in een goede of slechte bui. Bij bovenstaande voorbeelden 
wordt gebruik gemaakt van de ‘doel of stimulans’-eigenschap. Door gebruik te maken 
van alle karakteristieken wordt het onderscheid tussen de verschillende affectieve reac-
ties duidelijk. Het blijft echter moeilijk om een helder beeld te krijgen van de verschil-
lende affectieve begrippen. Om meer duidelijkheid te verschaffen over de verschillende 
termen die in verband met emoties worden gebruikt, zal hieronder worden ingegaan op 
begrippen die het meest worden gebruikt.

3.2. Emotie-raamwerken

Er zijn een aantal raamwerken ontworpen om de verschillende subjectieve gevoelens te 
classificeren in kleinere groepen van fundamentele primaire affecten. Deze raamwerken 
komen	tot	in	bepaalde	mate	overeen	wat	betreft	de	basis	categorieën	die	gebruikt	wor-
den voor de affectieve ervaringen. Izard (1977) onderscheidt tien afzonderlijke emoties 
die gelijktijdig bestaan als afzonderlijke reacties van de consument. Deze basisemoties 
kunnen individueel of in combinatie worden ervaren. Ze worden als conceptueel onaf-
hankelijk gezien, er bestaan dus geen ‘emotie-sets’.
De tien basisemoties moeten allen een uniek patroon weergeven van subjectieve erva-
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ring, psychologische reacties en expressief gedrag. Izard maakt hierbij onderscheid tus-
sen positieve en negatieve emoties. Als eerste komen de onplezierige, negatieve funda-
mentele affecten aan bod. Van de zeven negatieve affecten worden ‘anger’, ‘disgust’ 
en ‘contempt’ veroorzaakt door een uitlokkende stimulus. ‘Guilt’ en ‘shame’ neigen 
veroorzaakt te worden door het individu zelf, terwijl ‘fear’ en ‘sadness’ worden ver-
oorzaakt door de situatie. In de context van consumptie-ervaringen wordt verwacht dat 
alleen die affecten invloed hebben op post-aankoop gedrag, die betrekking hebben op 
een oorzaak van het product of de verkoper. Daarna worden de positieve affecten van 
Izard besproken. Deze zijn ‘joy’ en ‘interest’ en zijn direct verbonden aan de uitlokken-
de stimulus. De resterende emotie is ‘surprise’; dit wordt gezien als een neutraal affect, 
omdat het zowel positief als negatief kan zijn. ‘Surprise’ kan zowel een positieve als 
negatieve ervaring versterken. Izard (1977) gaat uit van een afzonderlijke aanpak van 
de verschillende affecten. Andere onderzoekers gaan er echter van uit dat emoties kun-
nen worden omschreven in termen van twee primaire dimensies in de vorm van een 
circulaire configuratie. Russell (1980) stelt de volgende termen voor; ‘pleasantness/
unpleasantness’ en ‘arousal/quietude’. In vergelijking met de tien basisemoties van 
Izard houdt deze configuratie er rekening mee dat basisemoties ook een lage mate van 
arousal kunnen hebben en er is bovendien meer ruimte voor positieve emoties. Deze 
specifieke twee-dimensionale structuur is nu bekend als ‘Pleasure-Arousal Theory’ of 
‘PAT’ (Reisenzein, 1994).
Ook Watson en Tellegen (1985) gaan uit van een tweedimensionale structuur en stellen 
de twee primaire onafhankelijke dimensies als positief en negatief affect voor. ‘Arou-
sal’ zoals omschreven door Russell is positief gecorreleerd aan de twee assen, positieve 
en negatieve affectie. De rotatie van de primaire assen verandert de configuratie van 
de affecten niet, maar het herdefinieert voornamelijk de dimensies op basis waarvan 
de affecten worden beschreven. ‘Pleasure’ is dus een gematigd aroused positief affect 
en ‘displeasure’ is een gematigd aroused negatief affect. De locatie van ‘pleasure’ en 
‘displeasure’ is zodanig dat ze negatief aan elkaar gecorreleerd zijn. Positief en nega-
tief affect zijn echter onafhankelijk van elkaar (orthogonaal). Dit is belangrijk, want 
het verklaart waarom sommige studies negatief gecorreleerde extremen vinden, terwijl 
andere studies juist niet gecorreleerde extremen vinden (Oliver, 1997).

3.3. De plaats van tevredenheid in emotie-raamwerken

In een aantal van de hierboven omschreven raamwerken kan tevredenheid worden 
geplaatst. De emotionele basis voor een tevredenheidsreactie is echter niet goed gedo-
cumenteerd	 in	 de	 literatuur.	 Een	 aantal	 van	 deze	 tevredenheidstypologieën	 zullen	 in	
verschillende emotie-raamwerken hieronder worden weergegeven. Uit onderzoek van 
Russell (1980) blijkt dat ‘happy’ en ‘pleased’ bijna congruent zijn en dat tevredenheid 
gepositioneerd kan worden tussen ‘happy/pleased’ en ‘contented’. Watson en Tellegen 
(1985) concluderen dat tevredenheid ‘contentment’ vertegenwoordigt en zij plaatsen 
tevredenheid in de ‘pleasantness’ sector tussen hoge positieve affectie en lage nega-
tieve affectie. In beide bovengenoemde studies kwam ontevredenheid niet vaak genoeg 
voor om het te kunnen categoriseren. Twee andere onderzoeken plaatsen tevredenheid 
in een ‘arousal-pleasantness’ raamwerk. Havlena, Holbrook en Lehmann (1989) plaat-
sen tevredenheid dichtbij ‘happy’, ‘joyful’ en ‘pleased’ en dichterbij ‘relaxed dan bij 
‘excited’. Mano (1991) daarentegen plaatst tevredenheid juist boven ‘happy/pleased’ en 
dichter bij ‘excited’ dan bij ‘relaxed’. Dus afhankelijk van de onderzoekscontext blijkt 

43



44

tevredenheid te verschuiven rond ‘happy’ en ‘pleased’ en tussen lage arousal positieve 
affectie zoals ‘relaxed’ en hoge arousal affectie zoals ‘excited’.
Uit een onderzoek van Oliver (1992) blijkt dat over het algemeen tevredenheid het 
meest congruent is met ‘enjoyment’ en ontevredenheid het dichtst ligt bij alle negatieve 
affectie en ‘surprise’. Door bovengenoemde conclusies uit de verschillende onderzoe-
ken te extrapoleren naar de consumptiecontext, ontstaan er een aantal inzichten. Pro-
ductervaringen die worden weergegeven met tevredenheid, zijn ‘pleasurable’ en ‘exci-
tement’ of ‘delight’ of het neigen naar ‘contentment’ of ‘relaxation’. Er zijn dus alleen 
verschillen op basis van de mate van arousal. Op dezelfde wijze kunnen ervaringen van 
ontevredenheid gepercipieerd worden als ‘unpleasant’, ‘disappointing’ of ‘angering’. 
De	 literatuur	 over	 emotietypologieën	 schept	 echter	 weinig	 duidelijkheid	 over	 tevre-
denheid (Oliver, 1997). Wel wordt de tweedimensionale structuur regelmatig beves-
tigd door verschillende onderzoeken (zie paragraaf 3.5). Als er in een onderzoek drie 
dimensies worden gevonden, zijn de tweede en de derde dimensie vaak onderdelen van 
‘arousal’, zoals bijvoorbeeld frequentie en intensiteit van de emoties, die ervaren wor-
den door de respondenten. Zelfs in verschillende contexten wordt geconcludeerd dat de 
twee dimensies kunnen worden omschreven als de onafhankelijke positieve en nega-
tieve affectie. Volgens Oliver (1997) biedt dit bewijs dat positieve en negatieve affect 
in combinatie met hoog en laag ‘arousal’ een basis bieden voor de affectie die ervaren 
wordt in dagelijkse gebeurtenissen, dus ook voor consumptie ervaringen. 
Er zijn een aantal onderzoeken gedaan om de relatie tussen emoties en tevredenheid 
beter te begrijpen. Westbrook (1980) heeft een onderzoek gedaan naar de invloed van 
intra-persoonlijke	 affectieve	 variabelen	 op	 tevredenheid	 in	 twee	 productcategorieën:	
auto’s en schoenen. Uit deze analyse blijkt dat tevredenheid deels een functie is van 
bredere affectieve invloeden in een consument en deels van de aankoopspecifieke cog-
nitieve factoren, zoals de mate waarin een product aan de verwachtingen voldoet. Dit 
fenomeen is echter wel afhankelijk van de productcategorie. In het geval van de auto’s 
is er wel een relatie tussen tevredenheid en de affectiviteit terwijl bij de schoenencate-
gorie de tevredenheid alleen wordt bepaald door het feit of aan de verwachtingen wordt 
voldaan. Het blijkt dat ontevredenheid met de producten voor een gedeelte afhankelijk 
is van de consument zelf en niet altijd van de factoren die te beïnvloeden zijn door de 
marketeer. Dit onderzoek van Westbrook heeft betrekking op reeds bestaande emoties, 
emoties die men al heeft voordat men gaat consumeren. Deze interne emoties moeten 
duidelijk worden onderscheiden van de emoties die ontstaan door de consumptie. De 
onderzoeken die hierna besproken worden hebben betrekking op emoties die ontstaan 
tijdens de consumptie. Westbrook heeft naast bovenstaande studie ook onderzoek 
gedaan naar product/consumptie emoties en de invloed van deze emotie op post-aan-
koop processen (Westbrook, 1987). Bij deze studie is gebruik gemaakt van het Izard 
(1977)	 emotieschema,	 in	 twee	 product	 categorieën.	 auto’s	 en	 kabeltelevisie.	 Uit	 het	
onderzoek blijkt dat positieve en negatieve affectie twee onafhankelijk dimensies zijn. 
Beide dimensies hebben een directe relatie met tevredenheidsoordelen, klachtengedrag 
en mond-tot-mondreclame.
Bovenstaand onderzoek wordt gevolgd door het onderzoek van Westbrook en Oliver 
(1991). Dit onderzoek richt zich voornamelijk op de dimensionaliteit van emoties in 
tevredenheid. De auteurs onderscheiden vijf verschillende patronen van affectieve erva-
ringen in een groep van autobezitters. Deze patronen zijn gebaseerd op drie onafhanke-
lijke dimensies van ‘hostility’ (combinatie van negatieve affectie), ‘pleasant surprise’ 
(positieve affectie en ‘surprise’) en ‘interest’.
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Alle dimensies zijn gerelateerd aan verschillende tevredenheidsmetingen. Dit is een 
uitbreiding van een eenvoudig bi-dimensionale affectiviteitsweergave. Westbook en 
Oliver hebben in dit onderzoek ook groepen consumenten kunnen onderscheiden op 
basis van verschillende emotionele profielen. Later heeft Oliver samen met Mano een 
analyse verricht, waarbij gebruik is gemaakt van een affect circumflex (Mano en Oliver, 
1993). In deze circumflex combineren zij de twee dimensies ‘pleasantness-unpleasant-
ness’ en ‘arousal-quietness’ (Russell, 1980) met positieve en negatieve affect dimensies 
(Watson en Tellegen, 1985). Bij de product-evaluatie is er onderscheid gemaakt tussen 
functionele en ‘hedonische’ waarden, en de mate van betrokkenheid. De proefperso-
nen hebben zelf een productcategorie gekozen; dit verzekert een algemene generali-
seerbaarheid van de onderzoeksresultaten. Er kunnen verschillende conclusies worden 
getrokken uit het onderzoek. Ten eerste werd de affect circumflex bevestigd in de con-
text van consumptie tevredenheid. In het geval van twee factoren waren ze te benoe-
men als ‘pleasantness/unpleasantness’ en ‘arousal’. In het geval van drie dimensies was 
de derde dimensie te omschrijven op basis van functionele en hedonische variabelen. 
Dit suggereert dat het soort producteigenschap ook invloed heeft op de tevredenheid. 
Ten tweede is er bewijs geleverd voor een gezamenlijke invloed van het product en de 
emoties op tevredenheid. Tevredenheid is een functie van positief affect, negatief affect 
en functionele invloeden. Hedonische invloeden hebben invloed via positief affect. Als 
laatste blijkt arousal een bemiddelende rol te hebben tussen resultaat en affectie op de 
volgende manier: resultaat -> arousal -> affect -> tevredenheid.
Oliver (1993b) heeft bovengenoemde onderzoeken uitgebreid door de invloed van het 
attributieniveau op tevredenheid toe te voegen. Hij heeft dit onderzoek verricht naar 
tevredenheid met auto’s en naar tevredenheid met hoger onderwijs. De respondenten 
gaven de aard van emotionele ervaringen, disconfirmatie percepties, attributie tevre-
denheidsoordelen en attributie ontevredenheidsoordelen. De attributie (on)tevredenheid 
werd gerelateerd aan de emotiefactoren van Izard (1977). Volgens de attributietheorie 
zijn ‘anger’, ‘shame’ en ‘guilt’ het gevolg van externe attributie, ‘shame’ en ‘guilt’ zijn 
het gevolg van interne attributie en ‘sadness’ en ‘fear’ worden veroorzaakt door situatie 
attributie. Het onderzoek bevestigt het disconfirmatie effect en erkent twee onafhan-
kelijke positieve en negatieve affect dimensies. Bovendien wordt een muitidimensio-
nale affectstructuur gesuggereerd. Tevens blijkt dat attributie tevredenheid en attribu-
tie ontevredenheid een significante relatie hebben met positieve en negatieve affect en 
algemene tevredenheid.
Later heeft Oliver (1994) een structurele analyse gedaan naar consumptie emoties, 
tevredenheid en kwaliteit in een service context. De analyse is gebaseerd op het oor-
deel van ouders over het verblijf van hun kinderen in het ziekenhuis. Deze studie komt 
tot een onafhankelijke positieve en negatieve affect dimensie en daarnaast wordt arou-
sal als een derde dimensie gezien. Het blijkt ook dat tevredenheid wordt bepaald door 
zowel cognitieve als affectieve factoren. Evrard en Aurier (1994) tonen een parallelle 
invloed van positieve en negatieve affectie op de tevredenheid van de liefhebbers van 
franse films. Price, Arnould en Tierney (1995) zien deze parallelle invloed ook terug 
in hun steekproef van recreatieve wild water vlot sporters. In deze analyse blijkt de 
cognitieve resultaatvariabele geen significante invloed op tevredenheid te hebben. De 
invloed op tevredenheid wordt volledig bemiddeld door emoties. 
Met betrekking tot diensten is de belangstelling voor de affectieve invloed op tevre-
denheid ook steeds meer gegroeid. Naast de eerder genoemde onderzoeken van Oliver 
(1993b) en van Evrard en Aurier (1994), hebben Liljander en Strandvik ook onderzoek 
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gedaan naar de invloed van emoties op het tevredenheidsoordeel over een dienst (Lil-
jander en Strandvik, 1997). Deze auteurs hebben de klanten van een arbeidsburo als 
respondenten gebruikt. Zij concluderen dat een groot aantal consumenten emoties erva-
ren tijdens de interactie met het arbeidsbureau. De emoties hebben een grote toegevoeg-
de waarde bij het verklaren van tevredenheid. Hierbij blijkt dat negatieve emoties een 
sterker effect hebben op tevredenheid dan positieve emoties. Resumerend kunnen we 
stellen dat een tevredenheidsoordeel een unieke emotionele inhoud heeft, die bestaat uit 
een positieve en negatieve affect dimensie. De invloed van een derde dimensie, arousal, 
is afhankelijk van het soort onderzoek. In sommige steekproeven richt arousal zich op 
positief affect. Positief affect is dan de oorzaak of het gevolg van arousal. In andere 
onderzoeken wordt arousal apart onderscheiden of het wordt geassocieerd met lagere 
arousal niveaus van inactiviteit of interesse. De conclusie is dat tevredenheid bestaat uit 
cognitieve en emotionele componenten. 

4. TEVREDENHEID IN BALANS

In het voorafgaande is geconcludeerd dat cognitie en affect belangrijke bouwstenen 
voor een evenwichtig tevredenheidsmodel. In deze paragraaf zullen we hoe deze te 
integreren zijn in een uitgebalanceerd tevredenheidsmodel. Daarbij worden cognitieve 
en affectieve elementen zoveel mogelijk geïntegreerd Deze elementen spelen een rol 
bij de processen voorafgaand aan de vorming van tevredenheid. Om de conceptualisa-
tie van tevredenheid in balans te krijgen dient er ook aandacht te worden besteed aan de 
gevolgen van tevredenheid. Allereerst staan we echter eerst stil bij het fenomeen attri-
butie welke gezien kan worden als een integrerende factor. 
In veel onderzoek wordt onderkend dat attributie een belangrijke determinant van 
tevredenheid is. Attributie is een analyse van de oorzaken van de ervaren resultaten. Uit 
onderzoek van Weiner blijkt dat op basis van drie dimensies onderscheid gemaakt kan 
worden tussen de aard van attributie van verschillende respondenten (Weiner 1985b; 
1986). Ten eerste wordt de intern/extern-dimensie genoemd. Deze dimensie refereert 
aan de ‘plaats’ van de oorzaak, het resultaat wordt toegeschreven aan de persoon zelf of 
aan een oorzaak buiten de persoon. Ten tweede is de dimensie stabiliteit weergegeven, 
deze dimensie maakt onderscheid tussen interne en externe oorzaken op basis van sta-
biliteit en voorspelbaarheid van deze oorzaken.
Ten derde wordt de dimensie controleerbaarheid genoemd. Deze dimensie is in grote 
mate afhankelijk van de ander twee dimensies. Deze dimensie maakt onderscheid tus-
sen de attributie op basis van de beheersbaarheid van de oorzaak van een bepaald resul-
taat. Er moet eigenlijk nog een vierde concept worden toegevoegd aan de drie hierbo-
ven genoemde dimensies. Het feit dat de uitkomst een succes of een mislukking is voor 
de consument kan namelijk ook onderscheid maken in het attributieproces (Freize en 
Weiner, 1971). Over het algemeen kan gezegd worden dat hoe meer een resultaat voor-
komt, en hoe alledaagser de uitkomst is, hoe onwaarschijnlijker een attributieproces 
(o.a.Wells, Taylor, Turtle, 1987). De meest voorkomende oorzaak van attributie is dis-
confirmatie van verwachtingen. Deze disconfirmatie bestaat uit verschillende varianten.
Weiner heeft een literatuurstudie gedaan naar de rol van disconfirmatievarianten bij 
attributie	en	hij	komt	tot	drie	categorieën	van	oorzaken	van	attributie	(Weiner,	1985a).	
Ten eerste de categorie ‘unexpectedness’, waaronder de volgende varianten vallen: 
‘positive surprise’, ‘negative surprise’, ‘novelty’, ‘unexplainable events’ en ‘unex-
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plained internal arousal’. De consumenten willen door het attributieproces de oorzaak 
van een onverwachte gebeurtenis te weten komen. Op deze manier moet de gebeurte-
nis meer voorspelbaar worden, zodat het de volgend keer te voorkomen kan worden. 
De tweede categorie wordt ‘unattained or frustrated goals’ genoemd en binnen deze 
categorie vallen de volgende varianten. ‘failure generally’, ‘unfulfilled achievements’, 
‘unfulfilled desires’, ‘rejection’, ‘losses’ en ‘inequity’. De laatste categorie is een rest-
categorie, waaronder ‘unusual successes’ en , outcomes of ‘great importance’ vallen. 

4.1. Een tevredenheids typologie 

Oliver maakt gebruik van vier prototypes van tevredenheid op basis van attributie en 
confirmatie (Oliver 1989; 1997). In deze paragraaf worden de types omschreven. Ten 
eerste wordt het prototype ‘contentment’ genoemd. De consument ervaart dit wanneer 
de uitkomsten van de consumptie neutraal blijven gedurende de tijd. Dit komt voor bij 
duurzame goederen en herhalingsaankopen. ‘Contentment’ wordt gekenmerkt door 
geen, of een passieve verwerking van verwachtingen, uitkomsten en disconfirmatie. Er 
is geen attributieproces en de primair affecten die worden ervaren zijn ‘contentment’, 
‘acceptance’ en ‘tolerance’.
Het tweede prototype van tevredenheid is ‘pleasure’, dit wordt ervaren wanneer een 
plezierig gevoel wordt vergroot, als de consument blij wordt van een uitkomst van een 
bepaalde consumptie. Dit prototype wordt gekenmerkt door een actieve verwerking van 
verwachting en resultaat, en een gematigd actieve verwerking van disconfirmatie en 
attributie. De primaire affecten die worden ervaren zijn ‘pleasure’, ‘happiness’ en ‘joy’. 
Op basis van de verwerking van disconfirmatie en attributie kunnen eveneens emoties 
zoals ‘appreciation’ en ‘gratitude’ ontstaan. 
Het derde prototype van tevredenheid is ‘delight’, dit is een combinatie van ‘pleasure’ 
en ‘surprise’. Deze vorm van tevredenheid kenmerkt zich door een actieve verwerking 
van verwachtingen, resultaat en disconfirmatie en attributie. De consument ervaart hier-
bij zeer intense primaire affecten zoals ‘delight, ‘elation’ en ‘ecstasy’.
Het laatste prototype van tevredenheid is ‘relief’, dit ervaart de consument wanneer een 
bepaalde mate van afkeer wordt weggewerkt door de uitkomst van een consumptie. In 
dit geval worden de verwachtingen, resultaten, disconfirmatie en attributie ook zeer 
actief verwerkt. De consument ervaart hierbij primaire effecten als ‘relief’, ‘restoration’ 
en ‘resignation’. 

5. TEVREDENHEID … EN DAN?

Tot nu toe hebben we vooral beschreven wat tevredenheid is en hoe het tot stand komt. 
Om het perspectief meer in balans te brengen besteden we in deze bijdrage ook aan-
dacht aan een aantal communicatie -en gedragsuitingen van de consumenten als reactie 
op tevredenheid én ontevredenheid.

5.1. Inertie 

Consumenten reageren over het algemeen niet actief op een evaluatie van een produkt 
of dienst. Als de consument tevreden is, als aan zijn verwachting is voldaan, dan voelt 
hij een soort ‘contentment’ . In deze situatie van ‘contentment’ voelt de consument zich 
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niet geroepen iets met deze tevredenheid te doen. Inertie komt zowel bij tevredenheid 
als ontevredenheid voor. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat consumenten liever 
niets doen, in plaats van klagen als ze ontevreden zijn of complimenten uitdelen als ze 
tevreden zijn (o.a. Day, Grabicke, Schaetzle en Staubach, 1981). In hoeverre ervaart de 
consument	 dissatisfactie	 als	 een	 probleem?	Verschillende	 (psychologische)	 theorieën	
zijn in het verleden aangevoerd om deze vraag te beantwoorden. Een voorbeeld hier-
van vormt de cognitieve dissonantie theorie. Volgens deze theorie zullen consumenten 
die ontevreden zijn het verschil tussen verwachtingen en prestatie kleiner maken door 
een rationalisatie proces. Het feit dat consumenten gaan klagen, hangt af van een soort 
kosten/baten analyse (Best, 1981; Day, 1984; Ursic, 1985; Gronhaug en Gilly, 1991). 
De consument bekijkt de kosten die verbonden zijn aan het klagen, dit zijn kosten zoals 
tijd, moeite, prijs en belang van het product. Deze kosten worden uitgezet tegen de 
baten waaronder een vervangend product of geld. Bij deze afweging wordt ook reke-
ning gehouden met de kans van slagen van de klachtenafhandeling.
Psychologische overwegingen hebben ook invloed op het klaaggedrag van consumen-
ten. Deze psychologische overwegingen verwijzen naar het vermogen en de motivatie 
van een consument om te klagen (Ross en Oliver, 1984). Het vermogen om te klagen 
heeft betrekking op kennis en toegankelijkheid van de klachtenprocedures en de com-
municatieve vaardigheden van de consument. Motivatie wordt door verschillende fac-
toren beïnvloed, waaronder culturele normen, bereidheid tot confrontatie en dreiging 
van intimidatie.

5.2. Communicatie

Als de consument toch besluit zijn (on)tevredenheid kenbaar te maken, kan hij dat op 
verschillende manieren doen. Een aantal studies hebben aangetoond dat het klachten-
gedrag	van	consumenten	in	drie	categorieën	kan	worden	onderverdeeld	(Singh,	1988;	
Brown en Baltramini, 1989). De eerste categorie wordt ‘private respons’ genoemd. Dit 
is een vorm van informele communicatie van een consument naar andere consumen-
ten, over onderwerpen als eigendom, gebruik of kenmerken van specifieke producten 
en diensten en/of verkopers. Deze vorm zal vanaf nu mond-tot-mond (m-t-m) commu-
nicatie worden genoemd. Wanneer er specifiek positieve respons in de privé-sfeer van 
de consument wordt bedoeld, dan wordt gesproken over mond-tot-mond reclame. De 
tweede categorie wordt ‘voice respons’ genoemd. In dit geval uit de consument zijn 
klachten aan de producent, leverancier of verkoper van het product en vraagt daarbij 
om genoegdoening. De derde categorie wordt ‘third party’ genoemd, waarbij de con-
sument rechterlijke stappen neemt of naar een consumentenorganisatie stapt, zoals de 
consumentenbond. Deze laatste twee vormen van het uiten van ongenoegen wordt van-
af nu klagen genoemd.

Het proces van uiten en afhandelen van klachten is eveneens weer te geven in een soort 
disconfirmatiemodel (Oliver, 1997). De consument heeft verwachtingen ten aanzien 
van de klachtenafhandeling en deze worden vergeleken met de werkelijke reactie van 
het bedrijf. Door deze vergelijking komt de consument tot een klachtendisconfirmatie. 
Als de klachten slechter dan verwacht worden afgehandeld, kan de consument ontevre-
den blijven. De consument kan zelfs nog meer ontevreden worden, bijvoorbeeld, wan-
neer er niet wordt geluisterd of wanneer er onbeleefd wordt gereageerd op de klachten. 
Als de klachten echter volgens verwachting of zelfs beter worden afgehandeld, zal de 
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consument tevreden zijn.
Uit een onderzoek onder klanten van IBM blijkt zelfs dat tevredenheid na het oplossen 
van klachten een positievere invloed heeft op het post-aankoopgedrag, dan tevreden-
heid direct na een geslaagde aanschaf (IBM, 1994). Het blijkt namelijk dat van de klan-
ten van IBM bij wie de klachten naar volle tevredenheid zijn opgelost 94% aanbeve-
lingen doet aan anderen en 92% opnieuw tot aankoop zou overgaan. Deze percentages 
liggen lager bij de klanten zonder problemen, respectievelijk 91% en 84%. Het lijkt er 
dus op dat klachtenmanagement loont!

5.3. Invloed van affect op klachten

Uit onderzoek blijkt dat klachtengedrag voornamelijk wordt veroorzaakt door ontevre-
denheid met het product en/of de consumptie daarvan. Tevredenheid daarentegen heeft 
een negatieve relatie met het klachtengedrag van de consument (o.a. Bearden en Teel, 
1983; Richins, 1983). Day (1984) zegt echter dat ontevredenheid niet per se de echte 
oorzaak is van het klachtengedrag. Volgens deze auteur is de oorzaak eerder te vin-
den bij het voorafgaande, namelijk de negatieve emotie die ontstaat bij de evaluatie van 
ongewenste product/consumptie-uitkomsten. Positieve affectie en negatieve affectie 
zijn niet afhankelijk van elkaar. Positieve affectie kan negatieve affectie dan ook niet 
reduceren tijdens de consumptie ervaring. Door deze onafhankelijkheid van de emoti-
onele elementen van (on)tevredenheid is het klachtengedrag in theorie niet afhankelijk 
van positieve emoties.
Jaccoby en Jaccard (1981) zijn ook van mening dat negatieve emoties klachtengedrag 
kunnen beïnvloeden. Het blijkt namelijk dat ook tevreden consumenten hun ongenoe-
gen kunnen uiten. Het is dus niet zo dat consumenten volledig ontevreden moeten zijn 
als ze gaan klagen. Bovendien blijkt dat het klachtengedrag direct wordt vergroot door 
externe attributie van de oorzaak van de negatieve uitkomsten (Krishnan en Valle, 
1979; Richins, 1983). Deze externe attributie vergroot de waarschijnlijkheid van het 
gevoel van ‘anger’ bij de consumenten (Folkes, 1984). Uit een onderzoek van West-
brook (1987) blijkt ook dat klachtengedrag direct beïnvloed wordt door negatieve post-
aankoop affecten zoals ‘anger’, ‘disgust’ en ‘contempt’. Daarnaast blijkt dat tevreden 
consumenten gaan klagen als ze deze negatieve gevoelens ervaren in verband met de 
consumptie van een product of dienst.
De cognitieve factoren zoals verwachtingen en disconfirmatie, blijken een gelimiteerde 
invloed te hebben op de post-aankoop periode. De invloed van cognitie wordt beperkt 
tot de invloed op het tevredenheidsoordeel. Uit onderzoek blijkt echter dat rechtvaar-
digheidsvergelijkingen dezelfde consequenties hebben als (on)tevredenheid. Recht-
vaardigheid heeft naast invloed op tevredenheid namelijk de volgende consequenties: 
intentie tot herhalingsaankopen, klagen en positieve en negatieve mond-tot-mond com-
municatie. Het feit dat rechtvaardigheid post-aankoopconsequenties heeft kan verklaard 
worden door het vormen van bepaalde en herkenbare emoties. Op basis van een recht-
vaardigheidsvergelijking kan een consument (negatieve) emoties ervaren en deze nega-
tieve emoties kunnen invloed hebben op het post-aankoopproces volgens Westbrook 
(1987). Hier is echter nog niet voldoende onderzoek naar gedaan.

5.4. Invloed van affect op mond-tot-mond communicatie
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Uit de theorie blijkt dat mond-tot-mond communicatie het resultaat is van betrokken-
heid (involvement) in de product/gebruikssituatie (Dichter, 1966). Er zijn drie vormen 
van involvement te onderscheiden. Ten eerste ‘product involvement’; de consument wil 
graag praten over de aanschaf en de voldoening die dit oplevert. Ten tweede ‘self-invol-
vement’, de consument vraagt om aandacht, erkenning en status door anderen te vertel-
len over de aanschaf. Als laatste ‘other-involvement’; de consument wil andere consu-
menten helpen door zijn kennis en ervaring te delen. Elke vorm van involvement heeft 
een	substantiële	affectieve	basis.	Involvement	omvat	significante	emotionele	behoeften	
en/of	ervaringen	bij	de	potentiële	mond-tot-mond	communicatie	overdrager.
Bovendien blijkt emotie ook een centrale rol te spelen bij de invloed op publieke opi-
nie geruchten (Allport en Potsman, 1947). Deze vorm van communicatie is conceptueel 
gelijk aan mond-tot-mond reclame.
Empirische studies hebben echter tegenstrijdig bewijs geleverd over de richting van de 
relatie tussen (on)tevredenheid en mond-tot-mond communicatie (Engel, Kergerreis en 
Blackwell, 1969; Holmes en Lett, 1977; TARP, 1981). Deze onderzoeken hebben ech-
ter de invloed van product/consumptie gebaseerde affecten niet beheerst. Westbrook 
(1987) heeft de invloed van deze affecten onderzocht. Hij had verwacht dat product/
consumptie gerelateerde affecten een rol zouden spelen in post-aankoopcommunicatie, 
hiervoor is echter geen direct bewijs gevonden.
Het is echter wel zo dat positieve en negatieve dimensie van affect gerelateerd zijn aan 
de hoeveelheid mond-tot-mond communicatie. Bovendien is het waarschijnlijk dat con-
sumenten hun ervaringen vertellen als deze ervaringen noemenswaardige affectieve ele-
menten bevatten (zowel positieve als negatieve). Deze communicatie is niet afhankelijk 
van ‘overall’tevredenheid en/of klachten gericht aan de verkoper. Tevredenheid heeft 
een zwakke negatieve relatie met mond-tot-mond communicatie, wanneer de invloed 
van affecten buiten beschouwingen worden gelaten. Dit suggereert dat affect mond-tot-
mond communicatie ook direct stimuleert in plaats van alleen direct tevredenheid.

5.5. Herhalingsaankopen

Het (on)tevredenheidsoordeel beïnvloed niet alleen de communicatie in het post-aan-
koop proces, maar het beïnvloedt ook het gedrag van de consument. Als de consument 
het product eenmaal gebruikt heeft, zijn er twee mogelijkheden wanneer hij in dezelfde 
aankoopsituatie komt. De consument kan weer voor hetzelfde product kiezen of hij gaat 
een ander product kopen. Als een consument tevreden is over de geleverde prestatie 
van een product of dienst zal hij eerder geneigd zijn dit product weer te gebruiken. De 
consument heeft in dit geval zeer relevante informatie (ervaring) over het product. Door 
deze informatie wordt het aankoop-beslissingsproces verkort en dus vereenvoudigd. 
Als een consument het product vaker heeft gebruikt wordt de kans groter dat hij het 
product de volgende keer weer zal gebruiken. Wanneer de consument hetzelfde product 
steeds opnieuw koopt, kunnen deze herhalingsaankopen loyaliteit tot gevolg hebben. 
Het concept loyaliteit wordt hieronder toegelicht.

5.6. Loyaliteit
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De consumenten zullen loyaal worden aan een product of dienst als ze continue posi-
tieve ervaringen hebben, die steeds weer tot tevredenheid leiden. Jacoby en Chestnut 
maken onderscheid tussen verschillende vormen van loyaliteit: ten eerste ware loyaliteit 
van het voorkeursmerk, ten tweede ware loyaliteit van verschillende merken, ten derde 
niet-loyale herhalingsaankopen van het voorkeursmerk en als laatste herhalingsaanko-
pen door loyale of niet-loyale kopers van een ander merk (Jacoby en Chestnut, 1978).
Volgens deze auteurs moet men de beliefs, affect (attituden) en intenties (conative) 
structuur	 van	 de	 consumentenoriëntatie	 t.o.v.	 het	 voorkeursmerk	 bestuderen,	 voordat	
men ware loyaliteit voor een bepaald merk kan ontdekken. Er moet volgens hen vol-
daan worden aan drie voorwaarden, om van ware merkloyaliteit te spreken. Ten eer-
ste moet de informatie, die de consument over het merk heeft, wijzen op superioriteit 
van dit focusmerk in vergelijking tot informatie van andere concurrerende merken. Ten 
tweede moet een consument een duidelijke affectieve voorkeur hebben voor het focus-
merk. Ten derde moet een consument de intentie hebben om het focusmerk te kopen.
Dick en Basu voegen aan bovenstaande voorwaarden nog het aspect van relatieve atti-
tude toe. Dit is de mate waarin de positieve evaluatie van een bepaald merk domineert 
over de evaluatie van andere merken. Echte loyaliteit van een merk doet zich voor wan-
neer de evaluatie van dat merk relatief veel beter is dan de evaluatie van alle ander mer-
ken (Dick en Basu, 1994).
Loyaliteit kan zich in drie fases ontwikkelen, op basis van de hierboven genoem-
de voorwaarden van Jacoby en Chestnut. De eerste fase wordt cognitieve loyaliteit 
genoemd. In deze fase geeft de consument de voorkeur aan een bepaald merk op basis 
van de beschikbare informatie. Dit is een zwakke vorm van loyaliteit, aangezien het 
eigenlijk een loyaliteit aan de kosten en baten is en niet aan het product zelf.
De tweede fase wordt affectieve loyaliteit genoemd. Hierin heeft de consument een 
goed gevoel over het product. De consument is tevreden over het product, geeft de 
voorkeur aan dit product en voelt een bepaalde mate van betrokkenheid. Dit is een ster-
kere vorm van loyaliteit, omdat de voorkeur voor het product nu zowel cognitief als 
affectief ervaren wordt door de consument. De derde fase wordt conatieve loyaliteit 
genoemd. In deze fase heeft de consument de intentie om het product ook daadwerke-
lijk te kopen. Het is een zeer sterke wens om het product opnieuw te kopen, het is ech-
ter geen gerealiseerde actie (Oliver, 1997).
Om dit model compleet te maken moet er een vierde fase aan worden toegevoegd. 
Deze vierde fase kan actie loyaliteit worden genoemd. In deze fase heeft de consument 
bepaalde gewoontes en geroutineerd reactie gedrag. In deze fase worden gedachten 
onderdrukt en leidt gedrag zichzelf (Oliver, 1997).

6. TOT BESLUIT

Tot besluit vatten we het voorafgaande nog eens samen in een grafische weergave van 
tevredenheid. Of dit model kan dienen als uitgangspunt voor het onderzoek naar tevre-
denheid in de volgende eeuw zal de tijd moeten leren. Vanuit verschillende theoretische 
invalshoeken is tevredenheid in de afgelopen decennia belicht. Ook is er uitgebreid 
aandacht besteed aan zowel de antecedenten als de gevolgen van tevredenheid. De vele 
onderzoeken hebben gezorgd voor een schat aan inzichten (in nog uitgebreider vorm 
samengevat in het boek van Oliver, 1997). Tegelijkertijd blijkt echter ook dat er nog 
veel vragen onbeantwoord zijn gebleven. Dit maakt tevredenheid een uitgebalanceerd 
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maar zeker nog geen uitgekristalliseerd begrip. Er ligt een stevige conceptuele en empi-
rische basis en dit maakt het construct millenium proof. Voor de 21e eeuw liggen er 
echter nog voldoende theoretische en praktische uitdagingen voor marktonderzoekers 
en marketing wetenschappers. Het valt daarom te hopen en te verwachten dat er in de 
komende 25 edities van het Jaarboek de nodige aandacht aan tevredenheid zal worden 
besteed.
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4. Aspecten van marketing en marketing-
1. onderzoek bij samenwerking tusssen
1. ondernemingen/organisaties

M.T.G. MEULENBERG

SAMENVATTING

Samenwerking tussen ondernemingen in de marketing van producten en diensten wordt van  
meer betekenis. In wisselwerking hiermee hebben theorievorming en onderzoek op dit gebied 
een belangrijke ontwikkeling doorgemaakt. In dit artikel wordt deze ontwikkeling gedurende 
de afgelopen vijfentwintig jaar op hoofdlijnen geclassificeerd en geanalyseerd. Ontwikkelingen  
in de theorie en het onderzoek op het gebied van horizontale en verticale marketingsamenwerking 
worden belicht. Tot slot wordt ingegaan op toekomstige ontwikkelingen in de samenwerking tus-
sen ondernemingen op het gebied van marketing en van het daaraan gerelateerd markt onderzoek.

1. INLEIDING

Marketing en marketingonderzoek richten zich niet alleen op specifieke product-markt 
combinaties van individuele ondernemingen, maar ook op marketingvraagstukken van 
samenwerkende ondernemingen/organisaties. Deze samenwerking tussen ondernemin-
gen	 bij	 de	marketing	 van	 een	 product	 neemt	 toe.	Marketingtheorieën	 en	 -onderzoek	
waarbij samenwerking tussen ondernemingen/organisaties aan de orde komt, zijn daar-
om van grote betekenis. Zij vormen het onderwerp van deze beschouwing. Een ana-
lyse van alle literatuur op dit terrein over de afgelopen vijf en twintig jaar is binnen 
het bestek van dit artikel onmogelijk. Deze bijdrage beperkt zich tot een poging om 
het onderzoek op dit terrein te typeren en te classificeren. De hoofdindeling die hierbij 
wordt gevolgd, luidt: 
– horizontale samenwerking tussen ondernemingen/ organisaties die eenzelfde functie 

in de bedrijfskolom vervullen, bij voorbeeld marketing van het generiek product van 
een bedrijfstak;

–  verticale samenwerking tussen ondernemingen/organisaties in de bedrijfskolom, bij 
voorbeeld franchise-organisaties.

De opbouw van het artikel is als volgt. Eerst worden verschillende vormen van samen-
werking in de marketing getypeerd als specifieke verbijzondering van een algemeen 
marketingsysteem. Daarna volgt een typologie van marketing en marketingonderzoek 
bij horizontale, respectievelijk verticale, samenwerking tussen ondernemingen/ organi-
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saties.
Het artikel wordt afgesloten met verwachtingen over toekomstige samenwerking van 
ondernemingen in marketing en het daaraan gerelateerd onderzoek. 

2. ALGEMENE CLASSIFICATIE VAN SAMENWERKING 
IN MARKETING

Marketingstrategieën	 zijn	 doorgaans	 op	 specifieke	 product-marktcombinaties	 van	
een onderneming gericht. Zij kunnen ook tot stand komen door samenwerking tussen 
ondernemingen die eenzelfde functie in de bedrijfskolom vervullen. Deze horizon-
tale samenwerking is aan de orde bij de marketing van het generiek product van een 
bedrijfstak, bij voorbeeld tomaten, of de marketing van generieke diensten, zoals van 
makelaars of kappers. 
Samenwerking in de marketing van een product doet zich ook voor wanneer onderne-
mingen in de bedrijfskolom van een product gezamenlijk een marketingstrategie ont-
wikkelen. Deze verticale samenwerking is aan de orde bij ketenmarketing. 

Men zou kunnen betogen dat er in wezen geen onderscheid bestaat tussen het mar-
ketingbeleid van een groep samenwerkende ondernemingen en dat van een individu-
ele onderneming, mits heldere afspraken over doel, taak en verdeling van het resultaat 
worden gemaakt. Niettemin beïnvloedt dergelijke samenwerking de opzet en uitvoe-
ring van de marketingstrategie en het hiermee samenhangende marketingonderzoek. 
Ook	onderscheiden	gezamenlijke	marketingstrategieën	zich	vaak	van	die	van	individu-
ele ondernemingen doordat zij slechts op bepaalde onderdelen van een marketingope-
ratie betrekking hebben. De marketingsamenwerking kan zich bij voorbeeld beperken 
tot collectieve promotie. Tevens hebben aspecten van samenwerking in het algemeen, 
zoals machtsverhoudingen en onderling vertrouwen, een specifieke invloed op de opzet 
en uitvoering van een gezamenlijk marketingplan. 
Ondernemingen/organisaties, die in één marketingstrategie samenwerken, kunnen 
worden gekarakteriseerd als een marketingsysteem. Onder een marketingsysteem ver-
staan wij hierbij een organisatie die gericht is op het bereiken van een bepaald doel 
met betrekking tot de behoeftebevrediging van haar doelgroep en die zelfstandig beslist 
over de wijze waarop dat doel wordt nagestreefd. 
Een dergelijk marketingsysteem kan worden getypeerd als een beeldsysteem van een 
origineel systeem, de concrete onderneming/ groep ondernemingen(organisatie(s)). 
Dit beeldsysteem is een verbijzondering van het origineel systeem vanuit een bepaal-
de marketingdoelstelling. Een zeer algemene marketingdoelstelling luidt: “Hoe legt de 
onderneming vanuit haar algemene doelstelling een zo goed mogelijke relatie met haar 
doelgroep?” (zie bij voorbeeld: Harrell en Frazier, 1999). De relatie van het marke-
tingsysteem met zijn doelgroep vormt de neerslag van de wijze waarop het marketing-
systeem de behoeften van de doelgroep bevredigt. De inzichten die over het marke-
tingsysteem als beeldsysteem worden verworven, worden via een correspondentieregel 
terugvertaald naar het origineel systeem. Aansluitend bij een model van Hanken en 
Reuver (1973) kan dit als volgt in symbolen worden weergegeven:
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({So,1,..So,k}, Pm,j ) ==> (Sb,m,j, CR)

voor: 

So,1,..So,k = k originele systemen, de concrete ondernemingen. 

Pm,j = marketingprobleem j van de concrete ondernemingen (subscript m geeft 
aan dat de originele systemen vanuit een marketingvraagstelling worden 
beschouwd).

Sb,m,j = het marketingsysteem als beeldsysteem van de verzameling ondernemin-
gen {So,1,..So,k} op basis van marketingprobleem j.

CR  = correspondentieregel (hoe het beeldsysteem in termen van het origineel 
systeem moet worden geïnterpreteerd).

De meest ruime formulering van de probleemstelling Pm,j luidt: “Welke output moet 
het marketingsysteem realiseren om vanuit zijn doelstelling een optimale relatie met 
de doelgroep in de taakomgeving te bewerkstelligen?”. In die zin is de marketingvraag 
gericht op de sturing van de totale marketing mix. 
Een samenwerkingsverband van ondernemingen gericht op de marketing van een pro-
duct of dienst kan binnen deze algemene formulering van een marketingsysteem als 
volgt worden getypeerd: 
a) k>1, het origineel systeem wordt gevormd door meer dan één concrete onderne-

ming/organisatie. De relatie tussen deze originele systemen, denk aan macht en 
vertrouwen in de onderlinge relatie, beïnvloedt het functioneren van het marketing-
systeem.	 Definiëring	 van	 doelstelling	 en	 coördinatie	 van	 marketinginstrumenten	
vergen meer inspanning naarmate k groter is.

b) Pm,j, het marketingprobleem j, kan betrekking hebben op specifieke aspecten van het 
marketingbeleid, zoals promotie of logistieke service. 

Deze typologie kan behulpzaam zijn bij de analyse van marketingsystemen die ver-
schillen in samenwerking tussen de onderliggende concrete organisaties/ondernemin-
gen. Qua samenwerking is de product markt combinatie (PMC) van een onderneming 
het meest elementair marketingsysteem. Doorgaans is een onderneming actief in meer 
PMC’s, die ondergebracht zijn in Strategische Business Units (SBU’s). Vanuit de stra-
tegische marketing wordt de onderneming benaderd als het marketingsysteem waarin 
de ondernemingsleiding een gecoördineerde strategie voor SBU’s ontwikkelt. Naast 
deze coördinatie van SBU’s binnen de onderneming nemen veel ondernemingen deel 
aan marketingsystemen die stoelen op samenwerking met andere ondernemingen. Der-
gelijke marketingsamenwerking kan zich zelfs uitstrekken over alle ondernemingen van 
een bedrijfstak, bij voorbeeld in landbouw en ambacht. Nog breder is de samenwerking 
in een marketingsysteem wanneer een nationale instantie/overheid een pakket van pro-
ducten en diensten vermarkt, zoals de marketing van een land ten behoeve van het toe-
risme.

De volgende discussie van marketingsystemen waarin samenwerking tussen onderne-
mingen aan de orde is, wordt verbijzonderd naar:
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– horizontale samenwerking, coördinatie van / samenwerking tussen ondernemingen/ 
organisaties die op hetzelfde niveau in de bedrijfskolom functioneren. Voorbeelden 
zijn:
a) de onderneming als gecoördineerde verzameling van SBU’s;
b) de bedrijfstak als verzameling van ondernemingen, die eenzelfde generiek pro- 
 duct voortbrengen en vermarkten; 
c) de natie die een land vermarkt als collectief van bedrijven op een bepaald gebied,  
 zoals distributie of toerisme.

– verticale samenwerking, coördinatie/samenwerking tussen elkaar opvolgende onder-
nemingen/organisaties in de bedrijfskolom van een product. Voorbeelden zijn:
a) coördinatie van het marketingbeleid tussen supermarkten en hun leveranciers, 
b) coördinatie van het marketingbeleid van ondernemingen in franchise-organisa- 
 ties,
c) coördinatie van het marketingbeleid door interactie tussen producent en consu- 
 ment.

3. MARKETING EN -ONDERZOEK BIJ HORIZONTALE SAMEN-
WERKING TUSSEN ONDERNEMINGEN/ORGANISATIES

Wij willen in deze paragraaf ingaan op de ontwikkeling van marketing en -onderzoek 
bij horizontale coördinatie/-samenwerking (Tabel 1).

Tabel 1. Typologie van marketing naar de mate van horizontale samenwerking/coördinatie.

MARKETING PRODUCT RAAD VAN GROEP,BE- NATIE
BESLISSER: MANAGER BESTUUR DRIJFSTAK

MARKETING
OUTPUT: - MARKE- - SBU’S, - MARKE- - FACILI-
 TING MIX - IMAGO,  TING MIX  TEITEN
    - IMAGO
 VAN VAN VAN VAN

 PRODUCT, ONDERNE- GEZAMEN- LAND.
 MERK. MING. LIJK, 
   GENERIEK
   PRODUCT.

MARKETING MICRO MICRO/MESO MESO MACRO
NIVEAU:

Marketing van producten en merken in specifieke PMC’s is het klassieke terrein van de 
marketing. Het speelt zich doorgaans af in één onderneming onder de verantwoordelijk-
heid van een product-, marketingmanager. Marketing door horizontaal samenwerkende 
ondernemingen/organisaties neemt in diverse sectoren toe. In aansluiting hierop groeien 
marketingtheorie en -onderzoek. Zo is in de strategische marketing de port folio-analyse 
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ten aanzien van SBU’s tot ontwikkeling gekomen. Het imago, dat voortvloeit uit de 
gecoördineerde marketingactiviteiten van een onderneming, wordt van grote betekenis 
voor een onderneming. Marketingactiviteiten ten aanzien van generieke producten en 
diensten nemen in sommige bedrijfstakken af, in andere toe. Mede onder invloed van 
het werk van Porter (1998) en Kotler e.a.(1985, 1997) worden marketingconcepten en 
marketingstrategieën	toegepast	op	macroniveau,	zoals	het	vermarkten	van	een	land	als	
toeristenland of als vestigingsplaats voor industrie. Succesvolle marketing van een land 
vereist een zeer brede coördinatie van activiteiten op het betreffende gebied.

3.1. Coördinatie van marketing binnen de onderneming, strategische business units en 
ondernemingsimago

De marketingstrategie op ondernemingsniveau vervult een coördinerende rol ten aan-
zien van het marketingbeleid voor specifieke PMC’s. Zij heeft hiervoor als aangrij-
pingspunt de SBU en het ondernemingsimago. Wij willen om die reden ingaan op ont-
wikkelingen in theorie en onderzoek betreffende:
a) de marketingstrategie ten aanzien van Strategic Business Units.
b) het vermarkten van het imago van de onderneming.

ad a)
Onderzoek naar de marketingstrategie van ondernemingen is in de afgelopen vijf en 
twintig jaar aanzienlijk gegroeid. Onder meer zijn methoden van portfolio-analyse (zie 
bij voorbeeld: Wind, 1982; Kerin, e.a., 1990) ontwikkeld, die een gecoördineerd beleid 
ten aanzien van SBU’s ondersteunen. Zij behoren thans tot de vaste onderdelen van 
ieder marketingleerboek. De PIMS methode (Profit Impact of Market Strategy) heeft 
een plaats verworven als methode om de resultaten van een bepaalde SBU-strategie 
te analyseren en evalueren (zie Kerin, e.a., 1990, Ch.5). In de wetenschappelijke tijd-
schriften lijkt de aandacht voor de verbetering van deze methoden bescheiden. Wind, 
e.a. (1983) vergeleken een aantal portfoliomodellen. In relatie tot deze modellen is ook 
aandacht besteed aan de relatie tussen marktaandeel en winstgevendheid. In het port-
foliomodel van de Boston Consulting Group wordt een negatieve relatie tussen markt-
aandeel en kosten per eenheid verondersteld op grond van ervaring en schaalvoordelen 
in productie en marketing, die samengaan met een groot marktaandeel. Alberts (1989) 
betoogt echter dat kostenverlaging vaak door innovatie van productie- en marketingpro-
cessen en niet alleen door schaalvoordelen wordt gerealiseerd. Buzzell en Gale (1986) 
merken op dat een hoger marktaandeel van SBU’s vaak voortvloeit uit een superieure 
kwaliteit van producten en diensten, en niet hoeft samen te gaan met lagere kosten.

ad b) 
Naarmate een onderneming haar klanten meer met maatwerk en minder met gestan-
daardiseerde producten bedient, wordt het ondernemingsimago belangrijker als draag-
vlak en coördinerend instrument voor de marketing van de individuele producten. Het 
ondernemingsimago beïnvloedt de consumententrouw aan de producten van een onder-
neming. Het vervult ook een belangrijke rol in de relaties tussen ondernemingen in 
“business to business” marketing. Evenzeer is het thans van belang voor de waarde-
ring van ondernemingen door aandeelhouders en credietverschaffers. Het uitdragen van 
het ondernemingsmerk is volgens Tromp (1998) van belang omdat: het voor onderne-
mingen moeilijker wordt om zich instrumenteel, door product en dienst, in de markt te 
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onderscheiden; de onderneming meer in de samenleving staat dan vroeger; een merk de 
missie en kerncompetenties van een onderneming kan uitdragen. 
Op diverse terreinen van de marketing is specifiek onderzoek naar het ondernemings-
imago verricht. Zo heeft het onderzoek naar winkelimago en naar de invloed van dat 
imago op winkelvoorkeur en -keuze een lange traditie (Darden en Lusch, 1983; Meu-
lenberg en van Trijp, 1996; ter Hofstede, 1999, Chapter 5). In concurrentieonderzoek 
krijgt het imago van een onderneming aandacht als een geloofwaardige verdediger van 
zijn markt (Clark, Montgomery, 1998). Het uitdragen van het ondernemingsimago heeft 
geleid tot het vakgebied “Corporate Communication” (Van Riel, 1993).

3.2. Samenwerking tussen ondernemingen in de marketing van producten en diensten

Samenwerking van ondernemingen in marketing is traditioneel bij kleine ondernemin-
gen sterk ontwikkeld. De marketingcoöperatie in de landbouw is een klassiek voor-
beeld. Gestart als verkoop gerichte organisatie transformeren coöperaties zich thans 
tot marktgerichte organisaties. In dat kader zijn veel beschouwingen gewijd aan de 
mogelijkheden en beperkingen van een marketingbeleid door coöperaties. Als moge-
lijke belemmeringen zijn genoemd de band van de coöperatie met de producten van de 
leden, de beperkte mogelijkheid tot besturing van het aanbod van de leden, het verwer-
ven van risico dragend vermogen en de duur van besluitvorming (zie bij voorbeeld: Van 
Bekkum, en Van Dijk, 1997; Meulenberg, 1996). Recent groeit ook bij grote onderne-
mingen met sterke merken de belangstelling voor samenwerking in marketing. Bucklin 
en Sengupta (1993) geven hiervan voorbeelden uit de Amerikaanse ICT industrie. Zij 
betogen op grond van een analyse in de Amerikaanse computer en semiconductorindu-
strie, dat: “Co-marketing alliances between firms afford fresh opportunity for strategic 
advantage.” De effectiviteit van co-marketing allianties is volgens deze auteurs gediend 
bij een goede balans in macht en managementcapaciteiten tussen de samenwerkende 
ondernemingen. Niet alleen ondernemingen met complementaire producten, maar ook 
concurrerende ondernemingen werken selectief samen in de marketing van producten. 
Brandenburg en Nalebuff (1996) introduceerden in dit verband de uitdrukking “Co-
opetition”. Deze samenwerking is er met name op gericht om in de marketing van nieu-
we producten of systemen snel dominante marktposities te verwerven, respectievelijk 
om de kosten van innovatie en marktontwikkeling te kunnen dragen. 

In diverse bedrijfstakken zijn marketing-activiteiten voor het generiek product van 
betekenis. Marketing van het generiek product is slechts zinvol indien de produc-
ten van de ondernemingen uit de bedrijfstak homogeen zijn, althans ten aanzien van 
de eigenschappen waarop het marketingbeleid zich richt. Ook moet een gezamenlijke 
aanpak ten opzichte van een individuele aanpak voordeel opleveren, om ondernemin-
gen tot generieke marketing over te halen. Aan deze voorwaarden wordt vaak voldaan 
in bedrijfstakken met veel kleine ondernemingen die ongedifferentieerde producten 
voortbrengen. In die sectoren is dan ook veel marktonderzoek gedaan ten behoeve van 
het generiek marktbeleid, zoals onderzoek naar de effecten van prijs en inkomen op 
de vraag, maar ook naar de distributiestructuur en het effect van reclame. Marketing 
en marketing-onderzoek ten behoeve van het generieke product hebben echter in land-
bouw en agribusiness aan betekenis verloren als gevolg van grotere ondernemingen, 
productdifferentiatie en samenwerking in ketens. Toch worden in diverse landen nog 
aanzienlijke bedragen besteed aan collectieve promotie. Marketingonderzoek ter onder-
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steuning van deze promotie is van betekenis. Zo verricht het Bloemen Bureau Holland 
marktonderzoek ten behoeve van zijn reclamecampagnes voor siergewassen en is in de 
Verenigde Staten econometrisch onderzoek verricht naar de effectiviteit van promo-
tie voor generieke landbouwproducten. Ward (1997, p.347) concludeert op basis van 
onderzoek naar generieke promotie voor landbouwproducten in de Verenigde Staten: 
“As a generalization, most of the major programmes that have been studied do show a 
measurable positive impact on the demand for the advertised commodity.” 
Daarnaast doen zich specifieke marktontwikkelingen voor, die marketing en -onderzoek 
voor een generiek product stimuleren. De dynamiek in consumentengedrag en tech-
nologie vergroot de behoefte aan inzicht in toekomstig gedrag, levensstijl, normen en 
waarden van consumenten (Hielkema, 1998). Internationalisering van markten maakt 
het wenselijk om bedrijfstakken regelmatig door te lichten op concurrentiekracht. Het 
denkkader van Porter wordt hierbij veel benut (De Kleijn, e.a., 1992; Traill, e.a. 1998). 
Consumentenzorgen over producteigenschappen die gerelateerd zijn aan duurzaamheid 
en gezondheid, stimuleren ook de behoefte aan marketing voor het generieke product. 
Voorbeelden zijn de gezondheidsaspecten van sigaretten, milieuvriendelijkheid van ver-
pakkingen, kinderarbeid en textiel, en het welzijn van dieren in de intensieve veehoude-
rij. Dergelijke aspecten beïnvloeden de consumentenperceptie van producten en dus het 
productimago. Imago-onderzoek, zoals naar het product-imago van vlees (Schifferstein, 
e.a., 1998), wordt belangrijker. Het ondersteunt gemeenschappelijke marketingactivitei-
ten ten aanzien van een generiek product, zoals gedragscodes en keurmerken, die maat-
schappelijk verantwoorde methoden van productie en marketing bevorderen.

3.3. Marketing van een land

Recent bouwden Kotler e.a.(1997) het marketingconcept uit tot “Marketing of Nations”. 
Zij wijzen in dit verband op de betekenis van de investeringspolitiek van de overheid 
voor het integraal ondernemingsbeleid en voor het ondernemingsbeleid ten aanzien van 
specifieke producten. Porter (1998) ontwikkelde een toonaangevende theorie over de 
concurrentiestrategie van een land. In zijn “Diamond” model onderscheidt hij als fac-
toren die de concurrentiekracht van een land beïnvloeden: “Firm strategy, structure and 
rivalry, Factor conditions, Demand conditions, Related and supporting industries”. Het 
succes van de marketing van een land is afhankelijk van goede samenwerking tussen de 
relevante bedrijfstakken en instanties. 
Porter (1998) analyseerde de concurrentiekracht van landen op specifieke gebieden, 
zoals de drukpersindustrie van Duitsland, de Amerikaanse industrie voor apparaten op 
het	 gebied	 van	 patiëntenbewaking,	 de	 Italiaanse	 keramische	 industrie	 en	 de	 Japanse	
robotindustrie. De werkwijze van Porter heeft veel navolging gevonden, zoals in onder-
zoek naar de concurrentiekracht van de Nederlandse tuinbouw, (De Kleijn, e.a., 1992) 
en van de Ierse zuivelindustrie, (O’Connel, e.a., 1998). 
Dergelijk concurrentieonderzoek kan de marketingstrategie van een land ondersteunen 
op het gebied van toerisme, distributie, industrie en dienstverlening. Het kan zich rich-
ten op specifieke aspecten van de marketing:
– het product, zoals het totale pakket van toeristische voorzieningen van een land; de 

vestigingsmogelijkheden voor een bepaald type industrie; de infrastructuur op het 
gebied van transport en ICT;

– de prijs, zoals de kosten van productiefactoren arbeid, energie en vestigingsplaats, 
respectievelijk het belastingklimaat;
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– de promotie, zoals reclame, sponsoring, beurzen, studiereizen, handelsvertegenwoor-
diging en handelsmissies;

– de distributie, het tijdstip en de plaats waarop bepaalde faciliteiten voor buitenlandse 
consumenten/ondernemingen beschikbaar komen. 

De marketing van een bepaald aspect/onderdeel van een land, bij voorbeeld “Neder-
land toeristenland”, kan profiteren van een gunstig imago van een land in het algemeen. 
Dit imago is met name van betekenis voor de export van producten. Het “Land van 
herkomst” als product-attribuut is dan ook een belangrijk onderzoeksthema. In een 
meta-analyse van studies over de invloed van het land van herkomst op het consumen-
tengedrag concludeerden Verlegh en Steenkamp (1999) dat deze invloed het grootst 
is voor gepercipieerde kwaliteit en kleiner is voor koopintenties. Daarnaast groeit bij 
de marketing van landbouwproducten het gebruik van “regionale herkomst” labels om 
meerwaarde voor een product te realiseren. Voorbeelden zijn Veenweidekaas en Wad-
denkaas. 
“Marketing van een land” zal vermoedelijk als overheidstaak in betekenis toenemen 
omdat de overheid een aantal instrumenten verliest om de economie van een land te 
stimuleren. Zo vermindert de directe betrokkenheid van de overheid bij de productie 
van goederen en diensten als gevolg van het streven naar “Minder overheid en meer 
markt”. Ook heeft met de komst van de Euro het monetair beleid als economisch 
beleidsinstrument voor diverse EU-landen aan betekenis ingeboet. De overheid kan dus 
minder rechtstreeks de productie en markt sturen en is meer aangewezen op voorwaar-
den-scheppend beleid om de economie te stimuleren. Het aantrekken van buitenlandse 
ondernemingen vereist ook een actief overheidsbeleid, omdat landen sterk concurreren 
om de gunst van buitenlandse ondernemingen.

4. MARKETING EN -ONDERZOEK BIJ VERTICALE SAMENWER-
KING TUSSEN ONDERNEMINGEN/ORGANISATIES. 

Ondernemingen in het afzetkanaal van een product kunnen onafhankelijk van elkaar 
marketingbeslissingen nemen: het “Conventional Marketing Channel” (Stern, e.a. 
1996). Zij kunnen ook hun marketingbeslissingen coördineren: “Vertical Marketing 
Systems”. De reikwijdte van deze coördinatie verschilt van één marketingaspect, bij 
voorbeeld gemeenschappelijke promotie, tot het totale marketingbeleid. De betekenis 
van verticale samenwerking in het marketingbeleid is in de afgelopen vijf en twintig 
jaar toegenomen, zoals door franchising en detaillistenmerk. Gezamenlijke ontwikke-
ling	van	producten/diensten	door	producent	en	finale	verbruiker	 is	 in	 industriële	mar-
keting een vertrouwd verschijnsel, maar krijgt door massa-individualisering en internet 
ook meer betekenis voor consumptiegoederen (Tabel 2.)
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Tabel 2. Typologie van verticale samenwerking/coördinatie in marketingkanalen. 

VORMGEVING Onder- Onder- Onder- Onder-
MARKETING nemingen nemingen nemingen  neming 
STRATEGIE
DOOR: indivi- als als met
 dueel  keten keten klant

AFSTEMMING  Prijs Af- Afspraak Gezamen-
IN MARKETING  spraak  lijk
KANAAL    overleg
DOOR:  (infor- (formeel)
  meel) 

TYPE  Conven- Verticaal Verticaal  Direct
MARKETING tioneel systeem systeem
KANAAL:  
  Beheerd Con-
   tractueel

4.1. Ontwikkelingen in markt en onderneming bevorderen “verticale” samenwerking in 
marketing en – onderzoek

De volgende ontwikkelingen in markt en onderneming bevorderen verticale samenwer-
king in de marketing van producten en diensten:

– De noodzaak van marktoriëntatie. 
Marktoriëntatie	is	voor	ondernemingen	belangrijk	wegens	de	groeiende	welvaart	en	het	
groot vrij besteedbaar inkomen van consumenten, de scherpe concurrentie om de gunst 
van de consument en de randvoorwaarden aan het ondernemen, die voortvloeien uit 
de maatschappelijke zorg over de duurzaamheid van productie en consumptie. Markt-
oriëntatie	 omvat	 volgens	 Kohli	 en	 Jaworski	 (1990)	 de	 gedragscomponenten	 Market	
Intelligence, Information Dissemination en Market Response. Narver en Slater (1990) 
definiëren	marktoriëntatie	als	een	aspect	van	de	organisatiecultuur,	met	als	belangrijke	
karakteristieken:	 consumenten-,	 concurrentie-oriëntatie,	 coördinatie	 van	 activiteiten,	
respectievelijk winst- en lange termijn gerichtheid1. Voor de effectiviteit van markt-
oriëntatie	is	het	belangrijk	dat	ondernemingen	hun	marketingbeleid	op	basis	van	consu-
mentenoriëntatie	in	ketens/clusters	coördineren.	

– Ontwikkelingen in productie- en informatietechnologie.
De vernieuwingen op het gebied van productie- en communicatietechnologie bieden 
meer mogelijkheden om marketingprocessen te coördineren. Zij verhogen de snelheid 
en flexibiliteit van ondernemingsprocessen en vergroten de beschikbare marktinforma-
tie. De betekenis van logistieke service als marketing instrument neemt toe. De ICT-
revolutie, zoals internet, versterkt de interactie tussen producent en finale consument. 
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– Toename in het uitbesteden van ondernemingsactiviteiten.
De benadering van een onderneming als organisatiestructuur gericht op vermindering 
van de kosten voortvloeiend uit coördinatie en beheer van productie- en marketingacti-
viteiten (Coase, 1937; Williamson, 1975, 1985; Turvani, 1998) heeft in de economische 
theorie een belangrijke plaats verworven. In de praktijk van het ondernemen heeft deze 
benadering geleid tot meer bewuste keuzes tussen zelf doen dan wel uitbesteden. Uitbe-
steding door ondernemingen groeit en in samenhang hiermee neemt de coördinatie van 
functies en processen toe. In aansluiting hierop zijn theorie en onderzoek op het gebied 
van verticale marketingsamenwerking uitgebouwd. 
Reeds in het begin van de zeventiger jaren verscheen onder redactie van Bucklin (1970) 
een publicatie over “Vertical Marketing Systems”, waarin onder meer de classificatie, 
het beheer en de controle van verticale marketingsystemen aan de orde kwamen. Inzicht 
in de coördinatie van verticale marketingsystemen is verdiept door de benutting van de 
transactiekostentheorie (Williamson, 1975, 1985; Heide en John, 1988). Rindfleisch en 
Heide (1997, p.44) vinden in empirisch onderzoek een bevestiging van de TCA-stelling 
“ondernemingen stellen specifieke investeringen in een ruilrelatie veilig door verticale 
integratie”. Het verrichte empirisch onderzoek biedt echter onvoldoende steun voor de 
TCA-stelling, dat verticale integratie wordt gestimuleerd door onzekerheid in ruilrela-
ties (Rindfleisch, Heide, 1997, p.45). 
De invloed van risico op relaties in het afzetkanaal komt ook in diverse andere studies 
aan de orde. Smidts (1990) analyseerde de keuze van een afzetkanaal door onderne-
mers in relatie tot risico-perceptie en risico-attitude. De rol van marktinstituten gericht 
op prijsrisico-reductie in afzetketens van “commodities” wordt intensief bestudeerd 
(bij voorbeeld: Pennings, 1998). De Principal-Agent theorie (bij voorbeeld: Douma, 
Schreuder, 1998) biedt onder meer inzicht in “moral hazard” in de relatie tussen onder-
nemingen. Een centrale vraag in de “Theory of the firm” luidt: hoe kan men contrac-
ten tussen ondernemingen zo vaststellen, dat zo veel mogelijk “contingencies” worden 
meegenomen maar tevens flexibel op onvoorziene ontwikkelingen kan worden inge-
speeld (Turvani, 1998, p. 153, e.v.).
De introductie van ECR - concepten, zoals “efficient assortment, efficient replenish-
ment, efficient promotion, efficient product introduction” vergroot de betekenis van 
verticale samenwerking in ketens (Kahn, McAlister, 1997, Ch. 6; Hoban, 1998, p. 235 
e.v.). 

Verticale samenwerking in ketens richt zich vaak op specifieke aspecten van de marke-
ting, zoals:
– productbeleid. 
In de “Commodity School of thought” (Sheth e.a., 1988) wordt een verband gelegd tus-
sen de eigenschappen van producten en de structuur van een afzetkanaal: probleemloze 
standaardproducten van bescheiden waarde zullen indirect via tussenpersonen worden 
afgezet;	kostbare	probleemvolle	producten	(zeker	in	industriële	marketing)	zullen	daar-
entegen direct in onderlinge samenwerking/coördinatie tussen producent en afnemer 
worden vermarkt (Aspinwall, 1958). In studies naar de structuur van marketing kana-
len, die sinds 1983 (McGuire en Staelin, 1983) met regelmaat in het tijdschrift Mar-
keting Science worden gepubliceerd, is onder meer de invloed van productsubstitueer-
baarheid en productkwaliteit op verticale samenwerking onderzocht: “....manufacturers 
are better off delegating distribution of their products to independent retailers and not 
coordinating decision making in the channel when products are close substitutes, .....” 
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(Gupta, Loulou, 1998, p.302). Het toenemend belang van productinnovatie als onderne-
mingsstrategie en de groeiende betekenis van uitbesteding van ondernemingsactivitei-
ten versterken de samenwerking in ketens. Von Hippel’s (1988) beschouwingen over 
de functionele relatie van een onderneming tot een innovatie, de “functional source”, 
zijn van betekenis voor de coördinatie van productinnovatie in ketens: welke onder-
neming in de keten ziet het grootste voordeel in de ontwikkeling en marketing van een 
nieuw product, de gebruiker, de producent of de handelaar (Von Hippel, 1988)? In een 
recente publicatie stelt Von Hippel (1998, p. 629): “.....agency-related costs and infor-
mation transfer costs (sticky local information) will tend to drive the locus of problem-
solving....away from problem-solving by specialist suppliers, and towards those who 
directly benefit from a solution...such as the direct users of a product or service.” 
Een ander thema voor succesvolle productinnovatie is de rol van de assemblerende 
onderneming/ketenleider in het afzetkanaal (zie Mareau, 1994, p. 7). 
– prijsstelling. 
Beïnvloeding van detailhandelsprijzen door producenten (adviesprijzen, verticale prijs-
binding) en het margebeleid van detaillisten waren traditioneel onderzoeksthema’s 
van prijsvorming en prijsbeleid in ketens. Recent onderzoek over coördinatie van het  
prijsbeleid in ketens gaat in op de gevolgen van deze coördinatie, zoals: het prijsbeleid 
van een producent tegenover detaillisten, die verschillen in hun beleid ten aanzien van 
prijsstelling en service (Iyer, 1998); de invloed van de interactie tussen de leden van 
een marketingkanaal op de optimale prijsstelling (Lee en Staelin, 1997); de gevolgen 
van coördinatie van het prijsbeleid in ketens voor winst en prijsniveau (zie Tirole, 1988, 
p. 174 e.v., Kuiper, 1999). Hoewel in de literatuur ruim aandacht wordt besteed aan de 
coördinatie van het prijsbeleid in ketens (zie ook Simon, 1989, Chapter 9; Rao, 1993, 
p. 517-552) concludeert Rao “The interdependence of a channel intermediary’s pricing 
strategies and the firm’s own strategies raises several issues that need further study.” 
– promotie. 
Coördinatie van de marketingcommunicatie in afzetketens hangt samen met stra-
tegische keuzes, zoals een Push of een Pull strategie. Ondanks diverse conceptuele 
beschouwingen over communicatie/promotie in verticale marketingsystemen (zie: Par-
jaszwski,1993, p. 374-389; Gattorna, Walters, 1996, Ch. 10, 18; Stern, e.a., 1996) is de 
theorievorming op dit terrein bescheiden. Een voorbeeld is een studie over de interactie 
tussen de “structuur van het afzetkanaal” en de “samenwerking in de communicatiestra-
tegie” (Mohr, Nevin, 1990, p.46).
– distributie. 
Theorieën	 over	 afzetkanalen	 (voor	 een	 overzicht	 zie	 bij	 voorbeeld	 Stern,	 e.a.	 1996;	
Sheth, e.a., 1988), bieden inzicht in verticale samenwerking/coördinatie in het distri-
butiebeleid. Macht in het afzetkanaal is daarbij een belangrijk onderzoeksthema. Som-
mige	auteurs	leggen	de	nadruk	op	macht	als	gevolg	van	financiële	capaciteiten	of	van	
een specifieke positie van een onderneming in het marketingkanaal (bij voorbeeld: Lit-
tle, 1970). Daarentegen zijn in het voetspoor van Stern (1969) macht, conflict en satis-
factie in ketens vooral bestudeerd vanuit gedragswetenschappelijke gezichtshoek. Zo 
is onderzoek gedaan naar de invloed van macht in ketens op de prestaties van onder-
nemingen: “... centralized coordination has improved considerably the efficiency of 
distribution in the property and casualty insurance industry” (Etgar, 1976,p. 22) en 
“Coercive sources tend to increase the level of intrachannel conflict whereas noncoer-
cive sources tend to decrease it.”Lusch (1976, p. 382). De talrijke onderzoeken op dit 
gebied (zie bij voorbeeld Gaski, 1984 en Brown e.a., 1995) hebben echter niet tot defi-
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nitieve conclusies geleid over de invloed van macht op de prestatie van afzetkanalen. 
Zo stellen Brown, e.a. (1995, p.335): “As it stands, researchers cannot offer managers 
clear-cut information about the role the power sources play in their efforts to improve 
channel performance.” Satisfactie als uitkomst van het bezitten/uitoefenen van macht is 
uitgebreid onderzocht. 

Het onderzoek naar relaties tussen ondernemingen in marketingkanalen is gedurende de 
afgelopen vijftien jaar verschoven van “macht” naar “commitment, trust and desirable 
social norms” (Johnson, 1999, p.5). De rol van vertrouwen (trust) tussen ondernemin-
gen in ruilrelaties is intensief onderzocht. Doney en Cannon (1997, p.35) concluderen: 
“Interorganizational trust operates as a governance mechanism..... that mitigates oppor-
tunism in exchange contexts characterized by uncertainty and dependence ......”. Geys-
kens, e.a.(1998, p. 242, 243) stellen op basis van een meta-analyse van onderzoek naar 
trust vast: “..trust is central to relationship marketing..” en “Trust is certainly not redun-
dant once its antecedents, and especially economic outcomes are taken into account.” In 
een meta-analyse naar satisfactie over relaties in marketingkanalen concluderen Geys-
kens e.a.(1999) dat trust sterk gecorreleerd is met noneconomic satisfaction, conflict 
and commitment, maar dat satisfactie zowel conceptueel als empirisch te scheiden is 
van trust en commitment. 

Ook is thans onderzoek naar ICT-toepassingen van belang voor een optimale marke-
tingsamenwerking in ketens, bij voorbeeld bij het toepassen van EDI. Verschuivingen 
in de machtsverhoudingen tussen detaillist en producent als gevolg van de beschikbare 
scanninggegevens en de betekenis van internet voor de communicatie tussen consument 
en detailhandel/producent zijn van strategische betekenis voor de marketingcoördinatie 
in ketens.
De betekenis van direct marketing groeit en gaat samen met een explosieve toename 
van onderzoek op dit terrein. Consumentensegmentatie is voor direct marketing van 
groot belang. Zij wint aan mogelijkheden door de uitbouw en verdieping van segmenta-
tiemethodologie (Wedel, Kamakura, 1998). De wetenschappelijke belangstelling voor 
het gebruik van internet als marketinginstrument groeit. Ook de coördinatie van ver-
schillende marketingkanalen voor hetzelfde product is als gevolg van de tegenwoor-
dige dynamiek in de distributie een belangrijk onderzoeksthema (bij voorbeeld Iyer, G., 
1998).

4.2. Een aantal factoren leiden tot behoedzaamheid ten aanzien van verticale samen-
werking/coördinatie in marketing. 

Hoewel verticale samenwerking /coördinatie in marketing ondernemingsprestaties posi-
tief kan beïnvloeden, zijn diverse ondernemers op dit punt behoedzaam, zelfs afhou-
dend. Zij vragen zich af of de voordelen van verticale samenwerking opwegen tegen 
die van de vrijheid om van alle mogelijkheden in de markt te kunnen profiteren. Ook 
zullen producenten met sterke A-merken verticale samenwerking toetsen aan de gevol-
gen voor de marktpositie van hun merk. 
Het spanningsveld tussen voordelen van samenwerking enerzijds en die van hande-
lingsvrijheid anderzijds werkt dan ook door in de aard van de verticale samenwerking 
tussen ondernemingen, bij voorbeeld:
– men werkt slechts samen in “ad hoc” projecten, joint ventures en allianties die het 
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marketingbeleid van de gevestigde eigen merkartikelen niet raken of schaden;
– men werkt samen met toeleveraars en afnemers op het gebied van fundamenteel stra-

tegisch onderzoek, maar doet het onderzoek gericht op de ontwikkeling van produc-
ten afzonderlijk; 

– men werkt slechts samen in situaties waarin men kanaalleider is. Het meest uitge-
sproken voorbeeld hiervan is de samenwerking tussen een detailhandelsonderne-
ming en de fabrikant van producten, die onder detailhandelsmerk worden afgezet. 
De detaillist functioneert dan strategisch gezien als “producent”. 

Flexibiliteit in de coördinatie van ketenprocessen kan ook worden bewerkstelligd door 
standaardisatie van grondstoffen, producten en processen. Het onderscheid van Mintz-
berg (1989) tussen standaardisatie van processen, outputs, bekwaamheden en/of nor-
men is hierbij functioneel. Certificatieschema’s gericht op standaardisatie van productie 
en marketing van een generiek product kunnen dienstbaar zijn aan de coördinatie van 
marketing in ketens. Voorbeelden zijn keurmerken op het gebied van duurzaam pro-
duceren, zoals EKO en Milieukeur. Dergelijke standaardisatieschema’s vergemakkelij-
ken coördinatie van marketingprocessen in een keten zonder dat tussen ondernemingen 
dwingende afspraken hoeven te worden gemaakt. Zij zijn echter minder functioneel 
indien individuele kopers specifieke eisen stellen aan producten en diensten. 

5. TOEKOMSTIGE ONTWIKKELINGEN IN MARKETING EN 
-ONDERZOEK BIJ SAMENWERKING TUSSEN 
ONDERNEMINGEN/ORGANISATIES

Na in het voorgaande de evolutie van de samenwerking in marketing te hebben geana-
lyseerd willen wij tot slot ingaan op een aantal toekomstige ontwikkelingen op dit 
gebied. 
In hun toekomstvisie op de marketing in de één en twintigste eeuw spreken Sheth en 
Sisodia (1999) een aantal verwachtingen uit over de organisatie van de afzetkanalen. 
De ontwikkelingen rond ICT,zoals Internet, leiden volgens deze auteurs ertoe dat het 
direct contact tussen producent en consument toeneemt, maar ook dat nieuwe gespecia-
liseerde intermediairen ontstaan. Zij verwachten een groeiende betekenis van onderne-
mingen die zowel concurreren als op bepaalde punten samenwerken, “co-opetition”, en 
van de groei van partnerschap in plaats van integratie in ketens. 
Op basis van deze visie en van de voorgaande beschouwingen lijken ons de volgende 
aspecten van marketingsamenwerking/coördinatie tussen ondernemingen voor de toe-
komst van groot belang:

met betrekking tot horizontale marketingsamenwerking,
– samenwerking tussen ondernemingen gericht op de opbouw van een concurrerend 

assortiment.
Hierop aansluitend marketingonderzoek richt zich onder meer op het vaststellen van 
wenselijke assortimenten en op de voor- en nadelen van samenwerking met collega’s 
(“co-opetition”) hierbij. Dit onderzoek kan bouwstenen leveren voor effectieve allian-
ties.

– marketingsamenwerking tussen ondernemingen die gericht is op imago-verbetering 
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van het generiek product van een groep ondernemingen/bedrijfstak.
 Onderzoek naar het imago van het generiek product van een groep en naar de door-

werking van dat algemeen imago op de consumentenbeleving van het product van 
individuele ondernemingen uit die groep is hierbij van betekenis. 

– samenwerking tussen ondernemingen bij de ontwikkeling van relaties met “publie-
ken” en overheid ten aanzien van de maatschappelijke aanvaardbaarheid van pro-
ductie en marketing.

 Onderzoek naar de invloed van publiek-acties en van het overheidsbeleid op het 
imago van een product wordt in het licht van regelmatig optredende “Product-cala-
miteiten” van groeiende betekenis. 

– samenwerking tussen ondernemingen in de dialoog van het bedrijfsleven met de 
overheid over de faciliteiten die een regio/land aan potentiële ondernemingen zou 
moeten bieden.

 Onderzoek naar de kritische factoren voor de aantrekkingskracht van een land ten 
opzichte van concurrerende landen is van belang. 

met betrekking tot verticale marketingsamenwerking,

– coördinatie van marketingprocessen in ketens door nieuwe typen intermediairen, 
met name als gevolg van ICT-ontwikkelingen.

	 Onderzoek	naar	de	mogelijkheden	van	nieuwe	ICT-technologieën	voor	de	marketing	
van producten en diensten levert inzicht in mogelijkheden voor nieuwe intermediai-
ren.

– optimale marktoriëntatie in verticale marketingsystemen. 
 Onderzoek naar de wijze waarop coördinatie van ondernemingsfuncties de marktori-

entatie van een verticaal marketingsysteem kan verbeteren.
– samenwerking in het ontwikkelen van gemeenschappelijke regels, gericht op een effi-

ciënt marketingbeleid in ketens. 
 Onderzoek naar het functioneren van gemeenschappelijk aanvaarde regels in een 

keten, zowel de invloed ervan op opbrengst als op kosten.
– samenwerking tussen consumenten en onderneming door middel van interactieve 

communicatie.
 Onderzoek naar mogelijke vormen van interactie tussen consument en onderneming, 

zoals via Internet, die gericht zijn op de verbetering van marketingprestaties van 
ketens.
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5. Vijfentwintig jaar marktonderzoekmethoden

M. WEDEL

SAMENVATTING

In deze bijdrage wordt, aan de hand van publicaties in het jaarboek vanaf 1975, een overzicht 
gegeven van de ontwikkeling van methoden en technieken voor marktonderzoek, en hun toepas-
sing in de praktijk. Twee belangrijke ontwikkelingen, conjuncte analyse en latente klasse regres-
sie methoden, worden in detail besproken. Het artikel besluit met een blik op de toekomst.

1. INLEIDING

De ontwikkeling van marktonderzoekmethoden in de afgelopen 25 jaar is turbulent 
geweest. Niet alleen zijn nieuwe technieken voor het verzamelen of verwerken van 
gegevens ontwikkeld of voor het eerst in het marktonderzoek toegepast, ook is de dif-
fusie van nieuwe methoden, ontwikkeld in de wetenschap, in de praktijk steeds snel-
ler gegaan. Het aantal nieuw ontwikkelde methoden in wetenschap en praktijk is groot 
geweest in de afgelopen 25 jaar en lijkt nog steeds exponentieel toe te nemen. Veel van 
deze ontwikkelingen zijn echter variaties op bestaande methoden en kunnen niet echt 
als doorbraken worden geclassificeerd.
Het is welhaast onmogelijk alle ontwikkelingen in één artikel samen te vatten. Voor 
degenen die 25 jaar geleden reeds in het marktonderzoek werkzaam waren is het vol-
doende zich een ogenblik terug te wanen in die tijd. Voor degenen die nog niet in het 
marktonderzoek werkzaam waren geeft een blik op de recent door de NVMI op cd-rom 
uitgebrachte jaarboeken een goede indruk. Telefonisch (Schravendijk 1975; Veldman 
1980; Cornelisse 1987; Houtkoop en van den Bergh 1994; Pondman 1999), compu-
tergestuurd (Bronner en de Hoog 1982; Bemelmans, Sikkel en Van Sintmaartensdijk 
1999) en e-mail (Huizingh en Kalma 1998) onderzoek gebeurden nog niet of nauwe-
lijks, consumentenpanels werden nog niet met de huidige kunde opgezet en beheerd 
(Luyten en Hulsebos 1997). Gegevens werden nog niet verzameld via scanners in win-
kels, kwalitatief marktonderzoek stond nog in de kinderschoenen (Vervoort 1975). 

2. EEN KORT OVERZICHT VAN METHODOLOGISCHE 
ONTWIKKELINGEN IN HET MARKTONDERZOEK

In die eerste jaren na 1975 werd statistische modelbouw geïntroduceerd in het markton-
derzoek in Nederland. Deze bijdrage gaat met name op deze ontwikkeling in. Zo werd 
door Oomens in het Jaarboek in 1975 al het logistische keuzemodel beschreven, een 
model dat later grote vlucht zou nemen toen andere databronnen beschikbaar kwamen 
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(zie ook Bronner en de Hoog 1979), en besprak Wierenga (1975) in hetzelfde jaarboek 
stochastische modellen voor merkkeuze, die eerder in de Amerikaanse literatuur waren 
geïntroduceerd. Recent hebben een aantal van deze modellen opnieuw opgang gedaan 
in de praktijk. In 1976 beschreef Leeflang marktresponsemodellen, waarmee marktaan-
delen konden worden voorspeld op basis van effecten van marketingmix variabelen. 
Deze modellen zijn in belang sterk toegenomen met de komst van scanning data. In 
hetzelfde nummer gaf Hoogendoorn (1976) een overzicht van stochastische modellen 
voor contactfrequentie en bereik van reclame, nog steeds een belangrijk onderwerp.
In 1978 onderzocht Verhulp de robuustheid van factoranalyse, wellicht één van de 
meest toegepaste methoden in de praktijk, bij verschillende aantallen variabelen, fac-
toren, en verschillende rotatiemethoden. Fase rapporteerde verschillende malen (1981, 
1985) over tijdreeksmodellen. Deze modellen zijn nog steeds actueel, terwijl toepas-
singsmogelijkheden en gemak sterk zijn toegenomen door de brede beschikbaarheid 
van schattingsmethoden in statistische pakketten. Wansbeek (1982) beschreef regressie-
modellen voor paneldata. Vermoedelijk worden de in dat artikel beschreven methoden 
niet veel toegepast in de praktijk van het marktonderzoek en verdient het aanbeveling 
dat klassieke artikel eens opnieuw ter hand te nemen. Hetzelfde geldt voor het artikel 
van Molenaar uit hetzelfde jaar over latente trekmodellen voor het meten van latente 
kenmerken. 
Problemen van ontbrekende gegevens hebben regelmatig aandacht gehad. Non-response 
kreeg in het Jaarboek veel aandacht in de afgelopen 25 jaar (Tulder 1977, 1978; Zij-
denbosch 1983; Van den Berg 1983; Brand en Bijmolt 1993; de Leeuw 1997; Kruijk 
en Hermans 1998). Bethlehem en Kersten (1985) beschreven in een nog steeds lezens-
waardig artikel methoden voor herwegen om vertekening door non-response te voorko-
men. Bronner besprak in 1988 datafusie, ook een situatie waarin gegevens ontbreken, 
waarvoor door Vrolijk en Wedel in 1997 een nieuwe methode werd aangedragen. 
Technieken voor perceptual mapping en productpositioneringsanalyse hebben regelma-
tig aandacht gehad. Deze technieken zijn voornamelijk afkomstig uit de psychometrie. 
Van Schuur (1988) beschreef een zogenaamde ontvouwingsmethode, waarmee merken 
op een ééndimensionaal onderliggend continuüm kunnen worden gerangschikt. Sikkel 
besprak in 1981 correspondentieanalyse, een dimensie reductietechniek voor tabellen 
die grafische representatie mogelijk maakt. Candel en Van Trijp (1994) bespraken per-
ceptuele analyse middels boomstructuren, Dijksterhuis en Van Trijp (1995) het gebruik 
van niet metrische methoden voor positioneringsonderzoek gebaseerd op nominale 
data, “Overals” genaamd en deel uitmakend van een reeks optimale schalingsmetho-
den voor nominale gegevens ontwikkeld in Leiden. Waarts (1991) geeft een uitgebreid 
overzicht van modellen voor de analyse van concurrentiestructuren, Bijmolt (1998) van 
meerdimensionele schaalmethoden voor de analyse van percepties.
In de afgelopen 25 jaar zijn ook uitbreidingen en/of varianten op lineaire regressie 
regelmatig aan bod gekomeen. Hox (1991) besprak multiniveau analyse voor het ana-
lyseren	 van	marktonderzoekgegevens	met	 een	 hiërarchische	 structuur.	Deze	methode	
wordt wel in de wetenschap, maar vermoedelijk nog weinig in de praktijk toegepast, 
alhoewel	 gegevens	 met	 dergelijke	 hiërarchische	 structuren	 in	 de	 praktijk	 vermoede-
lijk veel voorkomen (o.a. in conjuncte analyse, zie hieronder). Bode en Koerts (1991) 
bespraken de toepassing van simultane stelsels vergelijkingen. Kuylen (1984) besprak 
het LISREL model, een van de meest veelomvattende modellen in de marketing, 
dat echter nog meer in de wetenschap dan in de praktijk wordt toegepast, aangezien 
het meer geschikt is voor het toetsen van theorie dan voor het exploreren van gege-
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vens, hetgeen in de praktijk meer lijkt voor te komen. Tenslotte bespreken Gankema 
en Wedel (1992) marktsegmentatie analyse en geven een overzicht van de gebruikte 
methoden. De eenvoudigere, op clusteranalyse gebaseerde methoden voor het achter-
halen van groepen in gegevensbestanden worden in de praktijk van het marktonderzoek 
met een zekere regelmaat toegepast. Van Bruggen (1993) bespreekt marketing decisi-
on support systemen, die op beperkte schaal worden toegepast. Huizingh, De Boer en 
Wedel (1995) beschrijven Neurale Netwerken, methoden die de werking van neuronen 
nabootsen om tot voorspellingen van marktverschijnselen te komen, en vergelijken ze 
met meer standaard statistische methoden. Deze technieken zijn binnen sectoren van de 
marktonderzoekbranche populair.

3. TOEPASSING VAN METHODEN IN DE PRAKTIJK

Vijfentwintig jaar marktonderzoek in Nederland heeft, voorzover dat weerspiegeld 
wordt in het Jaarboek, laten zien dat een zeer brede range van technieken potentieel in 
het marktonderzoek kan worden toegepast. Deze technieken komen uit de statistiek, de 
psychometrie en de econometrie: de auteurs van de betreffende artikelen zijn ook uit 
deze verschillende wetenschapsgebieden afkomstig. Marktonderzoek bevindt zich op 
het snijvlak van deze disciplines, waardoor gemakkelijk techieken uit die aangrezende 
gebieden kunnen worden geïmporteerd en toegepast. De vraag is natuurlijk in hoeverre 
dat ook in de praktijk gebeurt, en in hoeverre de methodologische ontwikkeling van het 
vakgebied zoals die hierboven is beschreven voor de praktijk relevant is. 
Als bestaande technieken niet op enige schaal in de praktijk worden toegepast, zijn daar 
verschillende redenen voor aan te voeren. Ik richt me hier slechts op één belangrijke: de 
techniek in kwestie lost een marktonderzoekprobleem op dat ook op eenvoudiger wijze 
kan worden aangepakt. Technieken die direct uit aanverwante disciplines worden geïm-
porteerd, zijn vaak niet precies zijn toegesneden op marketingproblemen. In de praktijk 
van het marktonderzoek zullen slechts die technieken worden toegepast, die toegevoeg-
de waarde bieden voor de klant en de marktonderzoeker in staat stellen tegen beperkte 
kosten een grotere opbrengst te behalen. Voor veel technieken is dat in het verleden 
niet of slechts ten dele het geval geweest, omdat de kosten van investeringen in kennis 
niet kunnen worden goedgemaakt door een toename aan de opbrengstenkant. Echter, in 
toenemende mate komen nieuwe methoden beschikbaar via gemakkelijk toegankelijke 
software. Ook is het zo dat meer en meer marktonderzoekmethoden worden ontwik-
keld, die specifiek zijn toegesneden op marketing- en marktonderzoekproblemen. Deze 
twee factoren dragen bij aan een toenemend gebruik van marktonderzoekmethoden in 
de praktijk. Daarbij komt dat marktonderzoekbureaus in steeds mindere mate kunnen 
concurreren op gegevensverzamelingsmethoden, omdat marktniches verdwijnen en 
meeropbrengsten vaak uit de data-analyse moet komen. Het hierboven beschreven bre-
de scala aan methoden is ontwikkeld binnen aanpalende vakgebieden en kan en wordt 
binnen het marktonderzoek toegepast, maar tenminste een tweetal technieken zijn spe-
cifiek voor marktonderzoek ontwikkeld en kennen daardoor een groeiende populariteit: 
conjuncte analyse en latente klasse analyse.
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4. CONJUNCTE ANALySE

Conjuncte analyse is een techniek die in de afgelopen 25 jaar in het jaarboek regelma-
tig aan de orde is geweest. Het valt buiten het bestek van dit artikel om een uitgebreide 
beschrijving te geven. In het kort: de techniek is gebaseerd op het experimenteel samen-
stellen van producten op basis van productkenmerken, die zijn gedefinieerd op een 
aantal niveaus. Deze productkenmerken worden – in taken die een verschillende vorm 
kunnen aannemen – ter beoordeling voorgelegd aan respondenten, waardoor de onder-
zoeker het belang dat de individuele respondent toekent aan de productkenmerken kan 
achterhalen. Van Raaij bespreekt de techniek als eerste in 1978. In 1985 publiceerde 
Steenkamp een nog steeds veelgebruikt artikel waarin methoden voor het con strueren 
van proefopzetten voor conjunct meten worden beschreven. Bradley, Kroes en Vogels 
onderzoeken de mogelijkheden voor computergestuurd meten in conjuncte analyse in 
1988. Vriens en Wittink geven in 1990 een overzicht van opzet, gegevensverzameling 
en gegevensanalyse in conjuncte analyse en Vriens (1998) plaatst conjuncte analyse in 
het kader van het meten van concurrentiestructuren. Oppewal en Timmermans bespre-
ken in 1992 de opzet en analyse van conjuncte keuze experimenten, waarin consumen-
ten kiezen uit sets voorgelegde productomschrijvingen in plaats van ze te beoordelen 
op schalen of te rangordenen, waardoor de taak sterker lijkt op productgedrag in markt-
situaties. Stokmans bespreekt in 1992 de geschiktheid van conjuncte analyse voor het 
testen van productconcepten: het voorspellen van het succes van nieuwe producten is 
nog steeds een van de belangrijkste toepassingen van deze techniek. In 1993 bespre-
ken Vriens, Loosschilder en Rosbergen het nut van het gebruik van pictoriele stimuli in 
conjuncte analyse, en laten zien dat deze een grotere validiteit hebben dan de gewoon-
lijk gebruikte verbale omschrijvingen. Oppewal (1995) bespeekt hoe conjuncte experi-
menten met grote aantallen alternatieven kunnen worden opgezet en geanalyseerd. 
De populariteit van conjunce analyse is toe te schrijven aan verschillende factoren. 
Op de eerste plaats is gebleken dat de techniek goed in staat is het succes van nieuwe 
of gewijzigde producten te voorspellen. Op de tweede plaats geven de resultaten van 
onderzoek met deze techniek direct handvatten om marketing en productontwikkelings-
beleid vorm te geven. Op de derde plaats is de techniek toegesneden op een veelvoor-
komend marketingprobleem: productontwikkeling, terwijl hij ook succesvol is toege-
past voor marktsegmentatie en distributiebeslissingen. Tenslotte: conjuncte analyse is 
eenvoudig toe te passen, niet in de laatste plaats door de beschikbaarheid van software 
voor het opzetten en analyseren van studies (modules zijn beschikbaar in SPSS, maar 
pakketten zoals ACA en CBC, ontwikkeld door Sawtooth Software worden ook veel 
gebruikt). 

5. LATENTE KLASSE REGRESSIE MODELLEN

Latente klasse regressie modellen zijn van veel recentere datum dan conjuncte analyse, 
en worden voor het eerst in het jaarboek beschreven door Gankema en Wedel (1995). 
Deze methoden zijn ontwikkeld voor marktsegmentatie, een belangrijk strategisch 
vraagstuk binnen bedrijven. Deze modellen delen een steekproef op in – niet tevoren 
gedefinieerde of observeerbare – groepen of segmenten, een schatten tegelijkertijd een 
marktresponsefunctie binnen die segmenten. Alhoewel de techniek nog jong is wordt 
hij al betrekkelijk veel toegepast in de praktijk, zowel in Nederland als daarbuiten. Een 
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belangrijk toepassingsgebied is bijvoorbeeld conjuncte analyse, waar segmenten van 
respondenten worden opgespoord die een verschillend belang hechten aan product-
kenmerken. Ook kan de methode worden toegepast voor datafusie (Vrolijk en Wedel 
1997). Hoewel andere toepassingen nog niet in het jaarboek zijn gerapporteerd, zijn 
er vele mogelijheden. Ik noem er enkele. Een belangrijke toepassing is die op klant-
tevredenheidsonderzoek (Bloemer 1994) en kwaliteit van dienstverlening (Ruyters, 
Wetzels en Van Birgelen 1997; Bloemer, De Ruyter en Venetis 1994; Smidts 1993). 
In deze toepassingen is het doel groepen klanten te vinden die verschillen in de relatie 
tussen tevredenheid met kenmerken van de dienstverlening en de overall tevredenheid; 
bij kwaliteit van dienstverlening is het doel segmenten op te sporen die verschillen in 
het belang dat wordt toegekend aan kwaliteitskenmerken van de dienst. Het sensorisch 
onderzoek (Punter 1999; Frijters 1983) is ook een vruchtbaar toepassingsterrein van 
deze modellen gebleken. Een meer recente toepassing is die op betekenisstructuurana-
lyse (Asselbergs 1992), waarbij wordt nagegaan of er segmenten consumenten te vin-
den zijn die verschillen in de relaties tussen productkenmerken, consequenties daarvan 
voor de respondent en zijn waardenstructuur. Met name voor doeleinden van product-
ontwikkeling en reclame heeft deze benadering zijn nut laten zien in de praktijk. De 
toepasbaarheid van latente klasse regressie modellen in de praktijk wordt bevorderd 
door beschikbare software (GLIMMIX, ontwikkeld door ProGamma, nu ook opgeno-
men in CBC voor conjuncte keuze experimenten).

6. DE TOEKOMST

Na een overzicht van de ontwikkeling van marktonderzoekmethoden in de afgelopen 
25 jaar mag een blik op de toekomst niet ontbreken. Voorspellingen voor de volgende 
25 jaar zijn moeilijk te maken, maar een voorspelling voor 5-10 jaar lijkt haalbaar. Op 
die termijn is te verwachten dat de ontwikkeling van marktonderzoekmethoden, toe-
gesneden op specifieke marketingproblemen, een grotere vlucht gaat nemen. Reden 
hiervoor zijn de volgende. De vraag van bedrijven naar toepassing van geavanceerde 
methodologie	om	tegen	betrekkelijk	lage	kosten	toegevoegde	waarde	te	creëren	op	ver-
zamelde gegevens neemt toe. Die groei is met name waar te nemen bij grote bedrijven 
in	de	financiële	sector,	in	de	farmaceutische	industrie	en	in	de	direct	en	database	mar-
ketingsectoren. Deze bedrijven hebben vaak grote klantentransactiebestanden of post-
codebestanden die zich goed lenen voor analyse voor marketingtoepassingen. Opval-
lend is dat met name grotere adviesbureaus en gespecialiseerde marktonderzoekbureaus 
in toenemende mate gebruik maken van geavanceerde methodologie. De vraag naar 
(jonge) marktonderzoekers die goed zijn opgeleid en deze technieken beheersen neemt 
daar dan ook sterk toe. 
Een tweede ontwikkeling is een toenemende samenwerking tussen bureaus en bedrij-
ven enerzijds, en universiteiten anderzijds. In de afgelopen jaren is deze samenwerking 
al sterk toegenomen, en deze trend zal doorzetten. Universiteiten worden steeds meer 
gedwongen maatschappelijk relevant onderzoek te doen en bedrijven en bureaus wor-
den door concurrentie gedwongen steeds meer uit beschikbare gegevens te halen. In 
plaats van de concurrentie aan te gaan, ligt samenwerking voor de hand. Nu al bestaan 
er zeer veel ad hoc samenwerkingsprojecten, maar ook al enige structurele relaties. De 
praktijk levert problemen en gegevens, universiteiten leveren onderzoeksmethodologie, 
scriptanten en arbeidskrachten. Het is deze bundeling van krachten die het vak in de 
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toekomst steeds interessanter zal maken. De vraag is of zich in de toekomst nieuwe en 
relevante onderzoekmethoden zullen aandienen. Dit zal zeker het geval zijn; de ontwik-
kelingen in de wetenschap en in de praktijk gaan steeds sneller. Clickstream data bij-
voorbeeld, verzameld via het internet zullen nieuwe eisen gaan stellen aan onderzoeks-
technieken.	Een	ander	voorbeeld	zijn	hiërarchische	modellen,	geschat	met	Bayesiaanse	
methoden. Deze methoden, verwant aan de door Hox (1991) beschreven modellen, 
worden in Amerika al op redelijk grote schaal in de praktijk toegepast, met name voor 
de analyse van scanninggevens, klanttevredenheidsgegevens en conjuncte analysegege-
vens en hebben een grote voorspelkracht. Wellicht een onderwerp voor een bijdrage in 
een jaarboek in de volgende eeuw.

Referenties van dit artikel zijn alle terug te vinden op de cd-rom: NVMI Jaarboeken op cd-rom, 
1975-1999.
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6. Marketingmodellen
8. Een terugblik en een blik op de toekomst

P.S.H. LEEFLANG en D.R. WITTINK

SAMENVATTING

In de afgelopen 25 jaar is er in ‘het Jaarboek’ regelmatig, en relatief vaak, aandacht besteed aan 
de ontwikkeling en het gebruik van (wiskundige) marketingmodellen. Deze aandacht vertoont 
veel parallellen met ontwikkelingen die, in dit verband, in de internationale vakliteratuur gepubli-
ceerd worden. De laatst genoemde onderwerpen vormen het uitgangspunt voor onze terugblik op 
wat er in de afgelopen 25 jaar op het terrein van de modelbouw in marketing gepubliceerd is.
Naast een terugblik, willen we ook een visie geven op hetgeen ons de komende jaren bezig zal 
houden. Op welke terreinen zullen we welke typen van modellen gaan ontmoeten en wat zijn de 
implicaties hiervan voor het marktonderzoek.

1. INLEIDING

De introductie van het Jaarboek van de Nederlandse Vereniging van Marktonder-
zoekers (het Jaarboek) in 1975 markeert het begin van een belangrijke periode in de 
nederlandstalige marktonderzoek-literatuur. Sinds die tijd worden de nederlandstalige 
marktonderzoekers en andere marketingdeskundigen op de hoogte gebracht van recente 
ontwikkelingen in ‘marktonderzoek en consumentengedrag’ en wel over een tamelijk 
breed terrein. Daarbij wordt aandacht besteed aan de ontwikkeling en het gebruik van 
marketingmodellen. Het jaar 1975 markeert eveneens een toename van de aandacht 
voor deze modellen in de nederlandstalige literatuur. Alhoewel P.J. Verdoorn in zijn 
Grondslagen en Techniek van de Marktanalyse (1950) en Het Commercieel Beleid 
bij Verkoop en Inkoop (1964) ‘en passant’ aandacht voor een meer gestructureerde en 
geformaliseerde benadering van marketingvraagstukken vraagt, wordt deze aandacht 
rond 1975 eerst gedeeld met meerdere onderzoekers. Het is verder opmerkelijk dat in 
1974 er drie proefschriften op het terrein van de modelbouw verdedigd worden.1 In 
1975 rapporteren Oomens (1975) en Wierenga (1975) daarover in het eerste Jaarboek. 

In het begin van de jaren zeventig waren het met name Montgomery en Urban (1969) 
en Kotler (1971) die de tot dan ontwikkelde modellen wisten te rubriceren en te bespre-
ken. Leeflang (1974) geeft in zijn dissertatie ondermeer een kritische evaluatie van deze 
modellen terwijl Parsons en Schultz (1976) en Naert en Leeflang (1978) in de daarop 
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volgende jaren aandacht hebben besteed aan de wijze waarop modellen ontwikkeld 
moesten worden. Ruim twintig jaar nadat Naert en Leeflang hun Building Implementa-
ble Marketing Models (BIMM) publiceerden is dit boek volledig herschreven en onder 
een nieuwe titel, te weten, Building Models for Marketing Decisions (BMMD) opnieuw 
uitgebracht2. In het eerste hoofdstuk van Building Models for Marketing Decisions heb-
ben wij een schets van de ontwikkeling van marketingmodellen gegeven. We zullen 
deze schets min of meer herhalen in dit artikel in paragraaf 2. Daarbij zullen we tevens 
relaties leggen naar artikelen in het Jaarboek. In paragraaf 3 zullen we kort stil staan 
bij het gebruik van marketingmodellen in de bedrijfspraktijk en in paragraaf 4 zullen 
we onze toekomstvisie ontvouwen.

2. TERUGBLIK

We kunnen in de ontwikkeling van marketingmodellen vijf perioden onderscheiden. 
We zullen deze perioden beknopt karakteriseren.3

2.1. OR-MS-modellen
De eerste periode wordt gekenmerkt door het toepassen van methoden en technieken 
uit de operations research/management science op marketingvraagstukken. We schrij-
ven dan ongeveer 1955-1965. In deze periode worden marketingvraagstukken benaderd 
met behulp van mathematische programmering, computer simulaties en theoretische 
(d.w.z. niet-empirische) speltheorie. De marketingvraagstukken worden vaak zodanig 
aangepast dat de OR-methoden kunnen worden toegepast. Het gevolg hiervan is dat de 
modellen weinig realiteitswaarde bezitten.

2.2. Grote, complexe modellen
In de daarop volgende periode, te localiseren in het tweede gedeelte van de jaren zestig 
en het eerste gedeelte van de jaren zeventig, worden er modellen ontwikkeld die de 
werkelijkheid beter beschrijven. Alhoewel veel modellen realistischer zijn, zijn zij tege-
lijk complex en worden zij, mede daardoor, niet of nauwelijks gebruikt in de bedrijfs-
praktijk.

Veel modellen die in deze periode ontwikkeld worden hebben betrekking op één klas-
se van marktinstrumenten. Zo ontwikkelt men ‘prijsmodellen’, reclamemodellen en 
modellen ter bepaling van de omvang van de verkoopstaf. Er is in die tijd veel aandacht 
voor stochastische merkkeuzemodellen. Ook in het Jaarboek is aandacht naar deze 
modellen uitgegaan: Wierenga (1975), Hogendoorn (1976).

Een andere verzameling modellen is ontwikkeld om de vraag naar nieuwe producten 
te beschrijven en het succes van deze producten te kunnen evalueren (Bass, 1969). 
Oomens (1975) heeft modellen op dit terrein ontwikkeld. In latere jaren heeft hij in 
het Jaarboek navolging mogen ondervinden van, ondermeer, Wijnberger en Verhulp 
(1982), Nooteboom (1990) en Frambach (1993).
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2.3. De roep om bruikbare modellen

De ontwikkeling van complexe, niet-toepasbare modellen (met name de OR/MS-
modellen) vroeg om een reactie. Die kwam er. Het is met name de verdienste van Lit-
tle (1970) geweest om criteria te ontwikkelen waaraan een model moet voldoen om 
gebruikt, ‘geïmplementeerd’, te gaan worden. Hij formuleert eisen met betrekking tot 
de specificatie van modellen en stelt dat modellen én eenvoudig én toch compleet (‘on 
important issues’) moeten zijn. Verder dient de specificatie robuust te zijn, hetgeen 
ondermeer inhoudt dat de voorspelde waarden van de variabelen waarover men uitspra-
ken doet bijvoorbeeld binnen bepaalde grenzen liggen. Zo zullen de voorspelde waar-
den van marktaandelen tussen nul en één moeten liggen en zullen geschatte waarden 
van de marktaandelen van alle merken die op één markt aangeboden worden op moeten 
tellen tot één.

We zien in deze periode dat er modellen ontwikkeld worden die aan deze eisen vol-
doen. Het zijn modellen die eenvoudig te gebruiken zijn en ook gebruikt gaan worden 
ter ondersteuning van beslissingen in het marketing management.

In deze periode zien we ook dat modellen geschat worden met behulp van subjectieve 
gegevens, daar waar objectieve gegevens niet beschikbaar zijn, te duur zijn of men geen 
tijd heeft om te wachten totdat gegevens beschikbaar komen. Verder zien we het ont-
staan van aandacht voor marketinginformatiesystemen. Zie hiervoor in het Jaarboek: 
Wierenga (1982) en, later, van Bruggen (1993).

In deze periode die met name in de tweede helft van de jaren zeventig gelocaliseerd 
moet worden, nemen we nog een andere ontwikkeling waar die, mede gegeven de aan-
dacht die zij in het Jaarboek krijgt, genoemd moet worden. Dit betreft de specificatie 
van modellen voor winkels en winkelketens. De toegenomen macht van distribuanten 
leidt tot aandacht voor detailhandelsmarketing. Deze aandacht gaat hand in hand met 
de aandacht voor modellen om de invloed van marktinstumenten op de performance, 
zoals verkopen/marktaandeel (van Goor, Leeflang, 1981) of bruto-marge (Nooteboom, 
1978, Jansen, Koerts, 1981, Bode, Koerts, 1991) te meten.

2.4. Implementatie

Na 1980 worden modellen steeds meer in de bedrijfspraktijk gebruikt. Het beschikbaar 
zijn van scanninggegevens heeft dit heel sterk gestimuleerd. In deze periode zien we 
dan ook steeds meer modellen die aan de door Little geformuleerde criteria voldoen en 
die geschat worden met behulp van veel waarnemingen. Ook in het Jaarboek is deze 
ontwikkeling niet onopgemerkt gebleven. Zo besteedt Olivier (1981) aandacht aan 
de introductie van de Uniforme Artikel Codering en bespreken Plat en Bol (!) (1985) 
eveneens de implicaties van het gebruik van scanning voor marketing en marktonder-
zoek. Later zijn Leeflang en van Haastrecht (1988) nader op de ‘stand van zaken’ rond 
de introductie van scanning ingegaan. Omdat het enige tijd duurt voordat scanningge-
gevens de plaats in gingen nemen van de klassieke (huishoud-en winkelpanel-) gege-
vens is er relatief veel aandacht gegeven aan de gevolgen van dekkingsverschillen in de 
klassieke panelgegevens. Zie in dit verband de publicaties van Leeflang, Olivier, Plat 
(1981), Leeflang, Plat, Biemans (1984) en Luijten, Valstar (1987).
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In deze periode van 1980 tot 1990 zien we nog enkele karakteristieke ontwikkelingen. 
Zo besteedt men in deze periode veel aandacht aan concurrentieanalyse (Alsem, 1986). 
Eerst na 1990 wordt hierover meer gepubliceerd in het Jaarboek. Zie de publicaties van 
Waarts (1991, 1998) en Foekens, Leeflang, Mensing en Wittink (1992).

Een andere ontwikkeling is die waarbij men LISREL-modellen in het marktonderzoek 
toepast. Kuylen (1984) heeft LISREL in het Jaarboek geïntroduceerd. In dezelfde uit-
gave van het Jaarboek treffen we reeds een toepassing van het gebruik van LISREL 
aan.4 Ook in latere uitgaven ontmoeten we toepassingen, Steenkamp, Engels, Hoog-
elander (1987) bestuderen de variabele reclameherinnering als maatstaf voor reclame-
effectiviteit5 terwijl Plat (1988) de kwaliteit van verschillende databronnen met behulp 
van een LISREL-model bestudeert.

Andere typen modellen die in deze periode tot bloei komen en ook in het Jaarboek aan-
dacht krijgen zijn de tijdreeksmodellen (‘time series’) en modellen met aandacht voor 
segmentatie en aggregatie. Fase (1981, 1983, 1985) heeft in het Jaarboek aanzetten 
gegeven om het belang van deze modellen voor het marktonderzoek te demonstreren. 
In de internationale vakliteratuur heeft, ondermeer, Franses (1991, 1994) op dit terrein 
belangrijke bijdragen geleverd.

In de internationale vakliteratuur is er veel aandacht voor de vraag op welk niveau 
modellen gespecificeerd moeten worden. Moet men modellen ontwikkelen op het 
niveau van de kopende huishouding6, de aankopen in een winkel (‘store level’), op het 
niveau van een winkelketen (‘chain level’) of op het niveau van een regionale of nati-
onale markt. Moet men modellen ontwikkelen op basis van weekgegevens, maandge-
gevens, enz. Ook vraagt men zich af op welk aanbodniveau het model betrekking moet 
hebben. Specificeren we modellen op het niveau van de ‘stock keeping unit’ (SKU) of 
op merkniveau, en hoe brengen we relaties tussen modellen op SKU-en merkniveau 
tot stand.7 Deze vragen worden wel aangeduid als vraagstukken van aggregatie.8 Nauw 
verweven hiermee is het vraagstuk hoe men markten kan segmenteren. Deze problema-
tiek heeft in het Jaarboek relatief weinig aandacht gekregen. Uitzonderingen zijn de 
artikelen van Leeflang, Broeksteeg (1979) en Gankema, Wedel (1997).9 Vraagstukken 
van aggregatie, segmentatie en dus specificatie zijn van groot belang voor het markt-
onderzoek, aangezien de specificatie van een model richting zou moeten geven aan de 
specificatie van de vraag naar gegevens.10 

Ten slotte memoreren we de aandacht voor een stroom van onderzoek die bekend staat 
als ‘marketing science’. In 1979 organiseren David Montgomery en Dick Wittink op 
Stanford University een conferentie met als titel ‘Market Measurement and Analysis’. 
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  4. Zie Leeflang, Plat, Biemans (1984).

  5. Zie voor een ander model waarin reclameherinnering centraal staat: Leeflang, Nusmeier, Olivier (1986).

  6. Zie bijv. van Tilburg (1986).

  7. Zie bijv. Koelemeijer en Oppewal (1999).

  8. Zie bijv. Leeflang et al. (2000, Chapter 14) en Foekens, Leeflang, Wittink (1994a).

  9. Zie voor een recent overzicht: Wedel, Kamakura (1998).

10. Zie Leeflang (1976).
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Het succes van deze conferentie leidt tot het ontstaan van én een jaarlijkse conferentie 
én een prestigieus kwartaalblad Marketing Science. De Marketing Science conferentie 
waar nu zo’n 300 tot 400 modellenbouwers elkaar ontmoeten is een belangrijke kata-
lysator voor de ontwikkeling van modellen én het genereren van kennis over hoe de 
marktinstrumenten werken en met welk resultaat. Zo wordt met behulp van meta-ana-
lyses generaliseerbare kennis omtrent de werking van markten en marktinstrumenten 
ontwikkeld.

2.5. Marketing decision automation

Vanaf 1990 zien we dat modellen steeds meer gebruikt worden voor routinematige toe-
passingen. Voorbeelden:
•	 beslissingen	 over	 de	 allocatie	 van	 ruimte	 in	 de	winkel	 over	 producten,	merken	 en	
variëteiten;

•	 de	 beslissing	 wie	 geselecteerd	 moet	 worden	 bij	 een	 direct	 mail	 campagne	 en	 
hoe degenen die geselecteerd worden, benaderd moeten worden (Bult, Hoekstra, 
1991);

•	 het	specificeren	van	productaanbiedingen	voor	specifieke	klanten	(‘customized	pro-
duct offerings’);

•	 beslissingen	over	de	hoogte,	de	timing	en	de	selectie	van	coupons;
•	 beslissingen	over	beloningen	aan	trouwe	klanten;
•	 het	bepalen	van	de	promotiekalender;
•	 media-allocatie-beslissingen;

Alhoewel veel van de voorbeelden voor veel ondernemingen in Nederland slechts 
‘mogelijke’ toekomstmuziek is, zien we dat met name de kennis rond de werking van 
promoties in korte tijd sterk vergroot is. In recente uitgaven van het Jaarboek hebben 
wij daarvan diverse voorbeelden gegeven.11 

3. STAND VAN ZAKEN: IMPLEMENTATIE IN DE 
3. BEDRIJFSPRAKTIJK

Enige jaren geleden publiceerde de Duitse consultant en hoogleraar Hermann Simon 
een artikel met de veelzeggende titel ‘Marketing Science’s Pilgrimage to the Ivory 
Tower’. In dat artikel stelt Simon (1994) dat marketing science weinig bijgedragen 
heeft aan het oplossen van strategische marketingvraagstukken. De focus van veel 
modellen is bovendien gericht op een beperkte groep (frequent aangekochte consumen-
ten-) producten zoals koffie. Simon bestempelt deze vorm van modelbouw daarom als 
‘coffee marketing science’. Verder stelt hij dat de relaties tussen verkopen enerzijds en 
de marktinstrumenten en andere onafhankelijke variabelen anderzijds, vaak veel meer 
minder regulier verlopen dan de meeste modellen suggereren. Ook benadrukt hij nog 
eens de beperkingen van modellen die inherent zijn aan het gebruik van alleen objectie-
ve (in plaats van objectieve én subjectieve) gegevens en gegevens die alleen betrekking 
hebben op het verleden (‘past data’).
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Op de beweringen van Simon is heel wat af te dingen. Samen met Len Parsons (Georgia 
Institute of Technology, Atlanta, USA) en Els Gijsbrechts (UFSIA, Antwerpen) heb-
ben wij dat elders uitvoerig gedaan.12 Daarbij hebben we kritiek op de beperkingen van 
modellen sterk afgezwakt. Ook hebben we geïnventariseerd welke modellen, met welk 
doel, in de bedrijfspraktijk gebruikt worden. We concluderen daarbij dat er steeds meer 
modellen komen die na enige acceptatie en aanpassing min of meer gestandaardiseerd 
worden en daarna op tamelijk grote schaal geïmplementeerd worden. Voorbeelden zijn 
ASSESSOR en BASES, modellen die gebruikt worden voor de evaluatie van nieuwe 
producten	en	SCAN*PRO	en	PROMOTIONSCAN.	De	laatst	genoemde	modellen	wor-
den frequent toegepast om de effecten van promoties te evalueren. Het door Wittink, 
Addona,	Hawkes	en	Porter	 (1988)	ontwikkelde	SCAN*PRO-model	 is	 inmiddels	zo’n	
2500 maal commercieel toegepast voor verschillende producten en verschillende loca-
ties. Voor andere voorbeelden verwijzen we naar Leeflang et al. (2000, Section 20.5).
Over de ervaringen van practici met deze modellen is tamelijk weinig bekend. In het 
Jaarboek, bijvoorbeeld, ontbreken deze artikelen volledig. Deze ervaringen moeten 
er wel zijn. Rapportage over het gebruik van modellen in de bedrijfspraktijk zou een 
belangrijke impuls kunnen betekenen voor de modelbouw van de toekomst.

4. EEN BLIK OP DE TOEKOMST13

De enorme ontwikkeling in het beschikbaar komen van scanninggegevens op het 
niveau van
•	 het	huishouden;
•	 de	winkel;
•	 de	winkelketen;
•	 al	of	niet	regionaal	marktniveau,
maakt	het	mogelijk	voor	die	goederencategorieën	waarvoor	scanninggegevens	beschik-
baar zijn modellen op, in principe, al deze niveaus te ontwikkelen. Afnemers van scan-
ninggegevens zullen veelal geaggregeerde gegevens prefereren boven gedisaggre-
geerde gegevens. Om ‘de score op de markt’ te kennen kan men met geaggregeerde 
gegevens volstaan, anders bestaat het gevaar dat men door de bomen, de bossen niet 
meer kan zien. Voor het schatten van modellen verdient het evenwel aanbeveling om 
zoveel mogelijk gebruik te maken van gegevens op gedisaggregeerd niveau. Daarbij 
zal men kunnen kiezen tussen gegevens op niveau van het huishouden en gegevens op 
het niveau van de winkel. Beide soorten gegevens hebben voor-en nadelen.14 Wanneer 
huishoudgegevens representatief (zouden) zijn, geven deze gegevens de beste moge-
lijkheden om informatie over het consumentengedrag te verzamelen. Huishoudgege-
vens bieden mogelijkheden om inzicht te krijgen in het merkkeuze-gedrag, de timing 
van aankopen, de tussen-aankooptijden, de acceleratie van aankopen als gevolg van een 
promotie, de hoeveelheden die per aankoop aangeschaft worden, enz. Ook kunnen seg-
menten met behulp van huishoudgegevens ‘eenvoudiger’ samengesteld worden en kan 
men de verschillen die er tussen consumenten bestaan ‘volledig exploiteren’. 
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De kwaliteit van huishoudgegevens in termen van representativiteit is vaak onvoldoen-
de.15 Zelfs als de dekking voor een bepaalde stad of een bepaald gebied adequaat is, is 
het maar de vraag of dit gebied zodanig representatief is om daar beslissingen op bij-
voorbeeld winkelketenniveau of landelijk niveau, te baseren. Een ander vraagstuk dat 
zich voordoet bij het gebruik van huishoudgegevens is dat de gegevens van SKU’s die 
niet frequent gekocht worden een vertekend beeld geven. We verwachten dat in de toe-
komst modellen die gebaseerd zijn op een combinatie van huishoud-en winkelgegevens 
populair zullen zijn.

De combinatie van huishoud-en winkelgegevens bepaalt sterk de specificatie van 
toekomstige marketingmodellen. Daarbij zal in de toekomst de vraag naar norma-
tieve modellen c.q. modellen waarmee de invloed van marktinstrumenten op de winst 
bepaald kan worden, groter worden. In het tijdperk van ‘decision automation’ zal het 
minder om modellen ten behoeve van het ondersteunen van beslissingen gaan (‘decisi-
on support’) en zullen modellen die tot doel hebben om de werkelijkheid te beschrijven 
(beschrijvende modellen) of om de werkelijkheid te voorspellen (voorspellende model-
len) wat meer naar de achtergrond verdwijnen. Deze trend is mede het gevolg van de 
uitkomsten van modellen waarin de winstgevendheid van promoties bepaald wordt. Zo 
hebben Mela, Gupta, Lehmann (1997) en Mela, Gupta, Jedidi (1998) aangetoond dat op 
lange termijn promoties leiden tot steeds hogere prijselasticiteiten en dat de waarde van 
het merk (‘brand equity’) door promoties erodeert.16 

Andere onderzoekingen geven inzicht in de opbouw van de additionele meerverkopen 
als gevolg van een promotie. Blijkt bijvoorbeeld na decompositie van de meerverkopen 
dat deze uitsluitend het gevolg zijn van merksubstitutie, dan zal de betreffende promo-
tie voor de winkelier/winkelketen minder aantrekkelijk zijn dan wanneer er sprake is 
van winkel én merk-substitutie.
Gezien het relatief geringe aantal toepassingen van tijdreeksmodellen in marketing en 
de opmerkelijke ontwikkelingen rond het specificeren en toetsen van tijdreeksen, ver-
wachten we steeds meer toepassingen van deze modellen. Op de vraag welke marke-
tingvraagstukken in de toekomst gespecificeerd gaan worden zullen we later ingaan.

Bij het schatten van modellen zal naar onze verwachting in de toekomst meer dan tot 
nu toegebruik gemaakt worden van:
•	 flexibele	schattingsmethoden	zoals	semi-en	nonparametrische	regressie17 ;
•	 instrumentele	 variabelen-schatters	 en	 gegeneraliseerde	 momenten	 methoden	

(GMM).18 

In de loop der jaren heeft men bij het valideren/toetsen van modellen steeds frequenter 
gebruik gemaakt van validatiesteekproeven. De validatiesteekproef bestaat uit waarne-
mingen, die niet gebruikt worden om het model te schatten. Daar waar de validatie-
steekproef en de steekproef om de schattingen te verkrijgen sterk uiteenlopen, omdat de 
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18. Zie Leeflang et al. (2000, Section 16.4)
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omstandigheden waaronder de metingen verkregen zijn sterk verschillen, is het moge-
lijk om tot betere diagnoses van de bruikbaarheid van een model voor het evalueren 
van alternatieve marketing programma’s te komen.

Het gebruik van marketingmodellen zal in de toekomst veranderen, omdat:
1. modellen voor andere probleemvelden dan ‘frequent aangekochte consumptiegoede-

ren’ ontwikkeld zullen worden;
2. modellen vaker ingezet zullen worden om strategische beslissingen te ondersteunen;
3. marketing een ‘wat ander vak’ aan het worden is.

Ad. 1. Naar wij verwachten zal de specificatie van een model steeds meer betrekking 
krijgen op de vraag naar diensten en duurzame consumptiegoederen. Ook zullen model-
len	 steeds	meer	 toegepast	 gaan	worden	 in	 de	 internationale	 en	 industriële	marketing.	
Daar waar fabrikanten gebruik maken van intermediairs/distribuanten en distribuan-
ten die steeds machtiger worden, is het gewenst modellen te ontwikkelen die de relatie 
tussen fabrikant en distribuant optimaliseren en de verticale concurrentie in het kanaal 
beschrijven.
Ad. 2. Bucklin, Lehmann en Little (1998) hebben beargumenteerd dat de marketing-
beslissingen m.b.t. bestaande producten op stabiele markten voor een belangrijk deel 
‘geautomatiseerd’ kunnen worden. Daar waar producten gemodificeerd en geïnnoveerd 
worden en/of markten minder stabiel zijn is ‘decision automation’ minder geschikt. 
Overigens vraagt de realisatie van ‘decision automation’ heel wat inspanningen. Buck-
lin et al. (1998, p. 243) spreken over ‘formidable engineering challenges’. Wanneer 
de ‘decision automation’ voor een deel gerealiseerd is, zullen beslissingen op andere 
markten die minder stabiel zijn en beslissingen voor productmodificaties en nieuwe 
producten voor een deel geautomatiseerd kunnen worden. Op deze wijze zullen model-
len steeds meer gebruikt kunnen gaan worden bij het ondersteunen van strategische 
beslissingen.19 
Ad. 3. Met de ontwikkeling van databases die op het individu toegesneden gegevens 
bevatten	 is	 het,	 in	 principe,	mogelijk	 om	voor	 elke	potentiële	 of	 bestaande	klant	 een	
marketing mix te specificeren waarvan men verwacht dat deze bij de individuele klant 
het beste past. Daartoe zoekt de aanbieder klanten die hij denkt te kunnen bedienen. 
Een nieuw marketing paradigma stelt dat organisaties relaties aangaan met geselecteer-
de consumenten, en dat zij samen producten en diensten ontwikkelen20. In dit nieuwe 
paradigma speelt de consument een veel actievere rol dan voorheen, en deze verande-
ring heeft belangrijke consequenties voor de functie van marketing modellen.
Managers	moeten	 bepalen	 hoe	 aparte	 strategieën	 opgezet	worden	 voor	 het	 behouden	
van bestaande klanten en het aantrekken van nieuwe klanten. In beide gevallen zal men 
de preferenties van consumenten in kaart brengen om de fit te bepalen tussen wat de 
consument wil en wat de onderneming kan aanbieden. Modellen die kunnen voorspel-
len hoe consumenten keuzes maken tussen alternatieve producten zullen onontbeerlijk 
zijn. In de toekomst zullen deze modellen echter regelmatig aangepast moeten worden 
zodat de dynamiek in preferenties ook in kaart gebracht wordt. Tegelijkertijd wordt 
satisfactie van de aankoop en ook van het gebruik gemodelleerd, om te bepalen welke 
variabelen van invloed zijn op satisfactie en op het klantenbehoud.
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Onze prognose is dat modellen gebaseerd op variabelen als preferentie, satisfactie en 
koopintentie, geïntegreerd worden met modellen waarin aankopen verklaard worden. 
Dit kan zowel op het niveau van de fabrikant als op het niveau van de winkel (keten) 
plaatsvinden. Dit heeft belangrijke consequenties voor het marktonderzoek omdat 
objectieve gegevens gecombineerd zullen gaan worden met uitkomsten van enquêtes. 
We verwachten verder dat veel marketing programma’s individueel aangepast zullen 
worden om de satisfactie van de individuele afnemer te realiseren. Dit staat bekend als 
micro marketing. Modellen zullen daarbij gebruikt kunnen worden als hulpmiddelen 
om te bepalen welke investeringen in het ontwikkelen van nieuwe producten, het toe-
voegen van nieuwe diensten, het verbeteren van bestaande producten en diensten, het 
aanpassen van prijzen en het veranderen van communicaties, promoties en distributies, 
de gewenste rendementen geven. Dit zal gebeuren op het niveau van de individuele 
klant.21 ; het aggregeren over klanten vindt in een zo laat mogelijk stadium plaats.
Deze ontwikkelingen vallen samen met andere veranderingen die vooral voortkomen uit 
het gebruik van Internet en die sterke invloed zullen hebben op het modelleren van het 
marktgebeuren.	Tot	voor	kort	was	het	in	de	meeste	product	categorieën	zo	dat	aanbie-
ders	de	prijzen	voor	producten	vaststelden,	de	communicaties	 initiëerden	en	de	 tijden	
voor promoties bepaalden. Technologische veranderingen maken het nu mogelijk voor 
de consument om hierin een veel actievere rol te spelen. Zo verwachten we, mede op 
basis van waarneming in de Verenigde Staten, dat consumenten de gelegenheid wordt 
geboden om producten te specificeren, prijzen voor producten te bieden, enz. Nieuwe 
modellen zullen ook hiervoor ontwikkeld moeten worden om de grotere betrokkenheid 
van de consument bij het marktgebeuren de juiste waardering te geven. 

3. AFSLUITING

In deze bijdrage aan het Jaarboek hebben we de artikelen op het terrein van de model-
bouw in marketing, die in de afgelopen 25 jaar in het Jaarboek verschenen, samenge-
vat. Dit doen we tegen de achtergrond van een meer algemene schets van de diverse 
perioden die we in de ontwikkeling van de marketing-modelbouw kunnen onderschei-
den. Vervolgens hebben we de stand van zaken in de modelbouw in de bedrijfsprak-
tijk geschetst. We hebben dit vergezeld doen gaan van een oproep aan gebruikers van 
modellen om over hun ervaringen te rapporteren. Ten slotte hebben we aangegeven 
welke veranderingen in de toekomst te verwachten zijn.
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7. De rol van de consultancy en advisering in
8. het marktonderzoek sinds 1975

A.J. OLIVIER

With regard to household soaps 83% of the brands mentioned are bought at 10 cents.4% are 
bought at less than 10 cents, 6% at prices exceeding 10 cents, while for the remainder 7% prices 
are unknown.
From main findings: General washing habits investigation Holland. Instituut voor Huishoudelijk 
onderzoek. December 1937

Ik neem dan ook aan dat het aan u allen bekend zal zijn, dat men onder een steekproefonderzoek 
verstaat: het onderzoek van een deel van de massa, met het doel daaruit conclusies te trekken 
voor de gehele massa. De reden, dat een dergelijk onderzoek wordt ingesteld, ligt gewoonlijk in 
de grote kostenbesparing, die er in vergelijking tot het volledig onderzoek mee bereikt kan wor-
den.
Inaugurale rede: Pof Dr P. de Wolff- Oktober 1947.

SAMENVATTING

In dit artikel wordt een overzicht gegeven van de ontwikkelingen in de afgelopen 25 jaar van de 
advies en consultancyfunctie binnen het marktonderzoek.
Allereerst wordt de definitie van consultancy aangescherpt omdat dat in de praktijk een vrij rek-
baar begrip blijkt te zijn. De groeiende rol van de informatietechnologie en de verschuiving van 
projectbegeleiding naar procesbegeleiding vormen de rode draad binnen dit artikel. Daarnaast 
wordt stilgestaan bij geleidelijk groeiende zelfbewustheid van de marktonderzoeker.

1. INLEIDING

Consultancy en marktonderzoek zijn al vele jaren met elkaar getrouwd. Het is zeker 
geen saai huwelijk geweest. Men kon eigenlijk niet zonder elkaar, maar met elkaar was 
minstens even moeilijk.
De ontwikkelingen binnen de relatie werden in de afgelopen jaren door twee factoren 
bepaald. Het zich langzaam ontwikkelend zelfbeeld van het vak en de komst van steeds 
krachtig wordende PC’s. De kwaliteit van marktonderzoekende consultancy is immers 
voor een belangrijk deel afhankelijk van kennis over analysetechnieken en de bereik-
baarheid van analyse modellen. 
Dit alles binnen de randvoorwaarden die aan de aanbodszijde en de vraagzijde van de 
markt kunnen worden waargenomen.
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Allereerst zou ik U willen vragen stil te staan bij het begrip consultancy. Een breed 
begrip met een hoge mate van vrijheid om er een individuele invulling aan te geven. 
Het woord betekent ongetwijfeld advisering; maar advisering waarover en met welke 
doelstelling. De doelstelling hangt af van de rol die de marktonderzoeker zichzelf toe-
kent en de wijze waarop hij door de buitenstaander wordt gezien waarbij beide laatstge-
noemde factoren elkaar kwadratisch versterken.

2. ZIENSWIJZEN IN DE JAREN 70

In de jaren 70 stonden er twee zienswijzen tegen over elkaar:
A/ De Marktonderzoeker als leverancier van gestructureerde data. 
B/ De Marktonderzoeker als adviseur.

Ad A/ De Marktonderzoeker als leverancier van gestructureerde data. Gespecialiseerd 
in objectiviteit en daarmee een gewaardeerde staffunctie binnen de onderneming.
Hij diende ervoor te zorgen dat gegevens tijdig en foutloos op de tafel van de beslissers 
belandden. Iedere rechtgeaarde marktonderzoeker zal bevestigen dat dit voorwaar geen 
sinecure is.
Ad B/ De Marktonderzoeker als beleidsadviseur. Niet alleen dataleverancier maar ook 
interpretator van de data. Gesprekspartner van Marketeers. Meedenkend over pro-
bleemstellingen en altijd, gevraagd en ongevraagd, bereid tot implementatieadvies van 
onderzoeksresultaten.

Beide invullingen van de staffunctie ‘marktonderzoeker’ kwamen voor en met beide 
invullingen is op zichzelf niets mis. In de jaren 80 kregen ervaren marktonderzoekers 
echter de gelegenheid om hun functie verder uit te bouwen. Visie B kreeg de overhand 
op visie A.
Een professional die er naar streeft meer invloed op zijn werkomgeving uit te oefenen 
in het kader van persoonlijke groei heeft twee mogelijkheden. Hij streeft ernaar een 
lijnfunctie te verkrijgen òf hij streeft ernaar de lijn te adviseren.

                  Jaren 70                                                                       Jaren 90

Figuur 1. De verhouding tussen staf-lijn en advies.

Het is opmerkelijk dat het aantal marktonderzoekers die met succes een carrièrestap 
richting lijnmanagement gezet hebben na hun marktonderzoekspecialisatie aanmerke-
lijk kleiner is dan het aantal marktonderzoekers dat met succes hun carrière verder uit-
gebouwd hebben richting advisering en consultancy en strategische besluitvorming.
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3. DE VIER BASIS REGELS VAN MARKTONDERZOEK-
3. CONSULTANCy

Wie zich begeeft op het terrein van de advisering dient vier basisregels goed in de gaten 
te houden:

•	 De	 adviseur	wordt	 serieus	 genomen	 vanwege	 zijn	 beheersing	 van	 het	marktonder-
zoekvak en het marktonderzoek dat hij heeft uitgevoerd. Wie deze ragfijne scheids-
lijn niet aanvoelt, overspeelt zijn hand.

•	 Als	een	advies	niet	opgevolgd	wordt,	impliceert	dit	absoluut	niet	dat	de	markonder-
zoek-adviseur zijn taak niet goed heeft uitgevoerd. Iedere vorm van frustratie hier-
over is contra-productief. Advisering kan nooit leiden tot het overnemen van de eind-
verantwoordelijkheid. Deze berust bij de lijnfunctionaris.

 Dit is minder vrijblijvend dan het lijkt. Een onprofessioneel advies schaadt de reputa-
tie van de marktonderzoeker ernstig. 

•	 De	marktonderzoekadviseur	zal	 in	 staat	moeten	zijn	 twee,	met	elkaar	 strijdige,	 rol-
patronen met elkaar in evenwicht te brengen. Enerzijds moeten onderzoeksresultaten 
pijnlijk intensief gecontroleerd worden op fouten. Hierbij telt het detail. Anderzijds 
moet de helikopterview worden nagestreefd, waarbij alleen de grote lijn en de imple-
mentatie van onderzoeksresultaten telt.

 Slechts weinig marktonderzoekers verenigen beide eigenschappen in een karakter-
structuur en een van de twee invalshoeken zal derhalve veelal moeten worden aange-
leerd en ontwikkeld.

•	 De	lijnmanager	is	minder	onkwetsbaar	dan	men	als	buitenstaander	wellicht	geneigd	
is te denken.
Hij draagt de eindverantwoordelijkheid en wordt aangesproken op het niet bereiken 
van doelstellingen. Hij heeft er dus alle belang bij zich te omringen met bekwame 
(externe of interne) adviseurs. 
Hij heeft er dan ook tevens alle belang bij te luisteren naar adviseurs, die hem wijzen 
op zwakke plekken in beleidsveronderstellingen of hem, nog beter, nieuwe invals-
hoeken doen ontdekken en hem helpen de uitvoerders van de plannen of zijn directe 
superieuren te overtuigen van de juistheid van het ingezette beleid.

4. WAT VERSTAAN WIJ ONDER CONSULTANCy?

Een marktonderzoeker die er naar streeft zijn functie uit te bouwen, en niet kiest voor 
een lijnfunctie heeft een aantal keuzemogelijkheden om zijn effectiviteit binnen het 
bedrijf te vergroten. Wanneer wij spreken over marktonderzoekconsultancy dienen wij 
ons terdege te realiseren hoe groot het aantal consultancy-varianten feitelijk is.

1. De Inkoopspecialist.
2. De Multivariate Expert.
3. De Methodespecialist.
4. De Marktspecialist.
5. De Procesbegeleider.
6. De Consumentenkenner.
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Ad 1. De Inkoopspecialist

Men concentreert zich in hoge mate op het doorvoeren van verlaging van de aankoop-
prijs van het, door het bedrijf ingekochte, marktonderzoek. Gevreesd door Marktonder-
zoeksbureaus en vooral bekend uit de jaren 80. 
Achteraf kan gesteld worden dat zij hun bedrijf wellicht geld hebben bespaard maar dat 
zij hier slechts zelden de erkenning voor hebben gekregen waarnaar zij ongetwijfeld 
streefden.

Ad 2. De Multivariate Expert

Een specialisatie waarvan wij moeten vaststellen dat deze zich in het bedrijfsleven 
slechts in een geringe populariteit mag verheugen. 
Dirk Sikkel geeft in ditzelfde jaarboek een overzicht van de ontwikkelingen op dit ter-
rein en stelt dat de statistische technieken voornamelijk op Universiteiten worden toe-
gepast en slechts zeer mondjesmaat geabsorbeerd door bureaus en opdrachtgever. 
Wel komt hij tot de conclusie dat, ACA, Procustus analyse, en Smart inmiddels inge-
burgerde technieken zijn. Naar mijn mening vormt deze discipline de fundering onder 
het marktonderzoekvak. Maar U weet hoe het gaat met funderingen. Nadat zij zijn aan-
gelegd worden ze als een vanzelfsprekendheid gezien. 

Ad 3. De Methodespecialist

Veel Marktonderzoekers groeien door tot een specialist in het ontwerpen van research 
designs. Vertalen van beleidsproblemen en marketingproblemen in onderzoeksopzet-
ten is een vak apart. Geen ander vakgebied houdt zich zo met deze tak van sport bezig 
dan de marktonderzoeker. Kennis en vaardigheden hierin kunnen uitsluitend worden 
verkregen in de praktijk van alle dag en iedere branche heeft specifieke kenmerken die 
leiden tot andere onderzoeksopzetten.

Ad 4. De Marktspecialist

Marktonderzoekers moeten volwaardige gesprekspartners zijn van hun externe en inter-
ne opdrachtgevers. Op zichzelf genomen is dit juist. Wie echter meent dat een markt-
onderzoeker daarvoor net zoveel van de markt moet weten als de opdrachtgever vergist 
zich. De adviseur moet voldoende marktkennis hebben om de relevante vragen te kun-
nen stellen aan de opdrachtgever. Hij hoeft geen kopie te zijn van diezelfde opdrachtge-
ver, omdat hiermee het synergetisch effect verloren gaat.

Ad 5. De Procesbegeleider

Een ook veelvuldig gepropageerd middel om door te groeien als marktonderzoeker is 
het op zich nemen van procesbegeleidende taken. Over de wijze waarop dit kan plaats-
vinden werd door mij in vorige jaarboeken gepubliceerd waarbij ik mij met name heb 
sterk gemaakt voor de rol van de terugtredend adviseur als mogelijkheid om de rol van 
de marktonderzoeker binnen het bedrijf te verdiepen. 
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Nog steeds kan de vraag gesteld worden of een adviserende marktonderzoeker zich niet 
op glad ijs begeeft. Hij komt hiermee op een terrein waar organisatieadviseurs, recla-
mebureaus, accountants en human resource managers zich ook bewegen. Evenmin als 
deze disciplines het vakgebied ‘procesbegeleider’ kunnen claimen, heeft ook de markt-
onderzoeker hier geen eerstgeboorterecht.

Wie zich op dit terrein begeeft moet dus zeker weten dat hij voldoende getalenteerd is 
om de concurrentie met een groot aantal andere vakgebieden aan te kunnen gaan.
Het belang van de doorgroeimogelijkheid is met name gelegen in het bewustwor-
dingsproces bij marktonderzoekers. Gelijk hebben is mooi, gelijk krijgen mooier. De 
marktonderzoeker opereert in een sociale structuur en succes wordt voor een belangrijk 
gedeelte bepaald door sociale interacties. Op hen rust derhalve de taak om strikte objec-
tiviteit te koppelen aan het effectief verpakken van de boodschap.

Ad 6. De Consumentenkenner

Binnen marketing stelt men zich steeds veelvuldiger de vraag: wat weten wij nu eigen-
lijk van de consument of onze afnemer en waarom spelen we niet beter in op de behoef-
te van deze consumenten/afnemers. Streven naar Consumer Insight wordt dit genoemd.

Het masochistische gehalte van deze vraagstelling is hoog en de vraagstelling wordt 
veelvuldig gebruikt (misbruikt) door nieuw aantredend management dat het aangetrof-
fen marketingbeleid wil bijstellen.
Ondanks bovengenoemde kritiek moet vastgesteld worden dat de vraagstelling het hart 
van de marketingdiscipline raakt. Bedrijven barsten van potentieel beleid en de archie-
ven	puilen	uit	van	ideeën	voor	verdere	productontwikkelingen.	Het	is	een	kwestie	van	
timing en vermogen om de juiste snaar bij de consument te raken.
Consumer Insight wordt de kritische succesfactor van de toekomst.
De succesvolle introductie van Iced Tea, Cola in een fles van 1.5 liter, Spa mineraalwa-
ter waren niet zozeer geniaal, maar vooral goed getimed.

Het interessante bij dit alles is het feit dat de marktonderzoeker een sleutelfunctie in 
deze ontwikkeling kan spelen. “Insight” veronderstelt actuele kennis die niet alleen 
moet worden verkregen maar ook permanent moet worden geactualiseerd.
Insight veronderstelt daarnaast een hoge mate van verdieping van de kennis en een 
selectie op relevantiegehalte. Relevantiegehalte wordt op zijn beurt weer bepaald door 
de afdoende marktkennis die nodig is om de consument te kunnen doorgronden en de 
relatie tussen consumentenvraag en marketingaanbod te kunnen leggen.

Consumer Insight zijn eigenschappen die de marktonderzoeker deelt met de marketeer. 
Het maakt van de marktonderzoeker feitelijk een gespecialiseerde marketeer die zowel 
tegenspeler, adviseur als ‘brother in arms’ opereert.

Afrondend geven wij hieronder een overzicht van de diverse specialisatiemogelijkhe-
den:

Tabel 1. Specialisaties binnen het marktonderzoek.
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Mogelijke Specialisaties:
De Inkoopspecialist. Geen Speerpunt
De Multivariate Expert. Vooral toegepast op Universiteit en bij Rijksoverheid
De Methodespecialist. Core Business voor de Marktonderzoeker
De Marktspecialist. Slechts in beperkte mate relevant
De Procesbegeleider. Terrein wordt gedeeld met Organisatieadviseurs e.d.
De Consumentenkenner. Core Business voor de Marktonderzoeker

Nadat wij de begrippen advisering en consultancy wat nauwkeuriger hebben omschre-
ven willen wij in de volgende hoofdstukken ingaan op de ontwikkelingen in de afge-
lopen 25 jaar. Wij staan met name stil bij de ontwikkelingen aan de vraagzijde van de 
markt, omdat met name hier de impulsen tot veranderingen vanuit zijn gegaan.
De ontwikkelingen aan de aanbodszijde van de markt zijn vooral ontstaan vanuit de 
informatietechnologie en de verdieping van de multivariate kennis. Voor wat betreft 
het laatste verwijzen wij naar het artikel van Dirk Sikkel in dit jaarboek.

5. ONTWIKKELINGEN IN EEN KWART EEUW MARKT-
ONDERZOEK

In de jaren 80 kwam de positie van de bedrijfsmarktonderzoeker onder druk te staan.
Eigenlijk ging het niet om de functie van het marktonderzoek als zodanig maar om de 
meer algemene bezetting op de afdeling marketing in zijn totaliteit waarvan men steeds 
meer tot de conclusie kwam dat input en output niet met elkaar in evenwicht waren. 
De marketing afdeling had zijn succesuitstraling van de jaren 70 verloren en werd veel 
meer een gewoon onderdeel van het bedrijfsproces. De afdeling marketing werd derhal-
ve aanmerkelijk kleiner dan ze in het verleden waren. Opvallend is dat deze inkrimping 
zich binnen marketingland geruisloos voltrok, terwijl de inkrimping binnen de groep 
van bedrijfsmarktonderzoekers uitgebreid in de pers werd besproken.

In Afdormatie en Onderzoek werd veelvuldig over deze trend gepubliceerd en vele 
reacties hadden een hoog gehalte aan gekrenkte beroepstrots in zich.
Achteraf bezien had dit in termen van “Branche PR” wel wat beter aangestuurd mogen 
worden.
Voor de marktonderzoekspecialisatie was de inkrimping of opheffing van de markton-
derzoekafdeling slecht nieuws omdat de marketeer delen van de marktonderzoekfunctie 
gemakkelijker naar zich toe kon trekken. Het bestaansrecht van de marketeer zelf, stond 
immers net zo goed onder druk en hoe meer taken des te meer bestaansrecht
De afdelingen marktonderzoek werden kleiner en men had de keuze tussen twee strate-
gieën:	het	afstoten	van	taken	of	het	stellen	van	prioriteiten.

•	 Twee	interessante	verschijnselen	waren	het	directe	gevolg	van	deze	ontwikkelingen.	
De marketeers die niet meer de beschikking hadden over marktonderzoekers namen 
rechtstreeks contact op met marktonderzoeksbureaus.

 Bureaus kwamen hiermee bijna automatisch in een adviesrol terecht.
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•	 De	 ingekrompen	 afdelingen	marktonderzoek	 legden	 zich	 toe	 op	 de	meest	 essentië-
le zaken, en zagen hierbij de vertaling van marktonderzoekresultaten in marketing 
beleid steeds vaker als hun bestaansrecht binnen het bedrijf.

Veel Bedrijfsmarktonderzoekers hebben zich toegelegd op inhoudelijke taken. Het zelf 
analyseren van rapporten werd veel uitbesteed aan het marktonderzoeksbureau en kos-
tenbewustheid vertaalde zich vaak in het niet uitvoeren van onderzoek en meer op de 
probleemstelling toegesneden onderzoeksopzetten en analyses. Desondanks groeide de 
markt van uitbesteed marktonderzoek.
De gemiddelde marktonderzoekafdeling mag dan nu wel kleiner zijn dan 20 jaar gele-
den, maar de ‘status’ van de onderzoeker in het bedrijf is aanmerkelijk toegenomen.
Marketeers hebben veelal meer onderzoekskennis dan in het verleden en bedrijfsmarkt-
onderzoekers weten meer over marketing. Het zal duidelijk zijn dat het wederzijds res-
pect en de bereidheid tot samenwerking tussen beide deeldiscipline aanmerkelijk zijn 
vergroot in de afgelopen jaren.  

Vanaf	eind	jaren	80	namen	de	commerciële	risico’s	aan	de	vraagkant	toe.	De	bedrijven	
werden steeds groter door fusies en overnames en de globalisering greep danig om zich 
heen.
Het bedrijfsleven kreeg, als gevolg van deze ontwikkeling, steeds meer behoefte aan 
zekerheden/risicoreductie en goed marktonderzoek in combinatie met goede markton-
derzoekers verschaffen deze risicoreductie.
Omdat men in het verleden nauwelijks aan opleiding in eigen geledingen heeft gedaan 
wordt de bedrijfsmarktonderzoeker een schaars goed, hetgeen zich vertaalt in een hoger 
gemiddeld salaris niveau ten opzichte van de jaren 70 en een aantal hoge marktonder-
zoekfuncties op strategisch concernniveau van toonaangevende multinationals, zoals 
Ahold, Philips, Unilever, Sara Lee en VNU.
Saillante uitspraak van een Unilever Coördinator begin jaren 90:
Binnen de Unilever coördinatie vragen we ons nog steeds af hoe verstandig het was om 
Research International te verkopen aan Ogilvy & Mather. Wèl weten we zeker dat het 
nog minder verstandig zou zijn om Research International terug te kopen. 

6. ONTWIKKELINGEN BINNEN DE MARKTONDERZOEKMARKT

Na een forse groei van het marktonderzoek in de jaren 60 en 70 werden in de jaren 80 
wat gematigder groeicijfers gerealiseerd. Het is minder dramatisch dan het lijkt want 
een branche die groeicijfers realiseert tussen de 12 en 18 procent hoeft zich natuurlijk 
nergens voor te schamen.

In de afgelopen 25 jaar hebben zich aan de vraagkant van de markt een aantal belang-
rijke verschuivingen voorgedaan in het relatieve belang van de omzet.
In de jaren 70 werd de markt gedomineerd door FMCG klanten. Hun bestedingen 
bestonden voor 1/3 deel uit markt en mediaregistraties en voor 2/3 uit ad-hoc projecten 
(kwalitatief en kwantitatief).
Dit waren voor het merendeel bestedingen in het kader van productontwikkelings-tra-
jecten, communicatieonderzoeken en U&A studies (Usage en attitude surveys).
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In de jaren 80 begon onderzoek naar Needs en Motives zich een centralere rol in de 
product-ontwikkelingsprogramma’s te verwerven. Naast de inmiddels ruim ingebur-
gerde methoden van kwalitatief onderzoek, waren Conjoint Measurement methoden 
(ACA) en “Magnitude Estimation” voor productoptimalisaties en Clusteranalyses, als 
middel om tot marktsegmentatie te komen populair.

De gevonden niches werden steeds kleiner en de in de jaren 70 zo populaire minimale 
score als action standard werd steeds minder belangrijk gevonden.
Eind jaren 80 verschoof de aandacht meer naar het operationele marktonderzoek.
De U&A’s met hun frequente update’s, de Imagemonitoren en Penetratiemetingen (de 
huidige “Brand Health Checks”).

In de jaren 90 verschuift het accent opnieuw. Nu richting competitive analyses.
Imagecomponenten (attributes) worden beoordeeld in het licht van hun bijdrage aan de 
merkkracht en vergeleken met die van de concurrent (Locator).
De Brand Price Trade Off (BPTO) vergelijkt de prijselasticiteit van het eigen product 
met die van de concurrent.
Het Customer Service onderzoek vergelijkt de kwaliteit van de dienstverlening met die 
van de concurrent (Smart). Uitkomsten van testmarktsimulaties (Microtest, Bases) en 
reclame-effectiviteitsonderzoeken (Link, Publitest) worden beoordeeld met behulp van 
benchmark gegevens.

7. DE VERBREDING VAN HET VAKGEBIED 

7.1. Verbreding aan de vraagzijde

In de jaren 80 verbreedde het marktonderzoek zich aanmerkelijk. Het relatieve belang 
van het Fast moving consumer marktonderzoek liep gestadig achteruit, terwijl het 
belang	van	onderzoek	voor	Financiële	Dienstverlening	en	Non	Profit	Organisaties	toe-
nam. Wij dienen ons hier wel bij te realiseren dat het hier om een relatieve verschuiving 
gaat. In absolute termen neemt de omvang van beide segmenten toe.

Enerzijds ontstond de verschuiving door de intensivering van de aandacht binnen het 
reguliere onderwijs (HEAO en Universiteit) voor het marktonderzoek als zodanig, ter-
wijl	daarnaast	de	opkomst	van	dienstenmarketing	en	industriële	marketing,	een	belang-
rijke bijdrage hebben geleverd.
Anderzijds ontstond de verbreding doordat managers, die in een eerdere “fast moving 
job” het nut van marktonderzoek aan den lijve hadden ervaren, dit in hun nieuwe baan 
in andere bedrijfstakken met succes introduceerden.

Binnen de reguliere marktonderzoekinstituten wordt danig gemopperd over de oneigen-
lijke concurrentie die hen vanuit het reguliere onderwijs wordt aangedaan.
Op zichzelf genomen is dit terecht, maar wij mogen de ogen niet sluiten voor het feit 
dat veel besteders van marktonderzoekbudgetten op deze wijze voor het eerst zijn 
geconfronteerd met het nut van marktonderzoek. 
De hierboven beschreven trends worden ongetwijfeld versterkt doordat de steeds verder 
voortschrijdende centralisatie binnen het bedrijfsleven die de strategische component 
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van de besluitvorming aan belang doet toenemen. Gedegen marktonderzoek is hierbij 
veelal onontbeerlijk.

7.2. Verbreding aan de aanbodszijde

Marktonderzoeksbureaus hebben in de afgelopen twee decennia ook niet stil gezeten. 
Wij doelen hiermee niet alleen op de introductie van telefonisch onderzoek (CATI), 
computergestuurd landelijk veldwerk (CAPI) en Telepanels.
Men verbreedde het werkveld eveneens door de aandacht die besteed werd aan minder 
voor de hand liggende, en meer gespecialiseerde onderdelen van het bedrijfsproces.
Zo werd er, vooral begin jaren 90, steeds meer aandacht besteed aan corporate identity 
onderzoek, personeelsonderzoek, testmarktsimulaties, customer care onderzoek, brand 
equity analyse, adresverrijking en het beheer en onderhoud van databases.

7.3. Verhoging van de beleidsrelevantie van onderzoeksresultaten

Binnen het bedrijfsleven verschuift het accent van projectmanagement naar procesma-
nagement. In de jaren 70 voert men onderzoeksprojecten uit en in de jaren 90 legt men 
zich steeds meer toe op de begeleiding van onderzoekstrajecten.

Daarnaast ontstond er steeds meer aandacht voor effectiviteits-evaluatie, voorspellend 
marktonderzoek en beleidssimulaties. Relaties tussen Image en Brand Equity, Brand 
Price Trade Off simulaties, en optimalisaties van dienstverleningsonderdelen. Relaties 
tussen GRP’s en marktaandelen. Trendstudies. Procesbegeleiding bij opdrachtgevers. 
Allemaal activiteiten die in de afgelopen 25 jaar allemaal aan belang hebben gewonnen.

8. DE ROL VAN DE INFORMATIE TECHNOLOGIE 
IN DE AFGELOPEN 25 JAAR

Een onderzoeker die eind jaren 70 een factoranalyse of ander type multi-variate analyse 
wilde uitvoeren stond voor een interessante uitdaging. Een tweetal bureaus had in die 
jaren een reputatie opgebouwd op dit terrein: Veldkamp en IPM.
Andere bureaus beschikten over specialisten: Arie v.d Zwan bij Centrum. Johan van 
Tulder bij NSS, Maurice de Hond bij Interview en Ton Oosterhuis bij Research Inter-
national.
Uitbesteden van dit type analyses lag duidelijk in het consultancy traject. Voor sommi-
gen omdat men volledig onbekend was met dit type analyses en voor degenen die hier 
wel mee bekend waren vanwege de onbereikbaarheid van de software. Voor een goede 
impressie van de “ state of the art”, begin jaren 70 wordt verwezen naar het proefschrift 
van Arie van de Zwan. Wat toen revolutionair was, is op dit moment gemeen goed.

De bedrijfsmarktonderzoeker die in eigen beheer multivariate analyses wilde uitvoeren 
liep tegen een software probleem aan.
SPSS was beschikbaar, maar in een absolute mainframe omgeving. Deze mainframes 
waren beschikbaar via rekencentra van universiteiten maar dit impliceerde de inschake-
ling van consultants.
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Een analyse in eigen beheer uitvoeren was in die tijd een waar monnikenwerk.
Het	maken	van	een	ponsinstructie	met	exacte	definiëring	van	de	“var	labels”	gebeurde	
volledig met de hand en was een zeer tijdrovende bezigheid.

Het ponsen van gegevens door de ponsafdeling was een kwestie van zorgvuldig bewer-
ken van het afdelingshoofd. De ponsafdeling was ingesteld op massaproductie en zat 
niet echt te wachten op kleine miniklusjes. Omdat het daarnaast geen routinewerk was, 
ontstond er een verhoogde kans op ponsfouten.
De stapel ponskaarten die hieruit resulteerde was als zodanig niet leesbaar en een speci-
aal leesprogramma was er wel maar was nauwelijks in te passen in de dagelijkse routine.
Het wachten op het tijdstip dat het mainframe beschikbaar was (multi tasking was een 
volstrekt onbekend begrip), vormde een uitermate tijdrovende bezigheid. Daarnaast had 
men alleen maar toegang op bepaalde tijdstippen van de dag. Als de computer klaar 
was met facturering of het produceren van uitleveringsprogramma’s.

Was de job eenmaal aan de beurt dan verkreeg men enkele seconden rekentijd van het 
mainframe waarin het programma werd gecompileerd. In de meeste gevallen resulteer-
de dit in een lijst van tientallen foutmeldingen. Het vergeten van een simpele “ / “ of “ 
;” was voldoende om het compilatieprogramma volledig de kluts kwijt te laten raken en 
de foutmeldingen waren niet alleen, talrijk maar sloegen vaak niet op de gemaakte fout. 
De onderzoeker had dan de gehele dag om het totale traject weer van voren af aan te 
doorlopen.

Het zal duidelijk zijn dat er in deze situatie voor de bedrijfsmarktonderzoeker weinig 
tijd overbleef om aan het echte werk “ de consultancy” toe te komen. Het zal ook nie-
mand verwonderen dat dit type analyses nauwelijks ingeburgerd raakten.

Midden jaren 70 kwamen er mini computers op de markt. Dit waren kleine mainframes, 
die door fabrikanten als DEC, Vax en Prime op de markt werden gebracht. Het bleven 
echter mainframes en veel verbeterde er derhalve niet voor de multivariate analist.

Deze situatie veranderde pas, nadat IBM op 16 augustus 1981 de PC introduceerde. In 
1984 waren er twee miljoen van verkocht. De machines konden nog niet veel (8MHz 
Processor)(256 Kb Ram)(8 bits), hadden geen harde schijf (tot 1984) en de eerste bruik-
bare versie van Windows (Windows 3.1) kwam pas in mei 1990 op de markt.
De introductie van de eerste 25 MHz processoren-32 bits (Motorola) vond pas plaats in 
de zomer van 1991.
Kenmerkend voor die tijd was het statussymbool van de multivariate specialist: 
De mathematische co-processor.

Toch was er een belangrijk verschil. De bedrijfsmarktonderzoeker werd self-supporting 
en kon zonder de computerafdeling hierbij te betrekken zijn eigen analyses maken. Dit 
overigens vaak onder hevig verzet van de computerafdeling van, met name grote bedrij-
ven die (midden jaren 80) vreesden voor wildgroei en verlies van politieke invloed. 
Bekend zijn de voorbeelden van bedrijfsmarktonderzoekers die via bureaus hun soft-
ware en zelfs hardware aanschaften om moeilijke vragen bij de computerafdeling te 
voorkomen.
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Naarmate de machines sneller en krachtiger werden, werd het voor SPSS, Quantime, 
Oracle en Express interessanter om krachtige software op de markt te brengen die 
bedrijfsmarktonderzoekers een grote operationele vrijheid en een ruime keuze aan ana-
lysemogelijkheden boden. 

SPSS bracht in 1982, vrij kort na introductie van de PC door IBM een speciale versie 
van SPSS (SPSS PC +) op de markt. Waar de plus voor stond zal wel altijd een raad-
sel blijven omdat het hier ging om een zwaar gestripte versie van het mainframe pak-
ket. Vermoedelijk duidt het op de kustgrepen die de software ontwikkelaars moesten 
uithalen om de mainframe programmatuur aan te passen aan de Dos omgeving en de 
beperkte reken- en geheugencapaciteit van de Pc’s uit die jaren.
Een mijlpaal was 1992 toen SPSS zijn eerste Windows versie op de markt bracht.
Wij stellen vast dat pas op dat moment SPSS voor het grote publiek beschikbaar kwam.

Daarnaast ontstond er ook een versnelling in de kracht van de programmeertalen. Van 
Basic naar Pascal naar C+ en nog later Visual Basic. Vaak tot wanhoop van de pro-
grammeurs van toegepaste software die, zodra ze de ene programmeertaal beheersten, 
weer van voren af aan konden beginnen.

Concluderend stellen wij vast dat er voor de marktonderzoeker pas na 1995 een werk-
baar en afdoende gebruikersvriendelijk automatiseringsniveau is ontstaan voor “ana-
lyses based consultancy” ten behoeve van interne opdrachtgevers. Wij staan derhalve 
ongetwijfeld aan de vooravond van een revival van de multivariate analyses in het vol-
gende millennium.

9. HOE GINGEN WE MET ELKAAR OM IN DE AFGELOPEN 25
2  JAAR

In de jaren 80 was men niet vies van een methodologische discussie. Deze discussies 
werden bij voorkeur gevoerd in Adformatie, dat zich toen veel meer dan nu, als plat-
form liet gebruiken voor dit soort discussies.
Bekend zijn de discussies over de betrouwbaarheid van Verkiezingsonderzoek (De 
Hond/Interview-Schild/Nipo-Hartsuiker/Intomart), de discussies over mediabereikcij-
fers (Van Vliet/Ligthart) en congressen over reklame-effectiviteit (Knecht/Olivier/Sta-
pel). Huiveringwekkend complex waren de technische discussies over Fusie-technieken 
(Van Vliet/Stoppelman).

De belangrijkste exponent van deze open discussies was Peter van Westendorp, die 
marktonderzoekers bij voortduring op literair niveau de oren waste en de spiegel voor-
hield. Omdat hij dit veelal in de vorm van rubrieken en eenmalige artikelen deed werd 
hij de “Martin Faber” van het marktonderzoek. Een scherpe pen en meestal het gelijk 
aan zijn zijde.
De discussies tussen de andere vakgenoten (soms weken lang in de pers breed uitgeme-
ten) waren veel bedreigender voor het image van het vak. Er onstond bij de buitenwacht 
een gevoel van twijfel over de betrouwbaarheid van het vakgebied marktonderzoek.

Begin jaren 90 ontstond een tegenstroming, met Cees den Hollander als belangrijkste 
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exponent. Hij liet niet na om de marktonderzoekers vooral op de jaarlijkse NVMI-
congressen te vertellen over de missie van de marktonderzoeker. Hij benadrukte de rol 
van de marktonderzoeker als manager van veranderingsprocessen, als facilitator van 
bedrijfsinterne discussies en als objectieve bron van feiten. Hij wees op de noodzaak 
tot onderlinge solidariteit en beklemtoonde de noodzaak tot vertrouwen in het vak en 
jezelf. Deze filosofie werd eind jaren 90 verder uitgedragen door marktonderzoekers 
zoals Mario van Hamersveld en Bert v.d. Herberg.
De discussies over de betrouwbaarheid van onderzoeksresultaten zijn in de jaren 90 
gelukkig binnenskamers gebleven en/of overgelaten aan commissies van wijze mannen.

In het verlengde hiervan ontstond, midden jaren 90 de opleiding marktonderzoekadvi-
seur, die in samenwerking met de SRM en de NVMI werd opgezet.
Een geslaagd initiatief wanneer we ons baseren op de enthousiaste reacties van cursis-
ten. Minder voorspoedig verliep het met de inschrijvingen in het derde jaar. Een aantal 
marktonderzoeksbureaus starten een eigen opleidingsprogramma en het aantal cursisten 
bleef onder de break-even lijn van de SRM. De cursus en het diploma heeft derhalve 
slechts kort een bestaansrecht gehad. Desalniettemin een duidelijke signaalfunctie dat 
marktonderzoeksbureaus een serieuze zaak maken van het consultancy aspect van het 
marktonderzoekvak.
Dat ook de opleiding Data-Analyse in 1999 door de SRM gestaakt is, is op zichzelf 
genomen betreurenswaardig en de geest van dit artikel geeft aan hoe onlogisch dit fei-
telijk is.
Vooralsnog troosten wij ons met de gedachte dat het hier slechts om een tijdelijke set-
back moet gaan en dat de draad binnenkort ongetwijfeld weer zal worden opgepakt.

10. VERSNELLING IN HET PRODUCTONTWIKKELINGSTRAJECT

In de jaren 70 was het marktonderzoek ten behoeve van het productontwikkelings-pro-
ces ingebed in een tamelijk gestandaardiseerde aanpak.
Het begon veelal met een verkennend kwalitatief onderzoek in de conceptfase.
Dit kwalitatieve onderzoek werd gevolgd door een kwantitatieve “Field Product Test” 
of een “Product Concept” test.
Op basis van de onderzoeksresultaten volgde dan een go/no go beslissing.
Indien de onderzoeksresultaten positief waren, werd een productoptimalistie traject 
gestart Hierbij werden alle onderdelen van de marketing mix met behulp van markton-
derzoek verder geoptimaliseerd. Te denken valt aan advertising pre-test, productopti-
malisatie en prijsoptimalisatie. 
Een en ander diende dan te worden afgerond met een afsluitende field product test.
De eerlijkheid gebied om te melden dat dit laatste er meestal niet van kwam, omdat het 
politieke commitment van de directie al dermate hoog was, (reeds opgenomen in de 
jaarplannen) dat er voor een laatste finale check eigenlijk al geen tijd meer was.
Wij kunnen dit onderzoekstraject als volgt in beeld brengen:

Tabel 2. Traditioneel Marketing Research – Jaren ’70.
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Fase In het product- Meest gebruikte  Tijdsduur
ontwikkelingsproces Methode in deze fase

Idea Generation Geen Marktonderzoek  3 weken
 betrokkenheid

Concept Building Kwalitatief Onderzoek 3 weken

Product Development Concept/Product Test / 8 weken
 Field Product Test

Marketing Mix Evaluatie AdvertisingTest- 8weken
 Pricetest-Packaging

Introductie F2F-Penetratiemetingen  

Totaal tijdsbeslag  22 weken

Het is opmerkelijk dat in de afgelopen jaren, de Informatietechnologie dan weliswaar 
zijn intrede heeft gedaan in marktonderzoekland, maar dat dit niet geresulteerd heeft 
in een evenredige verkorting van de duur van het marktonderzoek in het Face to Face 
traject. 
Ontwikkeling en goedkeuring van de vragenlijst, het productgebruik van de respondent, 
het schrijven en analyseren van onderzoeksresultaten blijken de facto nauwelijks ver-
sneld te kunnen worden. Alle automatisering ten spijt.
Er zijn weliswaar een aantal pogingen gedaan bijvoorbeeld de “Screeners” van 
Research International en “Proof” van MarketResponse. Afnemers konden kiezen uit 
een groot aantal standaard vragen en de rapportages rolden in een hoge mate van stan-
daardisatie uit de computer.
Beide producten hebben het, ondanks kortere looptijd van dit type onderzoek, niet 
gered. De reden is simpel. De problematiek bij klanten is teveel tailor-made om er een 
eenheidsworst oplossing voor te kunnen ontwikkelen. Afnemers geven de voorkeur aan 
meer tailor-made aanpak zelfs als dit betekent dat men de resultaten later krijgt en er 
meer voor moet betalen.
Het illustreert tevens dat marktonderzoek een adviesdiscipline is en geen productiesdis-
cipline.

Tabel 3. Moderne Marketing Research – Jaren ’90.

Fase In het product- Meest gebruikte  Tijdsduur
ontwikkelingsproces Methode in deze fase

Idea Generation Kwalitatief marktonderzoek met 4 weken
Concept Building indirecte vraagstellingstechnieken

Testmarktsimulatie Testmarktsimulaties 10 weken
	 •	Prijssimulaties
	 •	Productoptimalisaties	via	ACA
	 •	Positioneringssimulaties

Introductie Telefonische penetratiemetingen  

Totaal tijdsbeslag  14 weken

Door het toepassen van moderne marktonderzoekmethoden kan de doorlooptijd van 
een productontwikkelingsproces in 14 weken tijd worden doorlopen in plaats van de 
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22 weken die er in de jaren 70 voor stond. Niet door het veldwerk sneller uit te voeren, 
maar door een meer doordacht onderzoekstraject op te zetten. Het vraagt overigens wel 
om inschakeling van de marktonderzoeker bij alle facetten van het traject en een gede-
gen kennis van de marktonderzoeker met simulatiemodellen en combinaties van kwali-
tatief met kwantitatief onderzoek. 
Consumer Insight en Marketing intuïtie daar gaat het in de toekomst om.

11. DE TOEKOMST

Wanneer wij vanuit het verleden lijnen naar de toekomst uitzetten dan mag een ver-
hoogde aandacht voor multivariate technieken worden verwacht. Soms in combinatie 
met grote databestanden soms gewoon als analyse instrument van ad-hoc onderzoeks-
resultaten.
Virtual reality technieken en Internet panels zullen de snelheid waarmee onderzoeksre-
sultaten beschikbaar komen versnellen en kortere lead times zullen ook ontstaan door 
een slimmer gebruik van bestaande software pakketten. Dit binnen de randvoorwaarden 
uit paragraaf 9.
Stand alone computers, in combinatie met hoge rekensnelheid en gebruiksvriendelijke 
software, zijn slechts sinds kort beschikbaar en wat dat betreft staan we aan de voor-
avond van een versnelde professionalisering van het onderzoeksvak die met name van 
invloed zal zijn op het adviserend vermogen van de marktonderzoeker. Een betere con-
clusie kan er niet getrokken worden na een analyse van 25 jaar marktonderzoek. 

Wilt u meer hierover weten, leest u dan gewoon het artikel van Dirk Sikkel die een 
integraal beeld geeft van de statistische analyse-methoden die er in de afgelopen jaren 
in de NVMI jaarboeken zijn behandeld en raadpleeg vervolgens de Cd-rom indien u 
meer over een specifieke methode wilt weten.
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8. De rol van statistiek in het marktonderzoek
8. sinds 1975

D. SIKKEL

SAMENVATTING

Aan de hand van artikelen uit het Jaarboek wordt een overzicht wordt gegeven van de statisti-
sche toepassingen van de afgelopen 25 jaar. Daarbij wordt ingegaan op aspecten als meten, het 
generaliseren van steekproef naar populatie en het gebruik van modellen. Tevens passeert een 
groot aantal analysetechnieken de revue. Sommige van deze technieken zijn continuing stories 
gebleken, andere zijn na hun ontwikkeling een van de vele onderzoeksinstrumenten geworden. 
De vraag is wat de veelheid aan statistische methoden en modellen betekent voor de dagelijkse 
praktijk van het marktonderzoek.

1. INLEIDING

Statistiek en marktonderzoek zijn al vele jaren met elkaar verbonden. Dankzij de enor-
me technologische vooruitgang is het de afgelopen 25 jaar bepaald geen saai huwe-
lijk geweest. De komst van steeds krachtiger wordende PC’s ging gepaard met de ont-
wikkeling van een toenemend aantal analysetechnieken en -modellen waarmee op een 
steeds slimmere manier informatie uit gegevens viel te halen. Afgezien van het non 
respons	probleem	werden	deze	gegevens	op	een	steeds	efficiëntere	manier	verzameld	
en beter gestructureerd en gedocumenteerd opgeslagen op informatiedragers met een 
steeds grotere opslagcapaciteit. Inmiddels zijn we met airmiles-, klanten- en bonuskaar-
ten het internettijdperk genaderd waarin chaotische, maar wel registreerbare, gegevens-
stromen de onderzoeker tot extase, dan wel tot wanhoop brengen. Elke consument is 
zijn eigen marktsegment geworden! 

Het verschil met 25 jaar geleden is groot. Bronner (1994) deelt de geschiedenis van het 
marktonderzoek in in de volgende vier fasen

– de pioniersfase (1945-1960). Belangrijke problemen hierin zijn het gebruik van 
kanssteekproeven versus quotasteekproeven, het selecteren van interviewers, regi-
stratie van antwoorden, non-respons, attitudemeting en verwerking van enquêtefor-
mulieren.

– de expansiefase (1960-1970). De NedelandseVereniging van Marktonderzoekers 
wordt opgericht en bundelt onder andere de gezamelijke zoektocht naar methodolo-
gische kennis.
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– de multivariate fase (1970-1982). Gaandeweg wordt een heel scala aan multivariate 
technieken toegankelijk gemaakt voor de marktonderzoeker. Alleen al het kunnen 
toepassen van deze technieken geeft een bureau een concurrentievoordeel.

– de strategisch gerichte informatiefase (1982-heden). Met de opkomst van de PC is 
een grote hoeveelheid statistische technieken voor iedereen toegankelijk geworden. 
Het beschikken over de vereiste hard- en software levert geen concurrentievoordeel 
meer op. Waar het om gaat, is het kunnen vertalen van de uitkomsten naar begrijpe-
lijke en hanteerbare beleidsuitkomsten.

Merk op dat in de laatste fase ‘heden’ stond voor 1994. De vraag is of anno 1999 stra-
tegisch denken niet langzamerhand wordt vervangen door het optimaal registreren van 
gedrag en het op basis van individuele informatie optimaal communiceren met de con-
sument. Niet voor niets is de NVvM veranderd in NVMI. 

In dit artikel kijken we terug op de ontwikkeling die de op marktonderzoek toepasbare 
statistiek heeft doorgemaakt. Om hierover meer te kunnen zeggen wordt in paragraaf 
2 eerst ingegaan op de rol die statistiek in potentie kan spelen bij het bedrijven van 
(markt)onderzoek. Paragraaf 3 is de hoofdmoot van dit artikel. Aan de hand van de 
inhoud van het jaarboek wordt nagegaan welke nieuwe methoden althans in de ogen 
van sommigen (bijvoorbeeld de redactie of de auteurs) de aandacht van de marktonder-
zoekwereld zouden moeten verdienen. In paragraaf 4, tenslotte gaan we in op de bete-
kenis van deze methoden in de praktijk en op de vraag welke rol statistiek binnen het 
marktonderzoek van de toekomst zou moeten spelen.

2. DE FUNCTIE VAN STATISTIEK

Statistiek is een verzamelnaam voor een groot aantal methoden om gegevens te ver-
zamelen, te bewerken en om uit gegevens conclusies te trekken. Dataverzameling als 
fysieke activiteit laten we hier buiten beschouwing. Maar ook dan kan statistiek binnen 
het marktonderzoek een groot aantal rollen spelen.

1. Meten. Bij het toepassen van statistiek is het getalsmatig weergeven van hetgeen er 
in de consument omgaat een noodzaak. Dat dit soms een hachelijke onderneming is 
wordt onder meer verwoord in Molenaar (1982):

“ … zodra menselijk gedrag in het geding is wordt het erg lastig om waarneming te 
reduceren tot toekenning van getallen. Soms is het daarom verstandig om van getal-
toekenning af te zien en verdient verbale en impressionistische beschrijving de voor-
keur. In andere gevallen zou dit evenwel een te groot verlies aan compacte, verifi-
eerbare en overdraagbare informatie betekenen. Het gaat er dan om de problemen 
bij de meting zo zorgvuldig mogelijk te behandelen en daarmee de bij de reductie tot 
getallen opgelopen schade ze beperkt mogelijk te houden”.

 Dat hierover binnen de marktonderzoekwereld consensus is blijkt wel uit het feit 
dat alle grote bureaus beschikken over ruimtes waarin proefinterviews kunnen wor-
den gehouden waarbij onderzoekers en klanten kunnen meekijken. Wel is het zo dat 
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er meer gebruik gemaakt wordt van intuïtie (de vragenlijst ‘loopt’ of niet) dan van 
objectieve indicatoren.

2. Beschrijven. Hierbij gaat het om het ordelijk en inzichtelijk weergeven van cijfers. 
Dit was in 1975 en is nog steeds de belangrijkste rol van statistiek. Dagelijks wor-
den er grote hoeveelheden tabellen gegenereerd met cijfers die geacht worden voor 
bedrijven relevante verschijnselen te beschrijven.

3. Het generaliseren van steekproef naar populatie. Dit betreft in de eerste plaats 
het toetsen. Dit is in marktonderzoek gemeengoed. Alle relevante toetsen waren 
lang voor 1975 bekend, zij het niet voor iedereen toegankelijk. Dit bleek onder meer 
uit de populariteit van het programma RINTOETS dat eind jaren 80 door Research 
International Nederland als relatiegeschenk werd verspreid. Hierop was een groot 
aantal voor het marktonderzoek relevante toetsen bijeengebracht. Een ander aspect 
van het generaliseren van steekproef naar populatie is het wegen van gegevens. De 
mogelijkheden om naar meerdere variabelen tegelijk te wegen zijn de afgelopen 25 
jaar aanzienlijk toegenomen en ook in een aantal tabellenpakketen verwerkt. Op 
deze manier heeft geavanceerd herwegen stilzwijgend ook zijn intrede in het markt-
onderzoek gedaan.

4. Het weergeven van uitkomsten in samenvattende kentallen, bijvoorbeeld index-
cijfers	of	samenhangsmaten	zoals	correlaties,	factorladingen	of	regressiecoëfficiën-
ten. De grote meerderheid van zulke maten was ook in 1975 bekend. Slechts daar 
waar nieuwe analysetechnieken zijn ontwikkeld zijn ook nieuwe kentallen ontstaan.

5. De grafische weergave van data. Het maken van figuren en grafieken heeft de 
afgelopen 25 jaar een hoge vlucht genomen. Dit is voor een deel het gevolg van de 
technologische vooruitgang. Op dit moment beschikt elk statistisch pakket over een 
flink arsenaal aan business statistics, waarin line charts, bar charts en pie charts stan-
daardelementen zijn. Daarnaast is het in iedere redelijke tekstverwerker mogelijk om 
grafieken met tekst te combineren. Vijftien jaar geleden was zowel het opnemen van 
grafieken in teksten nog een dermate arbeidsintensief proces dat dit slechts mondjes-
maat gebeurde. Een andere reden dat grafische weergave van gegevens populairder 
is, is de opkomst van nieuwe technieken als correspondentieanalyse (zie paragraaf 
3). Het grafisch weergeven van data, vergezeld van een deskundige interpretatie, 
vergemakkelijkt de informatieoverdracht, prikkelt de fantasie en is daardoor een 
goede basis voor inhoudelijke discussies.

6. Een taal om problemen in te formuleren. Analysetechnieken zijn gebaseerd op 
modellen die praktijkproblemen in een gestileerde vorm beschrijven. De flexibiliteit 
van zulke beschrijvingen is de afgelopen 25 jaar sterk toegenomen. Met name op het 
gebied van dynamische processen (dat zijn processen die ontwikkelingen in de tijd 
doormaken) en modellen met latente variabelen is de afgelopen 25 jaar grote voor-
uitgang geboekt. Ook wanneer zulke modellen uiteindelijk niet met geavanceerde 
middelen worden geschat kan het formuleren van praktijkproblemen in termen van 
zulke modellen tot een dieper inzicht leiden.

7. Schattingsmethode voor geavanceerde modellen. Bij de meeste ontwikkelde 
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modellen zijn ook software pakketten ontwikkeld die schatting van de parameters 
van de modellen en hun standaardfouten mogelijk maken. Voorbeelden zijn LIS-
REL, Procrustes analyse en geavanceerde vormen van conjunct meten. 

8. Simulatie, voorspellen. Het doorrekenen van verschillende beleidsalternatieven is 
uiteraard een zeer beeldende manier om onderzoekresultaten te presenteren. Veel 
modellen laten zulke simulaties ook toe. De duidelijkste voorbeelden zijn conjunct 
meten en regressie, maar ook door bureaus zelf ontwikkelde modellen om markt-
aandelen te voorspellen vallen in deze categorie. Ook neurale netwerken zijn vaak 
gericht op voorspellingen en simulaties.

9. Overnemen van het denkproces. Deze recente toepassing wordt soms gepreten-
deerd door neurale netwerken die zijn gemodelleerd naar de werking van de men-
selijke hersenen. Door het systeem met grote hoeveelheden gegevens te voeden kan 
het zelf de wetmatigheden van een markt leren kennen en vervolgens vragen van de 
marketeer beantwoorden. Deze benadering is onder andere populair bij data mining. 
De realiteit is dat neurale netwerken weliswaar het voordeel hebben dat ze niet 
aan een specifieke wiskundige vorm vast zitten , maar ook dat zulke systemen bij 
gedachtenloos gebruik tot dezelfde fouten leiden als de klassieke technieken. Door 
het	afwezig	zijn	van	interpreteerbare	kentallen	als	regressie-	en	correlatiecoëfficiën-
ten neemt de kans hierop zelfs toe.

De marktonderzoekpraktijk van de afgelopen 25 jaar is dus doordrenkt van de statisti-
sche toepassingen of zou dat moeten zijn. Of het nu gaat om het schatten van eenvou-
dige populatietotalen, het segmenteren van markten of het modelleren en schatten van 
een complex patroon van elkaar beïnvloedende variabelen, aan al deze activiteiten ligt 
statistiek ten grondslag.

3. ONTWIKKELINGEN IN EEN KWART EEUW JAARBOEK

In het jaarboek 1990 stellen Bronner en Van Rooy tevreden vast dat de jaarboeken van 
de voorafgaande vijftien jaar een goede afspiegeling zijn van de trends in het markt-
onderzoek. Zowel op het gebied van analysetechnieken als voor de dataverzamelings-
methoden geldt dat alles wat nieuw is en wat voorstelt in het jaarboek aan de orde is 
geweest. Sommige onderwerpen waren kortdurende modetrends, andere hadden meer 
het karakter van langlopende vervolgverhalen. In het onderstaande gaan we dieper op 
de inhoud van de jaarboeken om aan het eind te kunnen constateren of alle belangrijke 
ontwikkelingen in de statistiek van de afgelopen 25 jaar door het jaarboek gedekt zijn.

3.1 Meten

Meten heeft in het marktonderzoek op verschillende manieren in de afgelopen kwart 
eeuw ontwikkelingen doorgemaakt. In de eerste plaats heeft de psychometrie meer 
inzicht gegeven in de wijze waarop meer valide en betrouwbaar een houding of een 
andere niet gemakkelijk waar te nemen psychologsiche eigenschap kan worden 
gekwantificeerd. In Molenaar, 1982 wordt een overzicht gegeven van het meten van 
latente trekken met behulp van Guttman-, Mokken- en Rasch-schalen en via HOMALS. 
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Een belangrijk argument om deze procedures te gebruiken is dat er goede indicatoren 
zijn die kunnen weergeven dat er iets niet klopt. Wanneer deze controlelampjes niet 
oplichten geeft dit meer vertrouwen dat het gemetene ook inderdaad iets voorstelt. 
Asselbergs (1981) beschrijft de procedure magnitude estimation waarmee cijfers aan 
smaakaspecten (bijvoorbeeld zoetheid van ijs) worden toegekend. Bij vergelijking met 
paarsgewijzen vergekijking werd geconcludeerd dat deze methode “een waarlijke stap 
voorwaarts in het veld van de product test” is. Deze procedure wordt, in een iets vande-
re variant, ook besproken in Van Doorn (1987). Respondenten geven nu door de lengte 
van lijnen de omvang van een psychische eigenschap aan. De procedure blijkt een rela-
tief hoge validiteit en betrouwbaarheid te hebben, maar is bij verwerking met pen en 
papier nogal bewerkelijk. Dit was aanleiding om een telepanel te beginnen, een panel 
van huishoudens met al dan niet geleende computers die wekelijks electronisch een vra-
genlijst invullen. Het weergeven van onzekerheid, bijvoorbeeld over zoiets essentieels 
als een aankoopkans, blijkt ook goed per computer te kunnen gemeten. In Bijmolt en 
Van Lenthe (1993) wordt het programma ELI beschreven. In dit pakket is een methode 
geïmplementeerd waarbij respondenten computergestuurd hun onzekerheid over sub-
jectieve verwachtingen kunnen uitdrukken met behulp van kansverdelingen.

Met de toenemende eenwording van Europa wordt het gaandeweg belangrijker om 
onderzoek te doen dat internationaal vergelijkbaar is. In Steenkamp (1992) wordt het 
probleem behandeld hoe in verschillende landen equivalente schalen geconstrueerd 
kunnen worden. Aspecten zijn: 
– functionele equivalentie: heeft een product of een dienst binnen verschillende landen 

dezelfde functie
– conceptuele equivalentie: komt een bepaalde eigenschap in verschillende landen op 

dezelfde manier tot uiting
– verbale equivalentie: hebben woorden binnen een meetinstrument dezelfde betekenis
– meetinstrument equivalentie: kan met een bepaald item binnen verschillende landen 

dezelfde eigenschap worden geopreatiopnaliseerd
– score-equivalentie: kunnen de scores op een meetinstrument numeriek op dezelfde 

manier worden geïnterpreteerd
Deze vragen worden steeds dringender en het toepassen van een algemeen geaccepteer-
de methodologie is dan ook zeer gewenst. Deze zou moeten bestaan uit een checklist 
(de bovenstaande punten zouden hier in ieder geval in moeten worden opgenomen) en 
een verzameling van ijkingsprocedures. Binnenkort verschijnt aan de KUB een proef-
schrift over deze materie van de hand van Hester van Herk.

In de tachtiger en negentiger jaren is het veldwerk gaandeweg steeds verder geautoma-
tiseerd. CATI bestond al vanaf het begin van de jaren 70. CAPI (Computer Assisted 
Personal Interviewing deed zijn intrede). Bronner en de Hoog (1982) beschrijven reeds 
in een vroeg stadium de mogelijkheden die deze methode biedt voor het ontwikkelen 
van bijzondere vraagstellingen. Het interviewproces wordt vergeleken met een schaak-
partij waarin de zet van de computer afhangt van de daaraan vooafgaande zet van de 
respondent. De eerste survey-experimenten in Nederland staan beschreven in Bemel-
mans-Spork e.a. (1985). Dit betrof alleen de prijsenquête van het CBS. Kort daarna zou 
het CBS de arbeidskrachtentelling per computer gaan houden. Een andere belangrijke 
vorm van automatisering die in het jaarboek zeer ruime aandacht heeft gekregen is het 
scannen van barcodes. Luijten (1989) geeft aan dat, net als bij de invoering van CAPI, 
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het uitrusten van een consumentenpanel met bar code readers zonder noemenswaardige 
problemen verloopt. In Leeflang en van Haastrecht (1988) wordt een overzicht van de 
stand van zaken in de winkels gegeven. In 1985 werden scanners gebruikt in 30 win-
kels; in 1988 140 winkels. De gescande gegevens betroffen:
– verkopen in stuks/kilogrammen/liters
– verkopen in geld
– consumentenprijzen
– (gewogen en numerieke) verkoopdistributie
– folder en dagbladadvertenties
– kalender met verkoopbeïnvloedende variabelen zoals weersgesteldheid
Dit leverde de gegevens voor experimenten met nieuwe verpakkingen of nieuwe dis-
plays. In Foekens e.a (1992) wordt gerapporteerd dat het aantal winkels en de aantallen 
gescande items zodanig toenemen dat ze de basis kunnen vormen voor grote Manage-
ment Informatie Systemen (de voorlopers van de huidige datawarehouses). Ook de 
mogelijkheden voor econometrische analyses nemen toe, bijvoorbeeld voor prijs-
vorming	 (aanbod)	 en	marktaandelen	 (vraag).	Modellen	met	 hiërarchische	 detaillerin-
gen (merk, product, verpakking) kunnen worden gebouwd en geschat. In Foekens e.a. 
(1994) wordt op basis van scanninggegevens een analyse gepresenteerd van het effect 
van promoties op winkel- winkelketen- en marktniveau. Verkopen worden verklaard 
door prijzen en aanwezigheid display en/of folder.

Een vraag die van tijd tot tijd terugkomt is of het meten met panels niet tot ongewenste 
vertekeningen leidt, de zogenaamde panelbias die zou ontstaan doordat de panelleden 
leren van de vragenlijsten die ze met enige regelmaat invullen. Van Doorn (1986) con-
stateert op basis van kleine experimenten (reclameherinnering bij voetbalwedstrijden) 
dat er bij een telepanel geen panelbias te constateren valt. Luijten (1989) constateert in 
het scannerpanel van AGB weliswaar een relatief grote uitval, maar geen selectieve uit-
val. In Luijten en Hulsebos (1997) wordt het fenomeen panelbias vrij uitputtend onder-
zocht. Ook hieruit blijkt dat de schade meevalt. Er is inderdaad enig effect op (prijs)
kennis, maar op belangrijke variabelen als planmatigheid van het koopgedrag, informa-
tiezoekgedrag, primaire supermarkt, secundaire supermarkt en prijsbewustheid worden 
geen significante effecten geconstateerd. Het lijkt er dus op dat deelname aan een panel 
geen effect heeft op het consumentengedrag.

De omgekeerde vraag is of het niet meten met panels toch schattingen mogelijk maakt 
alsof er spake is van single source data. Technisch kan dit met behulp van datafusie-
technieken. Hierbij is er sprake van twee data sets en drie groepen variabelen. Groep 
X komt alleen voor in de eerste data set, groep y in de tweede data set en groep Z in 
beide data sets. Vrolijk en Wedel (1997) beschrijven een zogenaamde hot deck proce-
dure, waarbij cases die op basis van de Z-variabelen op elkaar lijken aan elkaar worden 
gekoppeld. In hun procedure wordt expliciet rekening gehouden met de meetfouten van 
de variabelen waarmee wordt gekoppeld. In de gekoppelde data set kan vervolgens een 
kruistabel worden gemaakt van een variabele uit X tegen een variabele uit y. Een empi-
rische test leverde een correlatie van 0.8 op met ware kruistabel. De auteurs suggereren 
dat met verder verbeterde technieken de correlatie zelfs kan stijgen tot 0.97.

Tenslotte werd in Smit en Dijkstra (1999) een ontwikkeling gesignaleerd die in een 
vergrijzende samenleving enigszins alarmerend is. Het doen van survey onderzoek bij 

116



117

ouderen is een probleem. De betrouwbaarheid van schalen is lager. Met name de com-
plexere methoden blijken kwetsbaar te zijn. Bovendien is sprake van een relatief hoge 
interviewervariantie, Kennelijk is het niet elke interviewer gegeven om met ouderen 
om te gaan. 

3.2 Generaliseren van steekproef naar populatie

Wanneer de metingen op individueel niveau (gemiddeld) datgene voorstellen dat in het 
kader van het onderzoek wenselijk is, is daarmee nog niet gezegd dat op basis hier-
van geldige uitspraken kunnen worden gedaan. Eerst moet de stap worden gezet van de 
vertaling van steekproef naar populatie. Daarbij kan een groot aantal problemen optre-
den. Op ad hoc basis waren velen vanaf het begin van het survey onderzoek met deze 
problemen geconfronteerd, maar het systematisch in kaart brengen gebeurt pas in het 
begin van de jaren 80. Een overzicht wordt gegeven in Kersten en Bethlehem (1982) 
en, specifiek toegesneden op panelonderzoek, in Luijten en Valstar (1987). Om een 
goede steekproef te kunnen trekken moet het steekproefkader in orde zijn. Hierop wordt 
ingegaan in Cornelisse-Klaassen (1986) waarin het bevolkingsregister van Amsterdam 
gebruikt wordt als kader voor telefonische enquêtes. Op grond van uitvoerige analyse 
blijken er aanzienlijke verschillen in telefoonbezit naar bijvoorbeeld gezinssamenstel-
ling, leeftijd. en stadsdeel. Daarnaast blijkt dat een match met PTT-bestand niet altijd 
correcte telefoonnummers oplevert. Wanneer de steekproef uit een compleet en correct 
kader is getrokken is het probleem van de non respons het meest nijpend. Dit probleem 
komt in vele varianten terug in het jaarboek. Er is sprake van drie problemen: 1. hoe 
erg is het als er non respons is? 2. hoe zorgen we dat de non respons zo laag mogelijk 
blijft? 3. hoe om te gaan met gegevens waarbij sprake is van non respons (vrijwel alle 
gegevens dus)?

De eerste vraag, hoe erg is non respons, komt alleen in De Kruijk en Hermans (1998) 
uitvoerig aan de orde. Het is een verslag van een CATI-experiment met twee verschil-
lende introducties: “gemeente Amsterdam” en “Nipo, het marktonderzoekinstituut”. 
Het effect van deze introducties werkt door in responspercentage, maar heeft weinig 
consequenties voor socio-demografische kenmerken, kennis, houding en geclaimd 
gedrag. Het feitelijk gedrag wijkt voor beide groepen af. De conclusie is dus dat de 
ernst van een hoog non responspercentage afhangt van hetgeen gemeten moet worden. 

Veruit de meeste artikelen bespreken de tweede vraag: hoe wordt non respons terug-
gedrongen? De Leeuw en Hox (1985) bespreken de Total Design Methode van Dill-
man. Deze methode geeft voorschriften hoe een postaal onderzoek moet worden opge-
zet in termen van vragenlijst, vraagvolgorde, layout, brief, reminder etc. Dit blijkt een 
zeer bruikbare blauwdruk voor schriftelijk onderzoek te zijn. Bij de evaluatie van de 
methode woprdt gebuik gemaakt van de formule van Heberlein en Baumgartner, waar-
mee responspercentages kunnen worden voorspeld. Deze formule wordt een jaar later 
in Van Rooy (1986) uitvoerig besproken en aan de hand van een aantal onderzoeken 
van Veldkamp gecontroleerd. Conclusie is dat de formule redelijk werkt, maar dat toe-
voegingen zinnig lijken. Brand en Bijmolt (1993) geven een literatuuroverzicht van de 
responsbepalende factoren bij schriftelijke enquêtes. Hierin worden recente bevindin-
gen gemeld voor een groot aantal design-variabelen, bijvoorbeeld sponsor (universiteit/
overheid/bedrijfsleven), onderwerp (herkenbaar belang, interesse), vooraankondiging, 

117



118

lengte van de vragenlijst etc.

Houtkoop-Steenstra en van den Bergh (1994) bespreken het effect van verschillende 
varianten van de toonzetting van een gesprek op de respons in telefonische interviews. 
Het blijkt dat een conversationele toon (de interviewer leest niet merkbaar een script 
voor)	het	optimale	effect	heeft.	Ook	in	Pondman	(1999)	worden	strategieën	besproken	
om met weigeringen om te gaan:
– vermijd het stellen van waarom-vragen 
– herhaal op geen enkele wijze de weigering
– vraag of je op een ander tijdstip terug kunt bellen
– geef in reactie op weigeringen die niet refereren aan tijdgebrek informatie die op 

deelname is gericht 
Instructie blijkt inderdaad resultaat te geven; aanvullende training voegt daaraan niets 
meer toe. Een dergelijke invalshoek, het overreden van respondenten, wordt in een 
algemener kader besproken in De Leeuw (1997). Vanuit verschillende hoeken zijn er 
theorieën	beschikbaar	die	zeggen	hoe	de	respons	kan	worden	verhoogd.	Medewerking	
aan interviews kan afhangen van
– reciprociteit (wat krijg ik er voor terug)
– omgevingsnormen (doet iedereen mee?)
– autoriteit (gezag van instituut of interviewer)
– sympathie
– schaarsheid (is de onderzoekspersoon één van de weinigen die mee mag/kan doen?)
Tevens worden effecten besproken van aanschrijfbrieven, incentives en het motiveren 
en trainen van interviewers. De nieuwe media bieden hun eigen problematiek, zoals 
blijkt uit Huizingh en Kalma (1998), waarin enquêtes per e-mail worden besproken. 
De voordelen van e-mail zijn evident; het is snel, goedkoop en grote aantallen onder-
zoekpersonen kunnen snel worden bereikt. Ze signaleren echter ook problemen: er is 
een beperkt aantal aansluitingen, de internet gebruiker heeft een profiel dat afwijkt van 
de	doorsnee	Nederlander,	er	zijn	sterk	variërende	responspercentages,	het	is	niet	altijd	
duidelijk wie de respondent is en een goed steekproefkader ontbreekt. Hoewel de popu-
lariteit van het Internet snel toeneemt lijken deze problemen tot op heden aktueel en zal 
het niet eenvoudig zijn greep te krijgen op wie er respondeert.

Bethlehem en Kersten (1987) behandelen de derde vraag: hoe om te gaan met non res-
pons. Bij de data verzameling wordt aanbevolen te proberen bij de non-respondenten 
toch nog het antwoord op één vraag (de centrale vraag) te krijgen. Daarnaast behande-
len ze technieken voor poststratificatie: het herwegen van steekproeven zodanig dat ze 
representatief worden voor de belangrijkste variabelen. Er zijn twee belangrijke varian-
ten: 
– multiplicatief wegen, toegesneden op kwalitatieve variabelen; deze methode wordt 

tegenwoordig door veel marktonderzoekbureaus gebruikt
– lineair wegen; deze methode kan ook worden toegepast op kwantitatieve variabelen; 

zo kan er worden gezorgd dat het (bij het CBS bekende) totale spaartegoed van de 
Nederlandse bevolking wordt gereproduceerd. Deze methode is in het marktonder-
zoek aanzienlijk minder bekend.

Voor beide methoden geldt dat het niet nodig is om bij meerdere hulpvariabelen naar 
alle	interacties	te	herwegen.	Ze	kunnen	er	op	een	efficiënte	manier	voor	zorgen	dat	des-
ondanks alle marginale totalen (of gemiddelden) kloppen.
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Een bijzondere vorm van non respons doet zich voor wanneer bepaalde gegevens wil-
lens en wetens niet worden gemeten, maar wel in de schattingen moeten worden opge-
nomen. Dit is het onderwerp van Van Praag e.a (1989). Bij respondenten werden alle 
aankopen vanaf fl. 10 geregistreerd. Op basis van verdelingsveronderstellingen werden 
vervolgens de aankopen beneden fl. 10 bijgeschat.

3.3 Modellen

Veel processen op het gebied van consumentengedrag zijn kwantitatief van aard en 
hebben betrekking op grote aantallen. Daarom zijn deze processen goed te beschrijven 
met behulp van modellen waarvan de parameters met behulp van statistische technie-
ken geschat kunnen worden. Vaak is het verschil tussen een statistische techniek en 
een model niet erg duidelijk omdat vrijwel elke techniek op een model is gebaseerd. 
In deze paragraaf wordt een aantal modellen besproken die vanuit statistisch oogpunt 
interessant zijn. Eerst bespreken we enkele modellen op micro-niveau. Hierin wordt het 
gedrag van de individuele consument beschreven. 

Een overzicht van manieren om aantallen aankopen van consumenten te modelleren 
wordt gegeven in Wierenga (1975). Binnen een markt met verschillende merken wordt 
de keuze voor een bepaald merk beschreven als een stochastisch proces Xt (de keuze 
voor merk X op tijdstip t). De vraag is dan aan welke wetmatigheden P{Xt}, de kans 
om op tijdstip t merk X te kopen, voldoet. Er zijn verschillende mogelijkheden om deze 
kans te modelleren:
1. Bernoullimodel: P{Xt} niet afhankelijk van het verleden; eventueel heterogeen over 

de populatie
2. Markov model: P{Xt} alleen afhankelijk van Xt-1; ook heterogeen
3. Lineair leermodel: P{Xt} is lineaire functie van Xt-1

De parameters van de modellen zeggen iets over het type markt en de omvangen van 
doelgroepen, kansen en bedreigingen. 

Een geheel andere invalshoek om consumentenkeuzegedrag te benaderen wordt 
gebruikt in Bronner en De Hoog (1979). Op basis van hun proefschrift, dat handelt over 
keuzemodellen in een politieke contekst, vertalen zij hun bevindingen naar het markt-
onderzoek. De regels die ze formuleren blijken verbazend goed overeen te komen met 
regels die later worden gebruikt bij conjunct meet technieken. Bij het meten van een 
keuze proces dienen de volgende elementen in het onderzoek te worden opgenomen.
– Afbakening: welke producten doen mee?
– Uiteenlegging: welke eigenschappen worden opgenomen?
– Beoordeling: positie van product op kenmerk
– Combinatie: wijze van samenvoeging van beoordelingen (bijvoorbeeld conjunctief, 

disjunctief etc.)
– Keuze: product met hoogste waarderingscore
Bij productvelden is er variatie in zowel de beoordelingen van de attributen zelf als  
in de wijze waarop deze beoordelingen worden gecombineerd. Onderzoekers die deze 
elementen in het onderzoek weglaten worden door de auteurs vaderlijk toegesproken. 
Een verbijzondering van het keuzeproces wordt besproken in Van Tilburg (1986). Hier-
bij	wordt	 uitgegaan	van	verschillende	hiërarchische	 stadia	 in	het	 keuzeproces	van	de	
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consument. Eerst is er de generieke keuze voor bepaalde bestedingsklassen, bijvoor-
beeld watersport. Vervolgens is er de modale keuze voor een bepaald producttype, 
bijvooorbeeld een zeilboot. Tenslotte is er de specifieke keuze voor de feitelijke boot. 
Voor generieke en modale keuze zijn econometrische modellen beschikbaar, gebaseerd 
op nutsmaximerende consument. Specifieke keuzen kunnen daarnaast worden beschre-
ven met multi-attribuutmodellen of stochastisch processen (Bernoulli, lineair leermo-
del). In Candel en Van Trijp (1994) wordt vanuit een geheel andere invalshoek bear-
gumenteerd dat in het hoofd van de consument producten geclusterd zijn via een soort 
boomstructuur. Het expliciet maken van deze boomstructuur kan een beter en realisti-
scher inzicht geven in de structuur van producten dan MDS.

Ook de wijze waarop de consument prijzen percipieert kan in modellen worden gego-
ten. Leeflang en Wedel (1994) maken een verglijking van de Prijsmeter, Conjunc-
te Analyse, Gabor Granger en BPTO. Voor al deze modellen geldt dat ze niet goed 
omgaan met psychologische prijssprongen (bijvoorbeeld van fl. 9.90 naar fl.10). Daar-
om wordt er een verfijning van de Gabor Granger methode ontwikkeld die rekening 
houdt met psychologische prijzen en bijbehorende prijssprongen en het bestaan van 
latente klassen.

In Leeflang (1976) wordt een overzicht geven van een aantal marketingmodellen op 
macro-niveau. Hierin worden variabelen als vraag, marktaandeel, overgangskansen 
(van het ene merk naar het andere) verklaard uit de variabelen
– omzet merkniveau
– omzet productniveau
– reclame uitgaven merk-/productniveau
– prijs merk-/productniveau
– distributie merk-/productniveau
– nationaal inkomen
– prijsindexcijfers
In Leeflang e.a. (1986) wordt op basis van reclamebekendheid en reclame-uitgaven het 
marktaandeel van merken voorspeld met behulp van een simultaan stelsel regressie-
vergelijkingen, geschat met 2SLS, additief en multiplicatief. In Waarts (1990) worden 
modellen gepresenteerd voor concurrentiestructuren. Producten, merken en producen-
ten zijn op verschillende niveaus concurrenten van elkaar. Verschillende methoden om 
hiervan grafen te construeren passeren de revue.

3.4. Technieken

3.4.1 Regressie, factoranalyse en LISREL
In 1975 waren klassieke statistische technieken als regressie en variantieanalyse voor 
bezitters van mainframe computers met SPSS al gemeengoed. In De Jonge en Oppe-
dijk van Veen (1980) werd een uitgewerkt voorbeeld gegeven van het toepassen van 
een voor die dagen complex lineair regressiemodel. De te verklaren variabelen waren: 
aankoop nieuwe auto’s, gebruikte auto’s, kleurentelevisie, zwart-wit-televisie. De pre-
dictoren werden gesplitst in drie groepen: 
– verleden: verandering is situatie, verandering in anticipatie; 
– heden: situatie, koopintentie, anticipatie; 
– toekomst: onverwachte verandering in situatie, koopgedrag, onverwachte verande-
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ring in anticipatie; 
Hierop werd forward regressie met aantal varianten toegepast aan de hand van een pad-
diagram avant la lettre. In die dagen woedde er, onder aanvoering van het Mathema-
tisch Centrum, onder wiskundigen een verwoede discussie over de deugdelijkheid van 
factoranalyse omdat bleek dat op grond van factorladingen het toekennen van factor-
scores aan individuen niet eenduidig mogelijk was. Ook de marktonderzoekwereld was 
geïnteresseerd in de stabiliteit van factoranalyse, maar dan in longitudinale zin. In Ver-
hulp (1978) werd de gevoeligheid van factor-analytische oplossingen bij toepassing op 
socio-economische variabelen onderzocht. Ook dit onderzoek richtte zich op de vroege 
factoranalysevarianten uit SPSS, namelijk PA1 en PA2. De conclusies waren bemoe-
digend: de uitkomsten waren plausibel en in de tijd stabiel. Confirmatorische factor-
analyse en toetsen op basis van likelihood ratio’s konden nog niet worden uitgevoerd. 
Dit duurde echter niet lang, want aan het begin van de jaren ’80 begon de opmars van 
LISREL, waarmee regressieanalyse, padanalyse en factoranalyse konden worden geïn-
tegreerd. Kuijlen (1984) laat zien hoe verschillende modellen tegen elkaar kunnen wor-
den getoetst en worden vereenvoudigd tot men het eenvoudigste en meest economische 
model heeft gevonden. In hetzelfde jaarboek geven Leeflang e.a. (1984) een voorbeeld 
van de constructie in LISREL van latente variabelen met behulp van uitkomsten die 
afkomstig zijn van verschillende meetinstrumenten. De analyseresultaten geven relaties 
op macro-niveau. 
Steenkamp e.a. (1987) passen LISREL toe op de variabelen reclameherinnering, expo-
sure, consumptieintensiteit, involvement, attitude en prijsbeleving. Deze variabelen zijn 
met verschillende indicatoren gemeten en beïnvloeden elkaar op een complexe manier.

3.4.2 Conjunct meten
De analysetechniek die bij uitstek groot geworden is in en dankzij het marktonderzoek 
is conjunct meten. In de jaarboeken is hier dan ook ruim aandacht aan besteed. In Van 
Raay (1987) worden de elementaire begrippen besproken. Aan de orde komen onder 
andere 
– het additieve model voor nutsfuncties, dat wil zeggen dat de preferentie voor een 

product de som is van de nutswaarden van de attribuutniveaus
– het feit dat voorkeuren ordinaal zijn en er dus monotoon getransformeerd mag wor-

den; nutsfuncties representeren de voorkeuren voor producten goed wanneer ze een 
volgorde naar voorkeur maar goed weergeven.

– toepassingen zoals positionering, productontwerp, marketing mix beslissingen, seg-
mentatie en voorlichting

Wanneer echter het aantal attributen en attribuutniveaus groot is, kan hieruit een groot 
aantal mogelijke producten worden geconstrueerd. Het voorleggen van al deze produc-
ten aan de consument is practisch niet meer mogelijk. Steenkamp (1985) beschrijft hoe 
uit de mogelijke producten een verstandige keuze kan worden gemaakt die de respon-
denten niet te veel belast.
Er is echter meer dan simpele additieve modellen. Soms hangt het nut van een attribuut-
niveau af van de waarde van een ander attribuutniveau. Zo is het nut van air conditioning 
in een cabriolet anders dan in een sedan. In zo’n situatie zijn per respondent meer waar-
nemingen nodig. Ook voor deze situatie geeft Steenkamp (1985) een aantal schema’s die 
er toe leiden dat het aantal te beoordelen producten enigszins beperkt blijft.
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Conjunct meten is bij uitstek een techniek die zich leent voor uitvoering met de com-
puter. Bradley e.a. (1988) maken een vergelijking tussen de pakketten ACA en Mint. In 
tegenstelling tot Mint is ACA commercieel verkrijgbaar en inmiddels een standaardin-
strument geworden van veel marktonderzoekbureaus. Het standaardprotocol van ACA 
is 
1. het elimineren van onacceptabele niveaus van attributen
2. preferentie van niveaus van attributen
3. keuze van de meest relevante niveaus
4. belangscore van attributen
5. beoordeling reeks productprofielen op basis van paarsgewijze vergelijking
6. aangeven van koopintentie productprofielen 
Hierbij zijn de belangscores in stap 4 een soort ‘startwaarden’ die worden aangepast op 
basis van paarsgewijze vergelijkingen. Met behulp van de nodige matrixalgebra bepaalt 
het pakket interactief bij elk onderdeel van stap 5 wat de meest informatieve vergelij-
king is, een taak die nooit meer door een mens overgenomen zou kunnen worden. Het 
is een fraai voorbeeld van de door Bronner en de Hoog (1982) beschreven ‘schakende’ 
computer.

In de stappen bij ACA zitten methoden ingebouwd om de aantallen attributen en attri-
buutniveaus terug te dringen. Er zijn ook methoden ontwikkeld die het omgaan met 
grote aantallen attributen voor respondenten behapbaar maken. In Oppewal (1995) 
wordt	 een	 hiërarchische	methode	 beschreven	 die	 is	 toegepast	 op	 de	 keuze	 van	win-
kelcentra. Eerst wordt er een aantal experimenten in deelgebieden gedaan (ligging en 
bereikbaarheid; aankleding en inrichting; winkelaanbod), daarna experiment dat de eer-
dere uitkomsten integreert. Een andere methode om met veel attributen en niveaus om 
te gaan is SMART (Sikkel, 1992). Aan respondenten wordt gevraagd de performance 
van een bedrijf op een (groot) aantal attributen te geven. Vervolgens wordt ze gevraagd 
om de acht belangrijkste attributen te kiezen. Bij een denkbeeldig bedrijf worden deze 
attributen op het laagste niveau gezet. Vervolgens mag de respondent stapsgewijs de 
niveaus gaan verhogen; in elke stap wordt dat niveau verhoogd dat de hoogste priori-
teit heeft. Door de verhogingen met de werkelijke performance te confronteren kunnen 
vervolgens prioriteiten voor de praktijk worden gesteld. De methode kan veel attributen 
tegelijk aan. De prijs die wordt betaald is dat er geen logische basis is om nutswaarden 
te berekenen.

Het probleem van het realiteitsgehalte van de vergelijkingen bij conjunct meten en de 
omvang van de respondentbelasting leidt tot nieuwe varianten. Een ervan is conjunct 
keuze onderzoek. Hier wordt het aantal vergelijkingen teruggebracht en de keuzes 
tussen producten zo realistisch mogelijk gemaakt. De veronderstelde winst van deze 
methode is hogere validiteit. De prijs die daarvoor moet worden betaald is dat nuts-
waarden niet meer op individueel niveau kunnen worden bepaald. In Kroes (1986) wor-
den de nutswaarden op geaggregeerd niveau gepaald met behulp van logistische regres-
sie, waarbij simultaan de effecten van andere verklarende variabelen op de preferentie 
worden meegenomen. In Oppewal en Timmermans (1992) wordt uitvoerig ingegaan op 
het multinomiale logit model en op de voordelen die een conjunct keuze design kan 
bieden. Zo is het mogelijk om reeds bestaande producten in het design op te nemen 
of om aan elke respondent tenminste één basisproduct aan te bieden dat voor iedereen 
gelijk is. Als toepassingen noemen ze: het bepalen van het relatieve belang van attribu-
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ten, benefit segmentatie, positionering en marktsimulatie. Een andere methode om keu-
zes meer realistisch te maken is het aanbieden van visuele stimuli. In Vriens e.a. (1993) 
wordt de mogelijkheid van het gebruik van fotomateriaal bij conjunct meten besproken. 
Bij de huidige stand van de techniek zijn zelfs CAD-toepassingen mogelijk, waarbij 
respondenten hun eigen optimale product samenstellen.

3.4.3 Gestandaardiseerde procedures
Met het beschikbaar komen van personal computers en pakketten met redelijk hanteer-
bare interfaces wordt het mogelijk om een aantal technieken op een standaard manier 
achter elkaar uit te voeren en daar dan een etiket (productnaam) op te plakken. Som-
mige marktonderzoekbureaus hebben dit soort standaardprocedures, maar publiceren 
die niet in het Jaarboek. In het Jaarboek werden wel twee andere voorbeelden gepubli-
ceerd.

Van conjuncte analyse is het een kleine stap naar het meten van kwaliteitsperceptie. In 
Steenkamp en Van Trijp (1989) wordt de gestandaardiseerde onderzoekstechniek Qua-
lity Guidance beschreven. Deze procedure bestaat uit de volgende stappen:
1. het meten van het kwaliteitsoordeel van consumenten
2. het ontleden van het kwaliteitsoordeel in zijn constituerende elementen: de intrin-

sieke kwaliteitsindicatoren en kwaliteitsattributen (factoranalyse) 
3. het relateren van de percepties met betrekking tot de intrinsieke kwaliteitsindicatoren 

en de kwaliteitsattributen aan de fysieke productaspecten. 
Deze procedure is met succes toegepast op sucadelappen. In Steenkamp (1989) wordt 
de procedure verder uitgediept en wordt met dezelfde factoren een padanalyse uitge-
voerd op de perceptie van achterhammen.

In Van Buitenen e.a (1989) wordt de MAPO-procedure beschreven met als toepassing 
winkelevaluatie-onderzoek in de foodsector. Deze procedure bestaat uit attribuutselec-
tie, factoranalyse, het plaatsen van de objecten (winkels) in de factorenruimte en het 
weergeven van preferenties in factorenruimte. Voor dit laatste wordt het scalingpro-
gramma MDPREF gebruikt. Een jaar later wordt in Hoekstra en Zwart (1990) een toe-
passing gegeven op het gebied van preferenties van banken voor verschillende media. 

3.4.4 De ‘biologische’ technieken
In de jaren 90 kwamen geheel nieuwe technieken tot ontwikkeling die waren geïnspi-
reerd op biologische processen. Genetische algoritmen zijn afgekeken van de evolutie 
en de manier waarop van de ene op de andere generatie stukjes DNA worden gewij-
zigd. Deze algoritmen worden gebruikt om snel een optimale oplossing voor een pro-
bleem te kunnen zoeken. Met neurale netwerken wordt de werking van de hersenen 
nagebootst. Door het leggen van verbindingen tussen cellen kunnen de wetmatigheden 
van een proces worden aangeleerd en gebruikt. Ze leren aan de hand van voorbeelden 
welke invoer welke uitvoer genereert en zijn daarbij niet gebonden aan specifieke wis-
kundige formules (Van der Veer e.a., 1994). Bij de selectie invoervariabelen moet wel 
de nodige zorgvuldigheid worden betracht. Problemen als meetfout en multicollineari-
teit verdwijnen niet bij neurale netwerken. De belangrijkste toepassingen zijn voorspel-
len en segmenteren. Vooral bij grote bestanden zijn ze effectief en werken ze vaak beter 
dan de klassieke technieken. Een groot nadeel is dat het black box technieken zijn. Ze 
voorspellen en segmenteren wel goed maar zeggen niet waarom. 
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In Huizingh e.a. (1995) wordt een uitvoerige vergelijking tussen neurale netwerken en 
statistische statistische methoden gemaakt. De verschillende activiteiten van de statisti-
cus worden geconfronteerd met die van een neuraal netwerk. Bij nadere beschouwing 
blijken de overeenkomsten groot te zijn. 
1. ontwikkelingsprocedures: netwerk architectuur wordt gespecificeerd en het netwerk 

wordt getraind; statisticus kiest model 
2. modellen en architectuur: verschillende statistische technieken zijn equivalent met 

netwerkarchitecturen, bijvoorbeeld voor classificatie en clustering. 
3. schattingsalgoritmen: neurale netwerken minimaliseren een functie van de gewich-

ten: het kleinste kwadraten verschil tussen trainingsdata en voorspellingen. Dit 
gebeurt ook vaak in statistiek. Ook bij het minimaliseren van entropie (gebeurt bij 
het bepalen van meest aannemelijke schatters) is er overeenkomst. 

4. prestaties: neurale netwerken doen het in vergelijking met klassieke statistische tech-
nieken vaak beter; bij geavanceerde schattingsmethoden is het verschil klein. Neu-
rale netwerken doen het vooral beter als de relaties flink niet-lineair zijn. Wel is een 
eis dat er weinig individuele meetfout op de gegevens zit; vooral geaggregeerde data 
doen het daarom goed in neurale netwerken.

In Den Uyl en Langendoen (1997) worden twee typen neurale netwerken vergeleken 
met regressie en CHAID in de context van direct marketing. De technieken werden 
gebruikt voor klantselectie en marktsegmentatie. De neurale netwerken geven iets bete-
re resultaten, maar verschil viel grotendeels weg wanneer op een verstandige manier 
niet-lineaire regressie werd toegepast. Volgens de auteurs is voor de doorsnee gebrui-
ker het werken met neurale netwerken dan eenvoudiger.

3.4.5 Overige technieken
Naast de bovenstaande technieken, die belangrijke trends vertegenwoordigen, is er de 
afgelopen 25 jaar een groot aantal specifieke technieken voor specifieke problemen 
ontwikkeld. Sommige daarvan zijn zeer vruchtbaar gebleken, andere worden weinig 
gebruikt omdat ze ofwel te lastig uitvoerbaar zijn ofwel onvoldoende resultaten geven 
ofwel op een te kleine verzameling problemen van toepassing zijn. 

Een techniek die in de jaren ’70 sterk in de belangstelling stond maar die het in ieder 
geval in het marktonderzoek niet gemaakt heeft is loglineaire analyse (Nieman, 1978). 
Deze techniek om kruistabellen te ontleden is weliswaar geschikt om causale structuren 
bij nominale variabelen op de sporen, maar kenmerkt zich ook door een groot aantal te 
schatten parameters die vaak moeilijk interpreteerbaar zijn.

Ook correspondentieanalyse werd in de jaren 70 zeer populair. Volgens Sikkel (1981) 
is dit een techniek om de inhoud van kruistabellen grafisch weer te geven. Als resultaat 
verkrijgt	men	meestal	een	figuur	waarin	de	categorieën	van	de	 tabel	worden	gerepre-
senteerd als punten in het platte vlak. Omdat er weinig alternatieven voor het weerge-
ven van kruistabellen zijn en er bovendien snel goedkope software voor de PC beschik-
baar kwam werd en wordt de techniek ook in het marktonderzoek veel gebruikt.

Bij het meten van de posities van consumenten op productattributen kan zich het pro-
bleem voordoen dat respondenten verschillende bewoordingen gebruiken om hetzelfde 
uit te drukken. Dit lijkt een hopeloos probleem. Immers, als respondenten niet eendui-
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dig kunnen zeggen wat ze bedoelen, hoe kun je ze dan langs dezelfde meetlat leggen? 
De oplossing hiervoor is Procrustes analyse. De achterliggende gedachte is dat hoe 
mensen zich ook uitdrukken, als objecten in hun ogen op elkaar lijken liggen ze in hun 
eigen termen dicht bij elkaar; lijken de objecten niet op elkaar, dan liggen ze ver weg. 
Het enige probleem is dan de individuele configuraties zo te draaien dat de overeen-
komsten duidelijk worden. Dit is beschreven in Leemans e.a. (1992) en toegepast op de 
perceptie van literaire boeken. Het probleem dat iedereen daar in zijn eigen termen over 
praat is daarmee ondervangen.

Een uitgangspunt dat soms bij positionering en marktsegmentatie wordt gehanteerd is 
dat de variabelen waarmee dit geschiedt relevant zijn voor meerdere aspecten van het 
consumentengedrag tegelijk. Dijksterhuis en van Trijp (1995) gebruiken hiervoor de 
techniek (en het geljknamige progamma) overals. Dit is een generalisatie van cano-
nische correlatie analyse: het maximaliseert per variaat de correlaties tussen meer dan 
twee sets. Dit maakt het geschikt voor positioneringsonderzoek waarbij de posities een 
weerslag zijn van de relaties tussen persoonlijkheid, opvatting en gedrag.

Tijdreeksanalyse is in de regel een techniek op macro-niveau. In Fase (1985) wor-
den modellen gegeven voor multivariate tijdreeksen. De effecten van marktindicatoren 
die elkaar in de tijd wederzijds beinvloeden kunnen daarmee uit elkaar kunnen worden 
getrokken.

In het marktonderzoek is men vaak op zoek naar het ideale product. Een klassieke 
methode om dit te vinden is ontvouwingsanalyse. Van Schuur (1989) bespreekt de toe-
passingsmogelijkheden van zijn programma MUDFOLD in het marktonderzoek. Hierin 
kunnen simultaan meerdere eendimensionale schalen in een data set worden gevonden. 
Van Schuur zet zich af tegen meerdimensionale representaties omdat volgens hem niet 
kan worden waargemaakt dat daarin de afstanden kloppen met een (mentale) werkelijk-
heid.

Meerdimensionale schaaltechnieken zijn echter wel populair, althans bij de auteurs 
van het jaarboek. In vele artikelen worden ze en passant genoemd. Bijmolt en Koornstra 
(1992) maken een empirische en theoretische vergelijking tussen vier brandmappings-
technieken. Biermerken worden vergeleken op basis van factoranalyse, discriminant-
analyse, correspondentieanalyse en MDS. De conclusie is dat uitkomsten in practische 
zin goed overeenkomen. In Bijmolt (1998) worden ook dataverzamelingsmethodenme-
thoden voor meerdimensionale schaaltechnieken vergeleken: rangordenen, paarsgewij-
zen vergelijking, conditioneel rangordenen en triades vergelijken. Paarsgewijze verge-
lijkingen leveren de beste resultaten. Twee door hem ontwikkelde nieuwe methoden, 
FAMSCALE en SETSCALE houden rekening met bekendheid van de objecten voor de 
respondent.	Bij	SETSCALE	wordt	gebruik	gemaakt	van	hiërarchisch	geordende	verza-
melingen: de producten die men kent, de producten die men overweegt en de producten 
die men daadwerkelijk kiest; deze verzamelingen worden weergegeven als concentri-
sche cirkels met het ideaalpunt als middelpunt.

Multilevel analyse (Hox, 1991) is een zeer toepasbare techniek waarmee kan worden 
onderzocht of voor verschillende groepen het verband tussen onafhankelijke variabe-
len en een afhankelijke variabele verschilt. Zo ja, dan is er een aantal mogelijkheden 
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om	per	groep	regressiecoëfficiënten	te	berekenen.	Een	toepassing	als	marktsegmentatie	
ligt voor de hand, maar de reikwijdte van de techniek is veel groter. Zo kunnen per 
productveld verschillende verbanden tussen de attributen en preferentie bestaan; per 
interviewer kan het verband tussen experimentele condities (bijvoorbeeld de gebruikte 
introductiezin) en het verkrijgen van respons anders liggen.

3.4.6 Dekking door het jaarboek
Twee technieken die de afgelopen 25 jaar bij statistici populair zijn geworden komen in 
de jaarboeken niet goed aan bod. De eerste is latente klasse analyse. Uitgangspunt van 
deze techniek is dat verbanden tussen variabelen (bijvoorbeeld inkomen en consump-
tie) ontstaan omdat consumenten in bepaalde klassen ook bepaalde gemeenschappelij-
ke kenmerken hebben. Op het moment dat bekend is tot welke klasse een consument 
behoort valt dit verband weg. Sommige auteurs, bijvoorbeeld Ester en Halman (1990) 
en Gankema en Wedel (1992) refereren wel aan latente klasse analyse, maar zonder 
uitleg. De tweede techniek is event history analyse. Populair gezegd kan hiermee wor-
den geanalyseerd hoe lang dingen duren en bij wie. Event history verbindt de stochas-
tische processen die in bijvoorbeeld Wierenga (1975) aan bod kwamen en de standaard 
regressie technieken. 

Ondanks het feit dat de bovenstaande twee technieken in het jaarboek niet expliciet aan 
bod zijn gekomen, kan over het geheel genomen toch wel worden geconcludeerd dat de 
overgrote meerderheid aan ontwikkelingen binnen de statistiek is behandeld. De markt-
onderzoeker die up to date wil blijven vindt hierin goede en toegankelijke inleidingen 
en de nodige referenties om zijn kennis te verdiepen.

4. DISCUSSIE

Wie in Nederland naar de huisdokter gaat verwacht dat hij behandeld wordt met 
gebruikmaking van de laatste medische inzichten en technieken. Deze inzichten en 
technische kennis maken deel uit van het publieke domein. Een huisdokter kan uiteraard 
niet al deze materie beheersen. Dit is echter niet zo erg; hij kan immers doorverwijzen 
naar de specialist. Wie als bedrijf met een probleem bij een marktonderzoekbureau aan-
klopt kan in de regel profiteren van de nodige ervaringskennis, een soepel draaiende 
organisatie en als het mee zit enige kennis van de branche. De statistische technieken 
die in paragraaf 3 zijn besproken worden echter voornamelijk op academisch niveau 
toegepast en slechts zeer mondjesmaat geabsorbeerd door bureaus en opdrachtgevers. 
Deze bevinding wordt regelmatig bevestigd door de leden van de vakgroep Methoden 
en Technieken van de NVMI en door gedesillusioneerde beginnende projectleiders die 
staan te trappelen om dat wat ze aan de universiteit geleerd heben in de praktijk te bren-
gen. Ook vanuit de optiek van het vakonderwijs wordt dit beeld bevestigd. Om op de 
analogie met de medische wetenschap terug te komen: artsen hebben in de regel een 
opleiding die aanzienlijk langer en intensiever is dan die van de doorsnee marktonder-
zoeker; artsen zijn bovendien verplicht zich op gezette tijden te laten bijscholen. SRM, 
daarentegen, heeft kort geleden de opleiding data analyse wegens gebrek aan belang-
stelling uit haar pakket geschrapt. Nu is het natuurlijk lastig om het welzijn of zelfs het 
leven	van	een	patiënt	te	vergelijken	met	het	competent	verzamelen	en	behandelen	van	
gegevens uit de markt. Toch roept deze stand van zaken wel de vraag op wat de relatie 
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tussen statistiek en marktonderzoek nu werkelijk voorstelt. Is alles wat in paragraaf 2 
geschreven is over de rol van statistiek alleen maar idealistische onzin? Is het beleid 
van de redactie van het Jaarboek om de in het marktonderzoek toepasbare statistiek toe-
gankelijk te maken slechts een kwalitatief hoogwaardige maar overigens naieve manier 
om parels voor de zwijnen te werpen?

Er is natuurlijk tegen de bovenstaande sombere bespiegelingen wel het nodige in te 
brengen. Immers, marktonderzoek is geen statistiek, het is veel meer dan dat. In een 
goed onderzoekrapport worden – vaak terecht – de inhoudelijke conclusies breed uit-
gemeten en de gebruikte statistische technieken met voetnoten afgedaan. Ook in de 
meer recente artikelen in het jaarboek wordt achteloos verwezen naar latente klasse 
analyse en geavanceerde modeltoetsen omdat het in wezen om iets anders gaat. Lex 
Olivier geeft elders in dit jaarboek een typologie van consultants, waarbij hij de multi-
variate expert als één van de soorten marktonderzoekers opvoert. Hij stelt vast dat deze 
figuur zich in het bedrijfsleven slechts in een geringe populariteit mag verheugen. En 
terecht. Voor wie zich slechts kan uiten in termen van nutsfuncties, lineaire deelruim-
ten en kringintegralen zal weinig emplooi zijn in het marktonderzoek. Voor de inhou-
delijk	georiënteerde	marktonderzoeker	(en	het	is	de	vraag	of	andere	marktonderzoekers	
wel bestaansrecht hebben) is statistiek slechts een gereedschap, zoals de kwast van de 
schilder of de tekenpen van de architect of, om de metafoor van een huwelijk weer te 
gebruiken, de vrouw die thuis bij het aanrecht moet blijven. Met statistiek scoor je niet, 
net zo min als een dokter scoort omdat hij het juiste instrument gebruikt. Het kan een 
voorwaarde	zijn	om	de	patiënt	beter	te	maken,	maar	het	hoeft	niet	eens.	Een	gezonde	
dosis intuïtie, gevoed door de nodige praktijkervaring kan zowel in de geneeskunde als 
in het marktonderzoek meer opleveren dan het meest geavanceerde model. Alleen dient 
dan wel iedere wetenschappelijke pretentie te worden opgegeven.

Er zijn ook andere verklaringen waarom statistiek binnen het marktonderzoek niet 
de populariteit heeft die ze op basis van objectieve gronden verdient. Wereldwijd 
beschouwt een meerderheid van de studenten statistiek als een naar en moeilijk vak 
dat nu eenmaal verplicht is maar waarvoor ze niet naar de universiteit zijn gekomen. 
Bovendien kan het vak statistiek op verschillende niveaus worden toegepast. Het toe-
passen van statistiek op hoog niveau vergt zowel een zeker talent als een forse inspan-
ning om de benodigde vaardigheden te onderhouden. Op dit talent wordt binnen het 
marktonderzoek vaak niet geselecteerd; communicatieve en organisatorische vaardig-
heden zijn in de regel belangrijker. Daarnaast wordt de inspanning om statistische vaar-
digheden te onderhouden vaak niet beloond, zie weer het afschaffen van de opleiding 
data analyse. Kortom, het marktonderzoek geeft weinig prikkels om statistiek op hoog 
niveau	toe	te	passen.	Vanuit	de	commerciële	korte	termijn	optiek	is	dit	niet	ten	onrech-
te; men wordt er ook niet op afgerekend. Op lange termijn gaat het echter ten koste van 
het niveau van het vak.

Het bovenstaande wil overigens niet zeggen dat nergens in de praktijk van het markt-
onderzoek interessante statistische toepassingen zijn ontwikkeld. Veeleer is het zo dat 
sommige technieken door sommige bureaus wel degelijk op hoog niveau worden beoe-
fend.	 Procrustes	 analyse,	 ACA	 en	 SMART	 zijn	 ontwikkeld	 vanuit	 een	 commerciële	
setting en ook bijvoorbeeld het artikel over panelbias is gebaseerd op goed methodo-
logisch	onderzoek	in	een	commerciële	omgeving.	Er	zijn	bureaus	die	zich	op	een	spe-
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cifieke benadering als neurale netwerken specialiseren en dit na verloop van tijd ook 
voortreffelijk beheersen. Er wordt, vooral aan de bureaukant veel ontwikkeld, maar de 
details hiervan blijven uit concurrentie-overwegingen vaak geheim. Lex Olivier conclu-
deert in zijn artikel over consultancy dat een gestandaardiseerde aanpak van problemen 
vaak stuk liep op het geheel eigen karakter van de meeste marktonderzoekproblemen. 
Dit wijst op de noodzaak van hetzij een brede kennis van analysetechnieken, hetzij een 
doorverwijssysteem waarin de echte experts op een bepaald terrein het probleem ook 
behandelen. De structuur van de markt lijkt dit laatste echter in voorlopig in de weg te 
staan.

Soms lijkt het er op dat er technieken opkomen die alle ander technieken in een klap 
overbodig maken. Dit gold in de jaren 70 voor LISREL en recentelijk voor neurale 
netwerken. Wanneer echter de rook is opgetrokken blijkt steeds dat elke techniek zijn 
eigen rechtvaardiging heeft. De statistische modellen die aan de technieken ten grond-
slag liggen sluiten dan ook steeds nauwer aan bij praktijkproblemen uit het markton-
derzoek. Het is niet meer nodig om elke vraag in een simpel regressiemodel te wringen, 
laat staan om door middel van een set kruistabellen slechts tot vage impressies van een 
mogelijk antwoord op een moeilijk probleem te komen. Latente klasse analyse, MDS 
en multilevel analyse beantwoorden de vragen die de marktonderzoeker regelmatig op 
zijn bord krijgt. Het is te verwachten deze trend zich zal doorzetten en dat in de toe-
komst de variatie aan statistische technieken en toepassingsmogelijkheden alleen maar 
zal groeien. Daarbij komt dat de gebruikersvriendelijkheid van de software nog altijd 
groter wordt en dat het eind hierin nog niet in zicht is. Met de komst van alle data-
mijnen en datapakhuizen is het koppelen van inhoudelijke visie aan statistische model-
leerkracht belangrijker en toepasbaarder dan ooit. Zowel het objectieve belang als de 
toegankelijkheid van statistische technieken neemt nog steeds toe. En daarom moet de 
redactie van het Jaarboek toch maar doorgaan met het opnemen van de nieuwste statis-
tische trends.
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9. Vijfentwintig jaar business-to-business 
9. research

G.L.M. DE KORT

SAMENVATTING

In dit artikel wordt een overzicht gegeven van de ontwikkelingen in de afgelopen 25 jaar in het 
business-to-business onderzoek. Na het ophalen van herinneringen uit de beginjaren van het 
industriële	onderzoek,	wordt	stilgestaan	bij	de	omschrijving,	waarna	een	poging	volgt	de	markt	
te kwantificeren. De belangrijkste kenmerken van business-to-business onderzoek worden aange-
geven, waarna de ontwikkelingen in de tijd worden geanalyseerd.
Een van de conclusies is dat de opdrachtgevers van dit type onderzoek professioneler zijn gewor-
den, hetgeen o.a. geresulteerd heeft in een veranderende vraag: van beschrijvend onderzoek naar 
meer diagnostisch, strategisch onderzoek. Aan de onderzoekbureaus heeft een ontwikkeling 
plaats gevonden naar meer kwantitatief, gestructureerd onderzoek. Het gat dat hierdoor gevallen 
is, is ingevuld door adviesbureaus. 

1. INLEIDING

In het midden van de jaren 60 komen er voor het eerst op een meer dan incidentele 
wijze, vragen van opdrachtgevers aan onderzoekbureaus naar onderzoek onder andere 
doelgroepen dan de finale consument. Industrieel onderzoek werd dit genoemd, waar-
mee tevens duidelijk werd uit welke hoek deze vraag met name kwam. In de jaren die 
volgden heeft dit onderzoek zich ontwikkeld tot wat we nu business-to-business (B2B) 
onderzoek noemen. In dit artikel staan we stil bij de ontwikkelingen die zich de afge-
lopen 25 jaar, dus vanaf 1975, hebben voorgedaan in B2B onderzoek. We richten ons 
hierbij met name op onderzoek dat werd uitbesteed aan onderzoekbureaus. 

Na een eerste terugblik, wordt stilgestaan bij het begrip B2B onderzoek en wagen we 
een poging de marktomvang in te schatten. Daarna worden typische kenmerken van 
B2B onderzoek besproken waarna de belangrijkste ontwikkelingen die hebben plaats 
gevonden in de afgelopen 25 jaar behandeld zullen worden. 

2. EEN STUKJE HISTORIE

25 jaar geleden spraken we nog over industrieel marktonderzoek. Er waren er in Neder-
land	een	paar	gespecialiseerde	 industriële	onderzoekbureaus	en	ook	de	grote	 full-ser-
vice bureaus hadden veelal al een eigen afdeling voor industrieel onderzoek. Het meest 
bekende bureau in die tijd was Knapper & McAlley opgericht door Wouter Knapper in 

131



132

1970. McAlley schijnt wel bestaan te heben, maar is nooit actief geweest in het bureau. 
Wouter deed zijn eerste ervaringen met industrieel onderzoek op bij het niet minder 
bekende	 bureau	Makrotest.	 Knapper	&	McAlley	 deed	 het	 “echte”	 industriële	 onder-
zoek, niet via de methoden vanuit het consumentenonderzoek, maar via gecombineerde 
kwalitatieve-kwantitatieve benaderingen met veel deskresearch en expertinterviews. 
In 1974 was Indis opgericht door Ger van der Most. De naam was afgeleid van INdu-
strieel en DIStributief onderzoek. Tot 1979 was het grootste deel van de aandelen in 
handen van Centrum voor Marketing Analyses, in 1979 is Indis geheel zelfstandig 
geworden. Indis deed zowel kwalitatief als kwantitatief onderzoek en hield zich o.a. 
bezig met onderzoek naar aankoopprocessen, motievenonderzoek en reclame-onder-
zoek op industriele markten. Indis haalde een substantieel deel van de omzet uit far-
maceutisch onderzoek en was een van de eerste bureaus die actief gebruik maakte van 
telefonisch onderzoek voor industrieel onderzoek. 
In 1977 werd binnen Centrum voor Marketing Analyses het bureau Tecmar opgericht 
door George Gõrtemõller. Qua aanpak van onderzoek leek dit bureau op Knapper & 
McAlley.

Naast deze bureaus waren er enkele, veelal kleine bureaus met een technische of andere 
achtergrond, zoals Industrieel marktonderzoek Reeskamp, waarvan de oprichters een 
technische achtergrond hadden. 

Ook de grotere bureaus in die tijd hadden aparte onderzoekers of afdelingen gezet op het 
industriële	onderzoek.	Bareld	van	der	Meer	van	NSS	(toentertijd	nog	N.V.	v/h	Neder-
landse Stichting voor Statistiek) richtte in 1971 een afdeling voor industrieel onderzoek 
op onder leiding van Tim van Kooten. Ook bureaus als NIPO, Interview en Attwood 
richtten begin jaren 70 speciale afdelingen op voor industrieel onderzoek of zetten 
onderzoekers op dit terrein. Bureaus als Socmar volgden in het begin van de jaren 80.

3. WAT VERSTAAN WE ONDER B2B ONDERZOEK?

Tot en met ongeveer het midden van de jaren 80 werd vrij algemeen gesproken over 
industrieel marktonderzoek. De term business-to-business onderzoek komen we daarna 
pas structureel tegen. In de NVMI-jaarboeken komt de term zelfs pas in de 90-er jaren 
voor het eerst voor. 
Cox, Jr., gaf in 1979 de volgende definitie van industrieel marktonderzoek: het syste-
matisch verzamelen, verwerken en analyseren van gegevens met betrekking tot het 
nemen	van	marketing	beslissingen	voor	industriële	goederen	en	diensten.	Onder	“indu-
striële	goederen	en	diensten”	werd	verstaan	goederen	en	diensten	die	aan	industriële	en	
institutionele	afnemers/organisaties	werden	geleverd.	Alhoewel	het	begrip	“industriële	
afnemers” niet eenduidig is, is de focus op industrie (productie van goederen) duidelijk. 
In deze definitie staat dus de markt waarover informatie verzameld wordt, centraal. 

Esomar en VMO kennen een andere insteek. Volgens deze organisaties is het kenmer-
kende voor industrieel of B2B onderzoek de onderzochte populatie. Er worden geen 
consumenten ondervraagd, maar (personen binnen) bedrijven of instellingen. In de 
overzichten die Esomar publiceert over de marktonderzoek branche wordt B2B dan ook 
vanaf het begin omschreven als onderzoek onder niet-consumenten. In de overzichten 
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die VMO voor haar leden samenstelt op basis van pooling gegevens van de aangesloten 
bureaus wordt een indeling gegeven naar de onderzoekpopulatie. Deze indeling is in 
de loop der jaren enkele malen gewijzigd. In de jaren 85 tot 87 werd nog een indeling 
gemaakt naar:
– Consumenten
– Groothandel, detailhandel
– Industrie
– Diensten, vrije beroepen, overheid
– Overig
In de periode 87-92 werd de indeling gevolgd 
– Informanten zijn eindgebruikers (finale consumenten)
– Informanten zijn geen eindgebruikers (worden benaderd op grond van hun professie)
– Overig
In de periode 92-97 wordt weer de oude definitie gevolgd, waarbij na Industrie het 
woord business-to-business is toegevoegd. Enigszins verwarrend omdat dit blijkbaar 
inhoudt dat onderzoek waarbij de onderzoekpopulatie bestaat uit producenten van 
diensten niet tot het B2B domein gerekend wordt. Sinds 1998 wordt een tweedeling 
gebruikt: Consumenten/huishoudens versus Niet consumenten/huishoudens. 

Het continue onderzoek dat Nielsen uitvoert bij de detailhandel is dus volgens de 
omschrijving van Cox geen industrieel onderzoek; volgens de omschrijving van Eso-
mar betreft het wel B2B onderzoek: de informatie wordt verkregen van een niet-con-
sumenten doelgroep. Echter de markt waarover Nielsen data verzamelt is typisch een 
consumentenmarkt. VMO is er onduidelijk over, mede omdat men terecht de Nielsen 
cijfers niet apart in beeld wil brengen. Dit zal in de praktijk betekenen dat ook de Eso-
mar cijfers, hierdoor gekleurd zijn. 

De omschrijving van Cox benadert m.i. het beste wat we in de praktijk onder B2B onder-
zoek verstaan. Met een kleine aanpassing zou de definitie van B2B onderzoek er als volgt 
uit kunnen zien: het systematisch verzamelen, verwerken en analyseren van gegevens 
met betrekking tot het nemen van marketing beslissingen op markten waarbij de afnemer 
goederen en/of diensten afneemt in het kader van bedrijfsvoering. Marktonderzoek onder 
overheden, instellingen vallen hierbij onder B2B onderzoek, evenals het onderzoek onder 
handelaren, zolang het gaat over de bedrijfsvoering van deze handelaren. 
Binnen het B2B onderzoek valt een heel scala aan onderwerpen en doelgroepen. De 
combinaties van deze maken het domein zeer divers. Als we het domein bekijken van-
uit de te onderzoeken populatie is het duidelijk dat deze doelgroep varieert van een-
manszaken – die qua gedrag en motivaties sterk lijken op consumenten – tot zeer grote 
bedrijven of organisaties met een erg professionele manier van besluitvorming. Vanuit 
de vragers naar onderzoek – de aanbieders van goederen die niet direct aan consumen-
tengoederen worden geleverd – kan een onderscheid gemaakt worden tussen aanbie-
ders van massagoederen – producten of diensten die gericht zijn op alle of de meeste 
afnemers – denk aan kantoorapparatuur, koffie, telefoons – en aan de andere kant van 
het scala de aanbieders van producten of diensten die gericht zijn op slechts enkele sec-
toren. Voorbeelden: hoogspanningskabels, computergestuurde draaibanken, specifieke 
software producten etc. Aanbieders van massagoederen en –diensten volgen veelal een 
marktbenadering die veel kenmerken vertoont van consumentenmarketing. 
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4. IS INDUSTRIEEL ONDERZOEK NU ALLEEN EEN ANDERE 
NAAM VOOR B2B ONDERZOEK?

In wezen is B2B marktonderzoek gewoon een andere naam voor industrieel markton-
derzoek. Er is sprake van een begrijpelijke verandering in benaming. Ging het in eerste 
instantie	voornamelijk	om	onderzoek	voor	 industriële	bedrijven	waarbij	ook	de	doel-
groep bestond uit fabrikanten. Al snel werden zowel de opdrachtgevers als de doel-
groep breder: dienstverleners, handelsbedrijven, overheden en instellingen, waarbij de 
vlag – industrieel onderzoek – de lading geenszins meer dekte. Business-to-business 
dekte een breder terrein af, waarbij de nadruk lag op de zakelijke relatie. Hiermee kon 
ook	de	relatie	 tussen	niet	commerciële	afnemers	–	overheden,	 instellingen	–	afgedekt	
worden.

Onder vakgenoten wordt het begrip “industrieel onderzoek” echter nog steeds gebruikt 
voor een bepaalde aanpak van onderzoek: een kwalitatieve aanpak met behulp van 
deskresearch, expertinterviews en/of beperkte aantallen interviews uitgevoerd door 
ervaren	onderzoekers	en/of	de	welbekende	industriële	interviewers.	Een	type	onderzoek	
dat we binnen de georganiseerde marktonderzoekbranche overigens weinig meer tegen-
komen. Verder in dit artikel komen we nog op dit onderwerp terug. 

5. WAT IS DE OMVANG VAN DE MARKT VOOR B2B ONDER-
ZOEK?

Een schatting van de omvang van de markt kan gemaakt worden vanuit de vraagzijde 
en vanuit de aanbieders. Vanuit de vraagzijde – bedrijven die onderzoek uit (laten) voe-
ren op niet-consumentenmarkten – hebben we geen harde cijfers kunnen vinden met 
uitzondering van een onderzoek in het midden van de jaren 70 in de USA waaruit bleek 
dat de verhouding consumentenonderzoek – industrieel onderzoek ongeveer 4 op 1 zou 
bedragen.	Het	 probleem	 dat	 zich	 hierbij	 voordoet	 is	 dat	 een	 deel	 van	 het	 industriële	
onderzoek uitgevoerd wordt door het bedrijf zelf door middel van deskresearch, analyse 
van eigen gegevens etc., hetgeen zich moeilijk in kwantitatieve termen laat vangen. 

Vanuit de aanbiederkant lijkt het eenvoudiger: vanaf het midden van de jaren 80 maken 
zowel Esomar als VMO analyses van de markt voor marktonderzoek. In Nederland 
wordt hierbij gebruik gemaakt van pooling van omzetgegevens van de bij VMO aan-
gesloten bureaus. Esomar baseert zich op opgaven van de landenorganisaties die weer 
terug grijpen op informatie zoals VMO die verzamelt. Dit houdt de beperking in dat 
onderzoek dat niet door de aangesloten bureaus wordt uitgevoerd, niet wordt meege-
teld. Dit zal met name voor het B2B onderzoek een forse onderschatting van de werke-
lijke markt betekenen, omdat we hier enerzijds geconfronteerd worden met onderzoek 
dat door bedrijven zelf wordt uitgevoerd en anderzijds met onderzoek dat wordt uit-
gevoerd door niet bij het VMO aangesloten bedrijven en organisaties (kleine onder-
zoekbureaus, adviesbureaus en in toenemende mate onderwijsinstellingen). Het is een 
redelijke aanname te veronderstellen dat dit op B2B markten een groter verschijnsel is 
dan op consumentenmarkten.

Als we vervolgens binnen het totale marktonderzoek gaan kijken naar het aandeel 
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van B2B onderzoek, blijkt ook hier sprake van verwarring. Enerzijds is er de reeds 
geschetste definitiekwestie. In het jaaroverzicht van Esomar komen we dan ook de vol-
gende waarschuwing tegen bij het aandeel van B2B onderzoek: “…. This should be 
interpreted with care since in recent years some contributors of information may have 
used different definitions, for instance concerning the allocation of retail audit turnover 
to the appropriate category”.

Daarnaast laat de praktijk zich niet altijd eenduidig indelen. Enerzijds komt dit omdat 
de omschrijvingen van Esomar en VMO sterk gericht zijn op veldwerkonderzoek. Een 
marktbeschrijving met behulp van deskresearch en/of expertinterviews laat zich hier 
moeilijk in vangen. Een andere registratieprobleem wordt veroorzaakt door het feit dat 
bureaus veelal denken in klanten of projecten, waarbij in bepaalde gevallen in een pro-
ject zowel finale consumenten als andere doelgroepen onderzocht worden. Het is de 
vraag of alle VMO-bureaus dergelijke projecten juist uitsplitsen. Tenslotte is het niet 
altijd duidelijk of de ondervraagde persoon in veldwerkonderzoek nu spreekt vanuit 
zijn bedrijf of vanuit zijn persoonlijke behoeften. Denk aan de respondent in een een-
manszaak die ondervraagd wordt over mobiele telefoons.

Cijfers van voor 1984 zijn niet beschikbaar. De eerste publicatie van Esomar dateert 
van 1984 en VMO begon de registraties in 1985. De Esomar cijfers laten zien dat het 
aandeel van non-consumer ofwel business-to-business research, voor Europa gestegen 
is van ongeveer 25% in 1985 tot 30% de afgelopen 5 tot 6 jaar (Type of research). 
Daarnaast onderscheidt men Types of clients, hetgeen een indicatie zou moeten geven 
in welke branche de opdrachtgever voor onderzoek werkzaam is. Hierbij is duidelijk 
sprake van (ruwe) schattingen. Zo wordt voor 1997 geschat dat slechts 3% van de 
Europese bestedingen afkomstig is uit Industrial, met daarbij de kanttekening dat dit 
waarschijnlijk een onderschatting is.

De VMO-cijfers geven aan dat het aandeel van de omzet behaald met onderzoek waar-
bij de onderzoekpopulatie bestaat uit consumenten in de periode 85-98 ongeveer sta-
biel is gebleven: in 1985 kwam 57% van de omzet van de VMO-bureaus uit onderzoek 
onder consumenten en in 1998 was dit 56% met een dip in het begin van de jaren 90. 
De overige omzet werd behaald met onderzoek onder detaillisten (incl. Nielsen), groot-
handelaren, industrieel/B2B, diensten, vrije beroepen en “overige/niet in te delen”. 

Deze cijfers geven in zoverre een vertekend beeld door het grote aandeel van panel 
onderzoek, waarin Nielsen een belangrijk aandeel heeft. 

VMO maakt nog een andere indeling en wel als volgt:
– Panel-onderzoek : consumenten + bedrijven
– Omnibus-onderzoek : consumenten/huishoudens
– Omnibus-onderzoek : bedrijven etc.
– Continu-onderzoek : consumenten/huishoudens
– Continu-onderzoek : bedrijven etc.
– Ad hoc onderzoek : consumenten/huishoudens
– Ad hoc onderzoek : bedrijven etc.
– Overig/niet in te delen
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Ook deze indeling heeft in de loop der jaren enige wijzigingen ondergaan. 
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Als we de retail-panels van Nielsen niet tot het B2B domein rekenen, bestaat het Panel-
onderzoek bijna uitsluitend uit consumentenonderzoek. Onder deze aanname was het 
aandeel van B2B onderzoek in 1998 ongeveer 20% binnen de totale VMO-omzetten. 
Nemen we alleen het ad hoc onderzoek in beschouwing, dan was het aandeel van B2B 
onderzoek binnen VMO in 1998 25%. 

Kortom, de gepubliceerde cijfers geven ons geen eensluidend beeld van de omvang van 
de bestedingen aan B2B onderzoek. Daar komt nog bij dat het aannemelijk is te veron-
derstellen dat het aandeel B2B onderzoek dat is uitbesteed aan niet VMO-bureaus (incl. 
uitbesteed aan adviesbureaus en onderwijsinstellingen) hoger ligt. Op dit moment kan 
niet veel meer gezegd worden dat van de totale bestedingen een extern onderzoek door 
Nederlandse bedrijven en instellingen tussen 25 en 30% besteed wordt aan B2B onder-
zoek (excl. Nielsen).

De cijfers vanaf 1985 geven wel de indruk dat er in de afgelopen 15 jaar qua verde-
ling consumentenonderzoek versus B2B onderzoek niet erg veel veranderd is, hetgeen 
best opmerkelijk genoemd kan worden. Zoals gezegd zijn er voor die tijd geen cijfers 
beschikbaar. Wel hebben wij de indruk dat met name in de 70-er jaren het onderzoek 
op B2B markten kleinschaliger was. Hierdoor is het redelijk te veronderstellen dat in de 
jaren 70 het aandeel van B2B onderzoek in het totale marktonderzoek, lager was. 

6. KENMERKEN VAN B2B ONDERZOEK

Alvorens in hoofdstuk 7 in te gaan op ontwikkelingen in de tijd, staan we in dit hoofd-
stuk stil bij specifieke kenmerken van B2B onderzoek en de gevolgen die dit heeft of 
zou moeten hebben voor opzet en uitvoering van onderzoek. 

In een groot aantal opzichten lijkt het B2B onderzoek zoals dat door onderzoekbureaus 
wordt uitgevoerd op het “gewone” consumentenonderzoek. Veel methoden en technie-
ken die in het consumentenonderzoek tegenkomen, worden ook gebruikt in B2B onder-
zoek. In de jaarboeken van NVMI vanaf 1975 komen we dan ook maar weinig artikelen 
tegen die specifiek over B2B onderzoek gaan. 
Helaas echter wordt er in de praktijk nogal eens te weinig rekening gehouden met de 
verschillen die er wel zijn: aanpakken die in het consumentenonderzoek goed werken, 
worden zonder enige of te weinig aanpassing losgelaten op zakelijke afnemers, met alle 
gevolgen van dien. De verschillen die er zijn laten zich met name verklaren door ken-
merken van koopgedrag en kenmerken van markten, vandaar dat we daar eerst kort bij 
stil	staan.	Grondleggers	van	de	theorieën	over	het	industriële	koop-	en	keuzegedrag	zijn	
o.a. Sheth, Webster en Wind die reeds in de jaren 60 en begin jaren 70 deze processen 
beschreven. De basisbeginselen die in de artikelen en boeken van deze auteurs beschre-
ven zijn, zijn nog steeds relevant en lezenswaardig. 

6.1. Kenmerken van B2B markten

Op zakelijke markten is er in veel gevallen sprake van een afgeleide vraag. Dit betekent 
dat als een goed inzicht gewenst is hoe een markt werkt, er gekeken moet worden naar 
de hele bedrijfskolom. Dit bemoeilijkt marktonderzoek: om inzicht te krijgen hoe een 
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markt echt werkt, moeten de relaties ontrafeld worden en moet onderzocht worden hoe 
beslissingen in deze complexe structuur tot stand komen
Daarnaast is er vaak sprake van samenwerkingsverbanden, in toenemende mate van 
internationale relaties en mede als gevolg daarvan een grote mate van bekendheid van 
de branche waarin men werkzaam is. Dit maakt de markt enerzijds complex, maar 
anderzijds betekent dit voor de onderzoeker dat door een beperkt aantal expertinter-
views met goed gekozen respondenten al snel een goed inzicht verkregen kan worden 
in de structuur en de werking van een markt. 

Een tweede relevant kenmerk van B2B markten betreft de vraagconcentratie. De welbe-
kende 20-80 regel (20% van de afnemers is goed voor 80% van de afname) geldt vaak 
op zakelijke markten. Dit heeft o.a. consequenties voor steekproeftrekking en opweging 
van steekproefresultaten (zie verder). 

6.2. Koopgedrag in zakelijke omgevingen

Onderzoek naar het koopgedrag van bedrijfsmatige afnemers dient zich te baseren op 
de kenmerken van dit koopgedrag. Op een aantal kenmerken is dit koopgedrag afwij-
kend van het koopgedrag van consumenten. De belangrijkste kenmerken zijn:

– Er is veelal sprake van een gefaseerd koopproces: duidelijker dan bij consumenten is 
het proces opgesplitst in fasen: de beslissing om een product of dienst aan te schaf-
fen	–	de	specificatie	van	eisen	en	wensen	–	de	selectie	van	potentiële	 leveranciers	
– de afweging en de keuze. In de vraagstelling moet hier rekening mee gehouden 
worden.

– De Decision Making Unit (DMU) is uitgebreider dan bij consumenten. Verschillen-
de functionarissen zijn op verschillende momenten in het koopproces betrokken en 
hebben hun invloed daarop. Hiermee moet rekening gehouden worden bij de selectie 
van de te ondervragen persoon of personen en ook bij de vraagstelling.

– In zakelijke beslissingen speelt de continuïteit van de relatie een belangrijke rol. 
Voor een consument staat de keuze van het product of de dienst zelf veelal centraal, 
bij bedrijfsmatige afnemers is de keuze van de leverancier zeker zo belangrijk. Het 
is dan ook niet vreemd dat het klanttevredenheidsonderzoek – met als achterliggende 
doel het verstevigen van de relatie – relatief veel voorkomt in B2B onderzoek. 

– Het koopproces is rationeler, met name in de eerste fasen van het proces. Dit heeft 
te maken met de eerstgenoemde kenmerken, een gefaseerd koopproces en de DMU, 
maar ook met het gegeven dat het doel waarvoor een product of dienst wordt aange-
schaft een meer economische achtergrond heeft (het moet passen in de bedrijfsvoe-
ring). 

– De nadruk ligt meer op het uitgebreide product: men koopt niet alleen een product 
maar ook de bijbehorende diensten en service en dientengevolge:

– Prijs-prestatie is belangrijker dan prijs sec. Dit wordt o.a. beïnvloed omdat de pres-
tatie veelal beter meetbaar is. Puur prijsonderzoek komt dan ook in B2B markten 
relatief weinig voor. 

– Kopers zijn vaak deskundig
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6.3. Probleemstellingen voor B2B onderzoek

De probleemstellingen die op B2B markten voorkomen zijn vaker strategisch van aard. 
Veel voorkomende soorten onderzoek zijn marktbeschrijvingen, onderzoek naar koop- 
en keuzeprocessen van zakelijke afnemers, image- en klanttevredenheidsonderzoek en 
segmentatieonderzoek. Onderzoek naar de werking van de marktinstrumenten komt 
beduidend minder voor dan op consumentenmarkten. Producten worden vaak ontwik-
keld samen met of in overleg met afnemers, waardoor product testen weinig voorko-
men. Onderzoek naar prijsgevoeligheden en reacties op prijsveranderingen komen 
ook relatief weinig voor, mede door het gegeven dat de prijs een andere rol speelt (zie 
Koopgedrag). 

6.4. Methoden

Observatie en experimenten komen in het B2B onderzoek minder voor dan in het con-
sumentenonderzoek. De nadruk ligt nadrukkelijk op de ondervraging, waarbij zoals 
reeds genoemd, expertondervraging een grote rol kan spelen. Bij deze vorm van onder-
vraging gaat het niet alleen om de informatie die de respondent kan verschaffen over de 
kenmerken, het gedrag en de motieven van de eigen organisatie maar meer of juist om 
informatie over de markt in het geheel of delen daarvan. 

6.5. Populatie en steekproef

Een onderwerp dat 25 jaar geleden al veel aandacht kreeg en dat nog steeds heeft. 

Voor wat betreft de populatie lopen we tegen vragen aan als:
–	 Hoe	definiëren	we	de	populatie	voor	beleid?	
	 •	 Welke	eenheid	wordt	gehanteerd:	bedrijf,	vestiging	of	nog	anders?
	 •	 Welke	branches	zijn	relevant?	Nemen	we	overheden	en	instellingen	ook	mee?
	 •	 Welke	 grootteklassen	 nemen	 we	 wel	 en	 niet	 mee?	 Hier	 doet	 zich	 het	 reeds	 
	 	 genoemde	probleem	voor	van	de	soms	moeilijk	te	definiëren	grens	tussen	consu- 
  ment en bedrijf.
– Welke grenzen worden gehanteerd voor de omschrijving van de onderzoekspopu-

latie: soms is het niet zinvol om alle bedrijven uit de populatie in het onderzoek te 
betrekken

– Welk steekproefkader wordt gebruikt: er is in Nederland niet een eenduidig bestand 
van (vestigingen van) bedrijven en instellingen dat door alle onderzoekers gebruikt 
wordt en/of kan worden. Het CBS werkt op bedrijfsniveau en stelt geen adressen ter 
beschikking. Er bestaan verschillende bestanden die afgeleid of gebaseerd zijn op 
het bestand van de Kamers van Koophandel (niveau vestigingen). Dit betekent o.a. 
dat er geen volledige beschrijving is van de samenstelling van de populatie, maar 
ook is het moeilijk een steekproef te trekken. Er zijn diverse pogingen gewaagd om 
dit probleem aan te pakken1. In een volgend hoofdstuk besteden we hier nog kort 
aandacht aan.

– Wie worden binnen de organisaties die geselecteerd zijn, ondervraagd?

De complexe structuur en het ontbreken van een volledige populatiebeschrijving 
bemoeilijkt het trekken van steekproeven. Daar komt bij dat de te onderzoeken een-
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heden – bedrijven, vestigingen – zeer sterk van elkaar verschillen in omvang en vraag 
(de 20-80 regel), waardoor aselecte steekproeven voor kwantificerend onderzoek vaak 
weinig zinvol zijn. Veelal wordt dan ook gewerkt met gestratificeerde steekproeven. 
Hetgeen ook consequenties heeft voor het generaliseren van resultaten van steekproef-
onderzoek naar de populatie. Met name het opwegen van steekproefresultaten naar de 
populatie kent veel haken en ogen. 

6.6. Uitvoering van onderzoek

Bij de uitvoering van onderzoek dient o.a. rekening gehouden te worden met het gege-
ven dat men veelal te maken heeft met een deskundige respondent. Dit stelt eisen aan 
vraagstelling – vooronderzoek dient dan ook overwogen te worden – en aan de kwali-
teit van de interviewer. Alhoewel het niet nodig is dat de interviewer een echte deskun-
dige is op het onderzochte gebied – dit kan zelfs een nadeel zijn – is basiskennis over 
de begrippen en relaties in de markt een voorwaarde voor een goed interview. 

Het veelal rationelere koopproces maakt het gebruik van technieken als conjunct meten 
vaker zinvol, waarbij wel rekening gehouden moet worden met het gegeven dat er veel-
al sprake is van een gefaseerd keuzeproces. De eisen en wensen die in de eerste fasen 
van het keuzeproces zijn opgesteld, zijn niet altijd doorslaggevend voor de uiteindelijke 
keuze. 

7. ONTWIKKELINGEN IN DE TIJD

Veel van de zaken die in het voorgaande hoofdstuk zijn beschreven golden 25 jaar gele-
den en gelden nu nog. Toch zijn er een aantal ontwikkelingen geweest die in dit hoofd-
stuk beschreven worden. 

7.1 Markten en probleemstellingen

In de 70-er jaren werd er relatief veel B2B onderzoek uitgevoerd voor opdrachtgevers 
uit	 de	 bouw,	 chemie	 en	 kantoorapparatuur.	 Daarnaast	 waren	 er	 de	 grote	 industriële	
bedrijven, zoals Hoogovens, RSV en VMF die opdrachten voor onderzoek gaven. In 
bijna alle gevallen waren het de grote bedrijven die opdrachten gaven voor B2B onder-
zoek. 
Vaak ging het om beschrijvend onderzoek naar de structuur van de markt. Het betrof 
ad hoc onderzoek en er was ook vaak sprake van ad hoc contacten met opdrachtgevers. 
Men liet een onderzoek uitvoeren en was dan enige tijd bezig met de implementatie 
van de resultaten. Onderzoek was ook vaak een eye-opener voor bedrijven die tot dan 
toe niet of nauwelijks marktgericht opereerden. Het was vaak hun eerste kennismaking 
met marktgericht opereren, hetgeen tot dan toe nauwelijks noodzakelijk was omdat er 
sprake was van relatief weinig aanbod tegenover relatief veel vraag. Terwijl op de con-
sumentenmarkten de omslag langzaam maar zeker gemaakt werd van een aanbieders-
markt naar een vragersmarkt, was dit in de meeste B2B markten nog nauwelijks het 
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geval. Als marketeer in een bedrijf dat zich op de zakelijke markt richtte, was je een 
pionier. Er was ook weinig literatuur over het onderwerp. De eerste artikelen en boeken 
over dit onderwerp dateren van het eind van de 60-er jaren en het begin van de 70-er 
jaren. Auteurs als de reeds genoemde Webster, Wind, en Sheth waren de eersten die 
gestructureerd naar onderwerpen als industrieel koopgedrag keken.2

In de jaren 80 bleef de sector kantoorapparatuur belangrijk, zij het dat dit verschoof 
richting automatisering. Daarnaast zagen we een opkomst van opdrachtgevers uit sec-
toren als transport, logistiek, agrarische sector en – voorzichtig – de zakelijke diensten, 
vooral banken en verzekeringen. Naast beschrijvend onderzoek, kwam er vraag naar 
image-onderzoek en onderzoek naar keuzeprocessen en –motieven. 

In de jaren 90 zagen we de opkomst van de telecommunicatiebedrijven als opdracht-
gever. De zakelijke dienstverleners bleven als belangrijke opdrachtgevers voor B2B 
onderzoek. Image-onderzoek verschoof richting klanttevredenheidsonderzoek, al zien 
we de laatste jaren weer een voorzichtige revival van het image-onderzoek, maar nu 
meer gericht op merkwaarde. Ook zien we de laatste jaren meer onderzoek voor fabri-
kanten van consumptiegoederen die zich intensiever gaan richten op de niet-consumen-
tenmarkt en/of op hun handelspartners 
Wat bleef sinds het midden van de jaren 70 was het farmaceutisch onderzoek. Nog 
steeds vindt er fors wat onderzoek plaats onder artsen, veelal uitgevoerd door een klein 
aantal gespecialiseerde bureaus. 

7.2. Populatie en steekproef

In de jaren 70 waren we voor het trekken van steekproeven en het schatten van de 
omvang van de populatie voor onderzoek in sterke mate aangewezen op het bestand 
van de Kamers van Koophandel (vestigingen) en/of het CBS (bedrijven, alleen popula-
tiebeschrijving). Bedrijven beschikten niet of nauwelijks over eigen adressenbestanden 
en andere openbare bestanden waren niet aanwezig. Het bestand van de Kamers van 
Koophandel was voor onderzoekers niet optimaal. De invulling van branche en groot-
teklasse werd door de bedrijven (vestigingen) zelf gedaan, hetgeen ook geldt voor de 
wijzigingen. Met name voor wat betreft de grootteklasse van de vestiging had dit grote 
consequenties. Daar kwam bij dat niet alle vestigingen ingeschreven hoeven te staan bij 
een Kamer van Koophandel. Zodoende misten we het grootste deel van de overheids-
vestigingen en vestigingen van beoefenaren van zelfstandige beroepen. 

In het begin van de jaren 70 zijn de eerste pogingen gewaagd, o.a. bij NSS, om de 
po pulatie van vestigingen van bedrijven en instellingen in Nederland te schatten via een 
steekproef van werknemers en de Arbeidskrachtentelling van het CBS. Deze aanpak, 
die ook beschreven is in het reeds genoemde artikel van I.L.M. de Grefte, werkt met 
een aselecte steekproef van Nederlanders en het bepalen van de arbeidsplaats van de 
ondervraagde persoon. Alhoewel de resultaten door de bureaus zelf wel gebruikt zijn, 
heeft deze aanpak zich nooit voortgezet.

In de jaren 80 kwamen de adressenbureaus op. Als basis gebruikten zij veelal het 
bestand van de Kamers van Koophandel. Deze bestanden werden gecontroleerd en ver-
rijkt met aanvullende informatie. N.V. Databank (het Handelsregister van de Kamers 
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van Koophandel) voerde een soortgelijke exercitie uit. De kwaliteit van de bestanden 
die heden ten dage aangeboden worden, is dan ook van structureel betere kwaliteit. Ook 
werden deze bestanden aangevuld met adressen van vestigingen die niet ingeschreven 
waren bij de Kamers van Koophandel. 

Sinds 1995 zijn er contacten tussen VMO en LISA (Landelijk Informatiesysteem van 
Arbeidsplaatsen en Vestigingen) over de levering en het gebruik van van LISA gege-
vens door de bij de VMO aangesloten leden. In het systeem van LISA zijn gegevens 
opgenomen van alle organisaties in Nederland waar arbeid wordt verricht, waaronder 
ook, in tegenstelling tot vele andere registers, de overheid en zelfstandige beroepsbeoe-
fenaren. Tot op heden heeft dit niet geleid tot concrete afspraken.

Een probleem bleef de beschrijving van de populatie. Het doel van adressenbureaus is 
meer het verhogen van de kwaliteit van de beschikbare adressen dan volledigheid, het-
geen begrijpelijk is vanuit de markt die zij bedienen. Er worden meer adressen verkocht 
voor	commerciële	activiteiten	dan	voor	marktonderzoek.	NIPO	heeft	in	1984	reeds	het	
initiatief genomen om te komen tot een schatting van de populatie van vestigingen van 
bedrijven in Nederland. Voor deze populatieschatting fungeert het bestand van N.V. 
Databank als steekproefbron. Via grootschalig steekproefonderzoek wordt de bestaans-
kans geschat. NIPO stelt de resultaten van deze exercitie beschikbaar aan VMO-leden, 
zodat deze bureaus over een eenduidige populatieschatting beschikken. 

7.3. Aanpak van onderzoek

In de jaren 70 werd veel B2B onderzoek uitgevoerd door middel van kleinschalig 
onderzoek. Met combinaties van deskresearch, expertinterviews en/of beperkte aantal-
len (30 – 100) open of semi-gestructureerde interviews werd een beeld geschetst van de 
marktstructuur en van de koop- en keuzeprocessen. De kwaliteit van het resultaat werd 
in sterke mate bepaald door de kennis, ervaring en het inzicht van de onderzoeker. Deze 
was ook veelal nadrukkelijk persoonlijk betrokken bij de uitvoering van het onderzoek 
en	bij	de	presentatie	van	de	resultaten.	Dit	was	wat	men	het	“echte”	industriële	onder-
zoek noemde, hetgeen dus een sterk kwalitatieve en consultancy-inslag had. 

In het begin van de jaren 80 zagen we een verschuiving richting kwantitatief onder-
zoek. Enerzijds had dit te maken met de soorten opdrachtgevers en de markten waarop 
zij	opereerden.	Het	aantal	industriële	bedrijven	nam	af,	meer	bedrijven	richtten	zich	op	
massamarkten, zoals kantoorapparatuur en zakelijke diensten. Er was minder behoefte 
aan marktbeschrijvingen omdat de informatietechnologie de bedrijven in staat stelde 
zelf deze informatie te vergaren. Men had wel een idee hoe de markt in elkaar stak in 
beschrijvende zin en ging zich vragen stellen naar het waarom, waaruit probleemstel-
lingen voort kwamen die te maken hadden met het koop- en keuzeproces van zakelijk 
afnemers en met het beeld dat afnemers van het bedrijf hadden (image-onderzoek). Ook 
de toenemende grootschaligheid en internationalisatie van bedrijven zal hierbij een rol 
gespeeld hebben plus het gegeven dat de bedrijven die zich richtten op de zakelijke 
markten van dezelfde media gebruik maakten als de consumentenmarketeers. 

Anderzijds was er sprake van ontwikkelingen aan de aanbodszijde, de bureaus. In het 
midden van de 80-er jaren kwam het telefonisch onderzoek snel op. Bureaus richtten 
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units op voor telefonische ondervraging en het computergestuurd telefonisch intervie-
wen kwam snel op. Bureaus als Interview, NIPO en NSS beschikten over een grote 
capaciteit voor telefonisch veldwerk. Voor de B2B onderzoekers opende dit nieuwe 
mogelijkheden. In plaats van dure interviewers op pad te sturen voor mondelinge inter-
views met alle verwerkingsproblemen van dien, kon vrij eenvoudig, snel en relatief 
goedkoop informatie verzameld worden via telefonische ondervraging. De penetratie 
van telefoons was 100% bij de doelgroep, het instrument was beschikbaar dus lag het 
voor de hand dat daar gebruik van werd gemaakt. In plaats van 50 mondelinge inter-
views die zorgvuldig een voor een geanalyseerd werden, werd gekozen voor grootscha-
lige ondervraging van respondenten. 

Binnen de grotere bureaus verdween langzaam maar zeker de kennis en ervaring met 
onderzoek met behulp van expertinterviews. Het type onderzoeker dat dit soort onder-
zoek uitvoerde, past in de tegenwoordige tijd niet meer in de structuur van de bureaus, 
waar gewerkt wordt met vaste procedures en daaraan gekoppelde organisaties en kos-
tenstructuren. Binnen de VMO-bureaus is dit type onderzoek dan ook nog maar mond-
jesmaat te vinden. Dit wil niet zeggen dat het geheel verdwenen is. Dit type onderzoek 
is grotendeels overgenomen door de adviesbureaus die dit als onderdeel van het advies-
traject “meenemen”. 

Met deze constatering raken we een gevoelig punt voor de marktonderzoeker. Onder-
zoek dat door consultants wordt uitgevoerd in het kader van hun adviesopdracht, is 
voor de echte onderzoeker nogal eens van matige kwaliteit: het wordt overgelaten aan 
een junior medewerker, zonder affiniteit met marketing en nauwelijks kennis van en 
ervaring met marktonderzoek, wiens uren op deze wijze mooi verkocht kunnen wor-
den. Toch slagen de bureaus er niet in dit onderzoek binnen te halen, terwijl dezelfde 
bureaus zich zo graag presenteren als adviseurs. Dit heeft m.i. alles te maken met de 
manier waarop de bureaus denken en werken. Advisering in relatie met marktonder-
zoek komt naar voren op verschillende momenten. Als de resultaten van onderzoek 
beschikbaar zijn, dient de onderzoeker deze te vertalen in informatie, dat wil zeggen 
dat terug gegrepen moet worden op de beleidsdoelstellingen en aangegeven moet wor-
den wat de gevonden resultaten betekenen voor de beslissingen die de klanten moeten 
nemen. Dit deel van de advisering krijgt wel aandacht. Dit wil niet zeggen dat het al 
optimaal gebeurt, maar het is minimaal een onderwerp van discussie tussen bureaus en 
opdrachtgevers. Zie ook het artikel van L. Olivier in dit jaarboek. 

Een ander deel van advisering vindt echter plaats aan het begin van het traject: er ligt 
een probleemstelling en die moet worden omgezet in een opzet en aanpak van onder-
zoek. Juist in deze fase heeft de gemiddelde bureau-onderzoeker een beperkte blik. 
Snel wordt gedacht in de richting van een enquête en/of een kwalitatieve ondervraging. 
Methodologisch kan dit dan wel de juiste benadering zijn, het past niet altijd in het 
kader van de probleemstelling en/of de randvoorwaarden in termen van beschikbare 
tijd en budget. Dit speelt met name bij B2B vraagstellingen, waar, zoals we in het voor-
gaande zagen, de complexiteit van de markt een volledig marktonderzoek veel tijd en 
geld kost. Een paar voorbeelden:
– De bepaling van de omvang van een B2B markt: via steekproefonderzoek is dit erg 

complex, vanwege de kenmerken van B2B markten en de problemen die er zijn met 
goede en volledige adresbestanden, zoals in het voorgaande geschetst. Bij de vali-
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diteit en de betrouwbaarheid van resultaten van steekproefproefonderzoek kunnen 
dan ook de nodige vraagtekens gezet worden. Nu is het mede afhankelijk van wat 
de opdrachtgever met de resultaten gaat doen, maar in een aantal gevallen is het niet 
noodzakelijk om over zeer nauwkeurige cijfers te beschikken. Andere benaderingen 
om de omvang van een markt te schatten worden echter nauwelijks overwogen: via 
analyse van het aanbod, de opbouwbenadering, werken met kengetallen etc. Advies-
bureaus stellen zich hier wat breder op en bieden deze benaderingen wel aan. 

– Inzicht in de relaties en de keuzeprocessen: ook hier geldt dat de bureauonderzoe-
ker snel denkt in termen van een enquête al dan niet voorafgegaan door kwalitatief 
vooronderzoek. En dit terwijl een aanpak waarbij met een beperkt aantal, goedgeko-
zen marktexperts hetzelfde of soms zelfs beter marktinzicht verkregen kan worden, 
vooral als markten complex in elkaar zitten (hetgeen vaak het geval is in B2B mark-
ten). 

Kortom, de gemiddelde bureauonderzoeker stelt zich te veel op als een verkoper van 
het marktonderzoek volgens de aanpak die hij als marktonderzoeker geleerd heeft. Er 
wordt gedacht in termen van vragenlijsten en steekproeven en er wordt voorbij gegaan 
aan andere manieren om inzicht te verkrijgen in markten. In alle jaarboeken vanaf 1975 
komen we dan ook slechts eenmaal een artikel tegen waarin een alternatieve aanpak 
wordt beschreven om dergelijk inzicht te verkrijgen: in 1978 schreven R. Stegeman,  
G. van der Vuurst de Vries en W. Knapper een artikel over de “Industrial Clinic”. 

De samenwerking tussen adviesbureaus en marktonderzoekbureaus is dan ook zeker 
niet optimaal te noemen. Het lijkt soms alsof ze elkaar niet begrijpen. De adviseur wil 
in het kader van een adviesopdracht, met veelal een beperkte looptijd, informatie over 
de markt en wendt zich tot een marktonderzoekbureau. Deze komt met voorstellen die 
inhoudelijk wel goed zijn, maar niet passen in het adviestraject. Mij zijn dan ook wei-
nig langlopende, intensieve relaties tussen onderzoekbureaus en adviesbureaus bekend. 

In de beginjaren van het B2B onderzoek was de onderzoeker meer dan nu adviseur 
voor de opdrachtgever. Enerzijds had dit te maken met het feit dat aan opdrachtgever-
kant weinig expertise en ervaring aanwezig was ten aanzien van marktvraagstukken. 
Dit is in de afgelopen 25 jaar sterk veranderd. Met name de grote bedrijven en instel-
lingen die over voldoende middelen beschikken om advies en/of onderzoek in te huren, 
beschikken	zelf	over	kennis	van	markten	en	markttheorieën.	De	onderzoekbureaus	zijn	
zich in toenemende mate gaan opstellen als leveranciers van data, al dan niet met een 
interpretatie richting beleidsdoelstellingen. Het eerste deel van het traject, het praten 
met de klant over het probleem, heeft men overgelaten aan de adviesbureaus die dit 
dankbaar aanvaard hebben en op dit vlak een aanbod ontwikkeld hebben dat aansluit op 
de behoeften en de kaders van de opdrachtgevers. Nog onlangs kwam ik in een onder-
zoek onder opdrachtgevers de volgende treffende opmerking tegen: “Onderzoekbu-
reaus denken te veel in procedures en houden te weinig rekening met de beslissingen 
die genomen moeten worden”. 

Alhoewel ditzelfde verschijnsel zich voordoet op consumentenmarkten, speelt dit m.i. 
sterker voor B2B markten en dan met name voor de bedrijven die zich richten op speci-
fieke sectoren, mede vanwege het gegeven dat, zoals reeds eerder aangegeven, de pro-
bleemstellingen die voor marktonderzoek in aanmerking komen, vaker een strategisch 
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karakter dragen. Dit type probleemstellingen speelt hoger in de organisatie, waarbij eer-
der de neiging bestaat adviesbureaus in te schakelen. 

8. CONCLUSIE

Bedrijven en instellingen die zich op B2B markten richten, zijn de afgelopen 25 jaar 
op het gebied van marktbewerking duidelijk professioneler geworden en gelijkwaardig 
aan hun collegae die op consumentenmarkten actief zijn. De markten waarop zij zich 
richten zijn qua structuur niet wezenlijk veranderd; deze structuur laat zich echter (nog 
steeds) minder goed vangen met behulp van de kwantitatieve aanpakken van onder-
zoek, zoals we die uit het consumentenonderzoek kennen, met name door de diversiteit 
van de doelgroep. 

De probleemstellingen voor marktonderzoek zijn verschoven van marktbeschrijvingen 
en inzicht in keuzeprocessen in brede zin richting onderzoek naar de werking van mar-
ketinginstrumenten, maar nog meer naar het onderhouden van de relatie met hun klan-
ten. In vergelijking met het consumentenonderzoek, komen relatief meer probleemstel-
lingen voor met een strategisch karakter.

Aan bureauzijde heeft een verschuiving plaats gevonden van kleinschalig, expert-achtig 
onderzoek naar grootschalig kwantitatief onderzoek. Mede hierdoor is de rol van de 
externe marktonderzoeker verschoven van adviseur naar uitvoerder van onderzoekspro-
jecten. Het gat dat gevallen is, is opgevuld door adviesbureaus die daarbij tevens een 
deel van het marktonderzoek hebben overgenomen. 
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10. Zijn culturele veranderingen autonoom?
11. Een terugblik op het project Culturele Veranderingen
11. in Nederland

J.W. BECKER

SAMENVATTING

In 1977 verscheen er een artikel in het Jaarboek van de Nederlandse Vereniging van Marktonder-
zoekers met eerste resultaten van een project over meningsverandering van het Sociaal en Cultu-
reel Planbureau. De auteurs vonden toen de verklaring van meningsverandering met diffusie en 
met structurele veranderingen van de samenleving belangrijk. Inmiddels is vele malen gebleken 
dat deze verklaringen weliswaar niet geheel zijn te verwerpen, maar dat zij bezwaarlijk echt suc-
cesvol kunnen worden genoemd. Het gebrek aan passende verklaringen heeft onderzoekers er 
toe gebracht om culturele veranderingen als autonoom en als een uiting van een zich wijzigende 
tijdgeest te beschouwen. Dit standpunt is ten dele verdedigbaar. De autonomie van een aantal 
culturele veranderingen wordt echter beperkt doordat meningen reactief zijn ten aanzien van de 
economische conjunctuur, de criminaliteit, de immigratie van buitenlanders en de aard van het 
gevoerde beleid. 

1. HET PROJECT CULTURELE VERANDERINGEN IN NEDERLAND

Ruim twintig jaar geleden verscheen er in het Jaarboek van de Nederlandse Vereni-
ging van Marktonderzoekers een artikel, waarin de auteurs de eerste resultaten van een 
onderzoek naar meningsveranderingen onder de bevolking presenteerden (Becker et al. 
1977). Het ging om het project Culturele Veranderingen in Nederland, waarmee het 
Sociaal en Cultureel Planbureau in 1975 was begonnen. Daarna verschenen er over dit 
onderwerp nog enkele artikelen van SCP-medewerkers in het Jaarboek (Becker et al. 
1977; Becker en van der Snoek 1978; Becker 1979; Becker en Nauta 1980; Van den 
Broek et al. 1997; Dekker 1999; De Hart 1998). Daarnaast verschenen er artikelen van 
Middendorp en van Schreurs (Middendorp 1982; Schreurs 1983). De redactie plaatste 
bovendien enkele bijdragen, waarin auteurs naar het project verwezen, maar waarin zij 
geen data analyseerden. De lange periode die er na de eerste publicatie verstreken is, 
nodigt uit tot een terugblik.
Het project Culturele Veranderingen in Nederland bestaat uit longitudinaal enquêteon-
derzoek. Het project heeft de opstelling van tijdreeksen van subjectieve gegevens ten 
doel. De steekproeven zijn nationaal en representatief. In 1975 organiseerde het Soci-
aal en Cultureel Planbureau een het eerste onderzoek. De vragen waren voor een groot 
deel ontleend aan surveys die eerder werden gehouden en waarvan de resultaten waren 
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opgeslagen in het Steinmetz Archief te Amsterdam.1 Met de medewerking van Dr. C. 
P. Middendorp, die toen directeur van het Archief was, werden vragen aan deze onder-
zoeken ontleend en opgenomen in een mantelonderzoek. Het eerste bestand dat als 
bron werd gebruikt was Gadoureks Riskante Gewoonten uit 1958. Verder werd gebruik 
gemaakt van onderzoeken naar opvattingen omtrent huwelijk en gezin uit de jaren zes-
tig en van onderzoeken naar politieke onderwerpen uit de jaren zeventig. Op deze wijze 
konden er meteen tijdsvergelijkingen worden gemaakt. Sindsdien heeft het Sociaal en 
Cultureel Planbureau regelmatig nieuwe peilingen gehouden. Een lijst van de onder-
zoeken is op genomen in de bijlage bij dit artikel. 
In de loop der jaren ontstond er behoefte aan additionele informatie, omdat er zich 
nieuwe issues voordeden. Zo bevatte het project aanvankelijk slechts één vraag, waar-
mee de opvattingen over minderheden werd gesondeerd. Vanzelfsprekend moest deze 
rubriek met nieuwe vragen worden uitgebreid. Uiteindelijk bevat het project enquête-
vragen over ruim twintig onderwerpen. Zij zijn te rangschikken onder een beperkt aan-
tal rubrieken. 
– Het terrein van de sociale politiek bevat informatie over overheidsuitgaven, het wel-

zijnsbeleid, sociale zekerheid en inspraak. 
– Daarnaast valt het gebied van huwelijk en gezin, seksualiteit, kinderopvoeding en 

vrouwen emancipatie te onderscheiden. 

Volgens Middendorp zijn deze orthogonale dimensies kenmerkend voor de menings-
vorming in Nederland. De standpunten van de mensen konden volgens hem progressief 
of conservatief zijn voor de sociale politiek en liberaal of traditioneel ten aanzien van 
het huwelijk, het gezin en de aanverwante terreinen. De onderzoeker trof deze dimen-
sies reeds in 1976 met behulp van factoranalyse aan (Middendorp 1976; Middendorp 
1991). In de latere onderzoeken is gebleken dat het beeld ongeveer hetzelfde blijft.2 De 
onderwerpen ‘minderheden’ en ‘kerk en godsdienst’ passen overigens minder goed in 
deze dimensies.
Een onderzoeker moet aan enkele voorwaarden voldoen om tijdreeksen van meningen 
te verkrijgen. Het behoeft voor een lezerspubliek van marktonderzoekers geen nadere 
adstructie dat de formulering van een enquêtevraag de beantwoording in hoge mate 
beïnvloedt. Daarom is letterlijke herhaling de belangrijkste voorwaarde voor geslaagd 
longitudinaal enquête- onderzoek. Een verandering van de vraagstelling dient achter-
wege te blijven, zelfs al zou er daardoor een betere vraag ontstaan. Afgezien van de 
omstandigheid dat zo’n verbetering menigmaal illusoir is, geeft verandering bijna altijd 
aanleiding tot een trendbreuk. Vanzelfsprekend kunnen vraagstellingen die niet goed 
voldoen of die verouderd raken met andere worden aangevuld en op den duur door de 
nieuwe vragen worden vervangen. Er zijn nog enkele andere, minder belangrijke voor-
waarden van kracht.3
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1. Het Steinmetz Archief is nu ondergebracht bij het Nederlands Instituut voor Wetenschappelij-
ke Informatiediensten (NIWI), dat behoort bij de Nederlandse Academie van Wetenschappen 
(KNAW).

2. Interne analyses van het Sociaal en Cultureel Planbureau die niet werden gepubliceerd.
3. Voorwaarden voor een deugdelijke herhaling zijn verder nog:
 – gelijke leeftijdsgrenzen van de steekproeven,
 – niet al te grote veranderingen in de wijze van steekproeftrekking en in de plaats van de  

 vraag in de vragenlijst.



149

Tabel 1 over het buitenshuis werken van de gehuwde vrouw geeft een voorbeeld van de 
resultaten die met deze werkwijze mogelijk zijn. In het onderzoek Huwelijk en Gezin 
van 1965 (het ‘Margriet-onderzoek’) werd gevraagd naar de mening over het buitens-
huis werken van een gehuwde vrouw. In 1970 had Middendorp het beeld verscherpt 
door naast de algemene vraag een andere op te nemen over de mogelijkheid dat de kin-
deren dan naar een crèche zouden moeten. Tussen 1965 en 1970 nam volgens de alge-
mene indicator de weerstand tegen het werk sterk af. In 1965 vond 84% van de onder-
vraagden zulk werk bezwaarlijk, in 1970 was dat 44%. In de daaropvolgende jaren 
verzwakten de bezwaren verder, tot in 1997 slechts 18% tegen het buitenshuis werken 
was. De afwijzing van betaald werk als de crèche noodzakelijk was, maakte na 1970 
een soortgelijke ontwikkeling door.

Tabel 1. Opvattingen over het werken van de gehuwde vrouw en over kinderopvang, 17-70-jari-
gen, 1965-1997 (in procenten).

 1965 1970 1975 1980 1985 1991 1995 1996 1997

a. het buitenshuis werken van een 
 gehuwde vrouw met schoolgaande 
 kinderen is
 aan te bevelen       2     16     14     13     16     32     38     34     36
 niet bezwaarlijk     15     40     44     52     54     48     46     49     45
 bezwaarlijk     84     44     42     36     29     20     16     17     18

b. het buitenshuis werken van een 
 gehuwde vrouw als er kinderen 
 naar een crèche moeten is
 aan te bevelen        7       8       5       8     16     17     15     20
 niet bezwaarlijk      25     28     32     40     43     44     43     46
 bezwaarlijk      68     64     64     53     41     39     42     34

c. het gebruik van kinderopvang voor 
 kleine kinderen is
 aan te bevelen         14     22     23     21     24
 niet bezwaarlijk         42     43     46     46     51
 bezwaarlijk         43     35     32     34     25

d. vanwege hun achterstand moeten 
 vrouwen voorrang hebben bij het 
 krijgen van een baan
 (sterk) mee eens        14      22     23      24 

 mee eens, noch oneens        19      24     32      24 

 (sterk) mee oneens        67      54     45      52 

Bron: Onderzoek Huwelijk en gezin 1965; onderzoek Progressiviteit en conservatisme 1970; 
SCP (CV’75-’97).
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In de jaren tachtig werden vragen toegevoegd over de houding jegens kinderopvang 
en voorrangsbeleid voor vrouwen op de arbeidsmarkt. Tussen 1985 en 1997 kalft de 
tegenzin jegens het gebruik van kinderopvang af. De afwijzing van het voorrangsbeleid 
vermindert, maar is in 1997 toch nog vrij hoog te noemen. Uit de gegevens over min-
derheden blijkt overigens dat de bevolking over het algemeen gereserveerd staat tegen-
over voorrangsbeleid (SCP 1996: 505, tabel 10.38).
De auteurs van het artikel uit 1977 wilden niet alleen beschrijvingen, zoal die van tabel 
1 opstellen, zij wilden eveneens meningsveranderingen verklaren. Zij stelden daartoe 
enige mogelijke verklaringswijzen centraal, zodat hun bijdrage een programmatisch 
karakter had. In 1977 werd bijzonder belang gehecht aan de diffusietheorie en aan de 
structurele verklaring van veranderingen. Zoals zal worden geadstrueerd, zijn deze ver-
klaringen weinig steekhoudend gebleken. Dat was reden om culturele veranderingen als 
autonoom verlopende processen te beschouwen. In dit artikel wordt de vraaggesteld of 
deze kenschets inderdaad terecht is.

2. BELANGRIJKE VERKLARINGEN VAN MENINGSVERANDERING

In 1977 hadden Becker et al. in enige mate verwachtingen van de diffusietheorie (Bec-
ker et al. 1977: 102-104). De diffusietheorie ziet er van af een oorzaak van veranderin-
gen te specificeren. In plaats daarvan gaat zij ervan uit dat nieuwe denkbeelden door 
een bepaalde bevolkingscategorie als eerste worden geaccepteerd, dat andere catego-
rieën	deze	 later	accepteren	en	dat	groepen	die	een	uitgesproken	weerstand	 tegen	ver-
andering hebben het nieuwe denkbeeld als laatste overnemen (Rogers 1983; Hamblin 
et al. 1973). De benadering houdt dus rekening met voorlopers of trendsetters en met 
achterblijvers. Er wordt verder van uitgegaan dat slechts weinig mensen bereid zijn als 
eerste een nieuwigheid te accepteren. Daarnaast is eveneens een klein aantal personen 
zo conservatief ingesteld dat zij op de lange duur een verandering blijven afwijzen. 
De verspreiding van innovaties over een bevolking zal dus s-vormig of logistisch van 
gedaante zijn.
De diffusietheorie was in Nederland met succes aangewend door de zogenaamde Wage-
ningse school bij zijn onderzoek naar de verspreiding van landbouwkundige innovaties 
(Op ’t Land 1966; Hofstee 1966). Het was bijvoorbeeld gebleken dat nieuwe technie-
ken minder werden gebruikt, naarmate een boerderij verder van de verharde weg af 
lag (Benvenuti 1962). Het diffusie-onderzoek in het algemeen had echter vrijwel geen 
betrekking op meningen en het was de vraag of de geconstateerde regelmatigheden zich 
ook bij culturele veranderingen voor deden.

De structurele verklaring van meningsverandering kreeg in 1977 minder aandacht. De 
diffusie- verklaring gaat er in wezen van uit dat de mensen van mening veranderen. 
Zij accepteren immers een nieuwe gedachte. Volgens de structurele verklaring veran-
dert een opinieklimaat doordat ‘er andere mensen komen’. Stel dat hoger opgeleiden 
heel anders denken over een aantal zaken dan lager opgeleiden, dan zal de stijging van 
het gemiddeld opeidingsniveau alleen al een verandering van de meningen bewerken. 
Lager opgeleiden maken immers plaats voor hoger opgeleiden. Hetzelfde mechanisme 
zou werkzaam kunnen zijn bij cohortvervanging. Cohorten die in een bepaalde peri-
ode zijn gesocialiseerd en daarom bepaalde, vast omlijnde opvattingen hebben, maken 
plaats voor cohorten die in een andere periode psychologisch zijn gevormd. De struc-
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turele	verklaring	gaat	er	dus	van	uit	dat	de	aandelen	van	sociale	categorieën	in	de	totale	
bevolking	veranderen,	terwijl	er	een	duidelijk	verband	bestaat	tussen	de	categorieën	en	
hun opvattingen of, anders gezegd, tussen een mening en een achtergrondgegeven. 

In 1977 troffen de onderzoekers enige sporen van diffusie in hun gegevens aan, die 
vooral	over	de	leeftijdscategorieën	zou	zijn	verlopen.	In	het	Sociaal	en	Cultureel	Rap-
port van 1978 werden de gegevens aan een grondiger toetsing onderworpen (SCP 1978: 
269-287). Er werden een aantal conclusies getrokken. Op het technische aspect van de 
analyse – de loglineaire analyse werd benut – wordt hier niet ingegaan.

– Trendsetters en trendvolgers waren er eigenlijk niet. De meningsverandering van bij-
voorbeeld mannen en vrouwen, van hoger en van lager opgeleiden week dus niet af 
van het algemene beeld. Als een meningsverandering eenmaal was begonnen, deed 
zij zich bij verschillende subgroepen in ongeveer dezelfde mate voor. 

– Veranderingen in de bevolkingsopbouw, bijvoorbeeld de uitdijende categorie hoger 
opgeleiden en de inkrimpende categorie van de lager opgeleiden hadden geen weer-
slag op de meningsverandering.

– Alles bij elkaar had de tijdsinvloed groot belang, hetgeen wil zeggen dat de menin-
gen binnen de steekproef vooral verschilden, omdat de mensen in een ander jaar 
waren ondervraagd. 

De auteur van het betreffende deel van het Sociaal en Cultureel Rapport sprak dan ook 
van een ‘betrekkelijk autonoom proces van culturele verandering’ (SCP 1978: 191). In 
het veranderingsonderzoek is deze conclusie sindsdien vele malen getrokken, onder 
meer door Gadourek die in 1982 opmerkte: ‘Some promising theories ........ received 
but a poor support by our data, others have left so much unexplained that a somewhat 
vague concept (‘the spirit of the time’) has been resorted to in order to explain the chan-
ges’ (Gadourek 1982: 409). Ook in buitenlands onderzoek is het ongedifferentieerde 
karakter van veranderingen aangetoond. Sprekend over culturele veranderingen schrijft 
Mayer in een samenvatting van Amerikaans onderzoek: ‘Such changes tend ........ to 
reverberate through the entire society’ (Mayer 1992: 300).

In het Sociaal en Cultureel Rapport van 1996 kwam naar voren dat er op zeer lange ter-
mijn wellicht toch diffusie langs geografische lijnen in Nederland waarneembaar is. In 
de liberaliseringstrend van de jaren zestig en zeventig – vrijere opvattingen over huwe-
lijk, gezin, democratische vrijheden en inspraak – liep het westen voor op de andere 
landsdelen. Pas vrij laat, sinds het midden van de jaren tachtig, zijn de overige gebieden 
het westen in gaan halen. In de jaren negentig zijn de verschillen tussen de gebieden 
vrijwel verdwenen (SCP 1996: 509-522).
Verder blijkt alleen cohortvervanging van enige betekenis te zijn voor culturele ver-
anderingen. De opeenvolging der cohorten stimuleert de verzwakking van de ‘ver-
zuilingsideologie’ (Dekker en Ester 1993). Winkels kwam tot dezelfde conclusie met 
be trekking tot de toegenomen adhesie voor vrijheid in de kinderopvoeding (Winkels 
1989). Volgens Neve is de acceptatie van de vrouwenemancipatie door cohortvervan-
ging bevorderd (Neve 1992). Becker en Vink spreken van enige betekenis voor de ont-
kerkelijking, al is het laatste nu net geen opvatting maar een vorm van gedrag (Becker 
en Vink 1994). De auteurs, zeer zeker Becker en Vink, bleven echter een belangrijke 
tijdsinvloed constateren (Becker en Vink 1994: 60-69). Need en De Graaf rapporteer-
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den op grond van een andere aanpak van de cohortanalyse eveneens een sterk periode-
effect op de groei van de buitenkerkelijkheid (Need en De Graaf 1994).

Al met al zijn deze resultaten te beperkt om aan diffusie en structurele verklaring een 
groot gewicht toe te kennen. Of de onderzoeker accepteert de culturele verandering als 
autonoom of hij zoekt naar een andere verklaring. In dat geval kan hij een beroep doen 
op de redenering die meningsverandering beschouwt als een reactie op maatschappe-
lijke ontwikkelingen, gelegen buiten het cultureel systeem (Page en Shapiro1992). Het 
gaat hier om lange termijn trends. De op- en neergang van de economische conjunctuur 
en een aanzienlijke stijging van de criminaliteit hebben invloed op de meningsvorming 
(SCP 1996: 522-523). Men kan daar de secularisering, geïndiceerd met bij voorbeeld de 
groei van de buitenkerkelijkheid, aan toe voegen. Het op zichzelf staande incident kan 
overigens eveneens belang hebben. Zo weiden Amerikaanse auteurs uit over de invloed 
van het Tet-offensief op de meningsvorming over de oorlog in Vietnam (Mayer 1992). 
In Nederland komen zulke ingrijpende incidenten echter weinig voor. 

In de volgende paragraaf worden enige meningsveranderingen met de corresponderen-
de ‘objectieve trends weergegeven in figuren. De gegevens zijn grotendeels ontleend 
aan het Sociaal en Cultureel Rapport 1998. De uitslagen van de enquêtevragen naar 
meningen zijn up to date gemaakt. Die van de objectieve omgevingstrends lopen daar 
iets bij achter. De meest recente gegevens komen namelijk soms met enige vertraging 
beschikbaar.

3. TRENDS

3.1. Optimisme over de economie

Komt er een grote economische crisis of houdt de welvaart aan? De beantwoording 
van deze enquêtevraag is weergegeven in figuur 1 te zamen met een conjunctuurindi-
cator, waarvoor de mutaties van het bruto nationaal product in marktprijzen (prijzen 
van 1990) is gekozen. Tussen 1981 en 1984 is de verandering in de mening slechts glo-
baal te volgen, omdat de vraag toen niet in de peilingen was opgenomen. De waarden 
voor de jaren 1981-1984 zijn geïnterpoleerd en dus fictief. Afgezien van deze compli-
catie kan toch worden geconcludeerd dat het verloop van het economisch optimisme 
- ‘de welvaart blijft’ is weergegeven - en dat van de feitelijke conjunctuur vrijwel gelijk 
zijn. Dat blijkt eveneens in het jaar 1998, waarvoor geen conjunctuurcijfer in figuur 
is vermeld. In 1997 verkeert de Nederlandse economie nog in een hoogconjunctuur. 
In de loop van 1998 vermindert de economische groei echter. Het optimisme reageert 
dan met een afname. Economische voorspoed leidt dus vrijwel meteen tot optimisme, 
tegenspoed heeft het omgekeerde resultaat. Dit beeld komt eveneens naar voren als men 
de veranderingen van andere meningen over de economie beziet (SCP 1998b: 1-11). 
De stemming van het publiek is in hoge mate afhankelijk van de feitelijke economische 
ontwikkeling.

3.2. Sociale zekerheid

Het ligt voor de hand te vermoeden dan fluctuaties in de welvaart de steun voor de soci-
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ale zekerheid beïnvloeden. Als de welvaart toeneemt, zou het publiek immers kunnen 
redeneren dat er veel te verdelen valt, hetgeen tot welwillendheid jegens de uitkeringen 
zou leiden. Als het slecht gaat met de economie, zou het omgekeerde kunnen gelden.
In figuur 2 zijn de opvatting dat een aantal belangrijke uitkeringen zou moeten stijgen, 
de opvatting dat er weinig misbruik van de uitkeringen wordt gemaakt en de econo-
mische conjunctuur voor 1978-1998 met elkaar vergeleken. De gegevens over de stij-
ging van de uitkeringen zijn gebaseerd op een houdingsschaal, bestaande uit de oor-
delen over de bijstand, de wetten voor werkloosheid, arbeidsongeschiktheid en ziekte, 
de Nabestaandenwet en de AOW. Aan het begin van de periode zijn in enkele jaren de 
gegevens over de opvattingen geïnterpoleerd om de reeks compleet te maken. Verder 
doen zich de fluctuaties van de meningen enige uitschieters voor. Afgezien van deze 
bezwaren correspondeert het verloop van de meningen vrij goed met de conjunctuur op 
de manier die werd verwacht. Als het goed gaat met de economie, mogen de uitkerin-
gen stijgen en de achterdocht jegens de uitkeringstrekkers wordt er minder op. Vanzelf-
sprekend sluit dit niet uit dat er nog andere factoren werkzaam zijn, die mede het beeld 
bepalen. Dit zou zeker het geval moeten zijn rond het midden van de jaren tachtig, toen 
de conjunctuur terugviel, maar de welwillendheid jegens de uitkeringen steeg. Volgens 
het Sociaal en Cultureel Rapport 1998 valt deze ontwikkeling toe te schrijven aan de 
daling in de koopkracht van de minima, zoals die zich tussen 1980 en 1985 manifes-
teerde. Verder zouden ingrepen in de sociale zekerheid van belang zijn. Het publiek 
reageert hier tegendraads op. Ook al vind het aanvankelijk dat een bepaalde uitkering 
te hoog was, als er eenmaal is bezuinigd trekken de mensen toch weer partij voor de 
uitkeringstrekkers en dringen zij aan op een meer royale uitkering. Dit is het algemene 
beeld. Er zijn uitzonderingen op. Vrijwel alle uitkeringen zijn aan bezuinigingen onder-
worpen geweest. De tegendraadse reactie heeft zich voorgedaan bij de invoering van de 
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Figuur 1. Het optimisme over de welvaart en de volume mutatie van het bruto nationaal product, 
1980-1998.
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nieuwe Nabestaanden wet in 1995, na de ingrepen in de Arbeidsongeschiktheidswetten 
van 1991 en de volgende jaren en na de privatisering van de Ziektewet in 1996. Bij 
de AOW en bij de werkloosheidswetten blijft het effect van ingrepen echter uit (SCP 
1998a: 445, 467-472).
De factoren die de meningsvorming beïnvloeden, blijken dus de volgende te zijn.

– De economische conjunctuur. Ook uitkeringstrekkers mogen in stijgende welvaart 
delen.

– De koopkracht van de uitkeringen, vooral van de laagste uitkeringen. Het idee dat 
uitkeringstrekkers te arm worden of te weinig sociale bescherming genieten lijkt in 
het verlengde van deze ontwikkeling op te treden.

– Beleidsingrepen in het stelsel van de sociale zekerheid, waarbij het overigens ondui-
delijk is, waarom zij in sommige gevallen wel en in ander gevallen geen gevolgen 
hebben voor de publieke opinie.

3.3. Overheidsuitgaven

 
De beantwoording van de vraag of de overheidsuitgaven omlaag of omhoog moeten, 
dan wel kunnen blijven zoals zij zijn volgt de economische conjunctuur vrij nauwkeu-
rig (figuur 3). Meer welvaart betekent meer adhesie voor stijgende uitgaven. Alleen 
de periode 1985-1987 valt uit de toon. De economie loopt terug, maar de eisen aan 
de overheid nemen toe. In de vraagstellingen is eveneens rekening gehouden met een 
bepaald doel van de uitgaven, namelijk het mogelijk maken van ‘allerlei openbare 
voorzieningen’. De uitslagen lijken op die van de algemeen geformuleerde vraag, maar 
zij zijn stabieler. De conjunctuur lijkt haar invloed dan ook minder te laten gelden als er 
bij vragen naar de overheidsuitgaven een aansprekend doel wordt geformuleerd.
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Figuur 2. De uitkeringen moeten stijgen, er is weinig misbruik en de volume mutaties van het 
bruto nationaal product, 1978-1998. 
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3.4. Criminaliteit

Naarmate de criminaliteit stijgt neemt de roep om strengere straffen toe. Er is een stij-
gende aanhang voor het denkbeeld dat men misdadigers in het algemeen en seksuele 
misdadigers in het bijzonder moet bestraffen en niet veranderen (lees ‘verbeteren’). In 
figuur 4 is de feitelijke criminaliteit geïndiceerd met het totaal ter kennis van de politie 

Figuur 3. Opvattingen over de overheidsuitgaven in het algemeen en voor openbare voorzienin-
gen in het bijzonder en de volume mutaties van het bruto nationaal product, 1978-1998.

Figuur 4. De mening over misdadigers, seksuele misdadigers, de doodstraf en het totaal aantal 
overtredingen W.v.S., 1970-1997.
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gekomen overtredingen van het wetboek van strafrecht. De toename van dit cijfer en de 
stijging van het aantal mensen dat voorstander is van bestraffing, houden gelijke tred. 
De ontwikkeling in het verlangen naar straf voor seksuele misdadigers vertoont een 
wat vreemde terugval in 1992, waaraan maar niet teveel belang gehecht moet worden, 
omdat de afname van korte duur is. In 1991 was 53% voor bestraffing, in 1992 46% 
en in 1993 weer 53%. Verder volgt deze opvatting eveneens de ontwikkeling van het 
totaal aantal overtredingen. Hoewel men het wellicht anders zou vermoeden, passen de 
meningsveranderingen minder goed bij het verloop van het aantal geweldsmisdrijven. 
Dit gegeven werd niet in figuur 4 opgenomen. Een gewelddadig incident maakt zeker 
indruk op het publiek, maar uiteindelijk reageren de opvattingen vooral op de crimina-
liteit in het algemeen. Deze conclusie komt grotendeels overeen met die van Scheepers 
en Coenders uit een artikel van 1998 (De Konink en Scheepers 1998).4 
De verharding in het klimaat gaat overigens niet zover dat het verlangen naar herin-
voering van de doodstraf toeneemt. De aanhang voor deze maatregel blijft tussen 1970 
en 1995 per saldo gelijk. De fluctuaties in de opvatting over de doodstraf corresponde-
ren niet met de ontwikkeling van criminaliteitscijfers. Er is invloed van een op zich-
zelf staand incident. De piek in 1975 trad namelijk op na een treinkaping door Moluk-
kers. De invloed van andere incidenten is verder niet zichtbaar. Mogelijk indiceert deze 
mening vooral een bepaald persoonlijkheidstype onder de respondenten. 

3.5. Minderheden

In 1966, toen er nog maar weinig buitenlanders in Nederland woonden, zou 85% er geen 
enkel bezwaar tegen gehad hebben als zij buren van een ander ras hadden gekregen. In 
1975, het jaar van de zelfstandigheid van Suriname en van de grote immigratie uit dat 
gebied, was dat 59%. De bezwaren - het zou ‘ervan af hangen’, men zou het minder 
prettig vinden of zich verzetten - waren navenant toegenomen. In eerste instantie is het 
waarschijnlijk dat de publieke opinie reageert op het aantal buitenlanders in Nederland. 
Dit neemt echter voortdurend toe, maar na 1981 - 45% heeft dan geen bezwaar en 55% 
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4. Wat de analyse van De Konink en Scheepers betreft de volgende opmerkingen. 
 In de eerste plaats corrigeren de auteurs de criminaliteitscijfers uit de politie-statistiek (W. v. 

S) voor de bevolkingsomvang (gemiddeld aantal delicten per 100 inwoners). Deze ingreep is 
minder gelukkig. Zij ligt voor de hand als men de vraag wil beantwoorden of de criminaliteit 
werkelijk toeneemt. Als het de onderzoeker echter te doen is om de reactie van het publiek, 
geldt toch dat de bevolking overlast ondervindt van een stijgend aantal misdrijven. Bovendien 
nemen De Konink en Scheepers terecht aan dat de bevolking nog steeds zijn oordeel vormt op 
grond van berichtgeving. Journalisten relativeren de criminaliteitsstijging zelden of nooit met 
de gestegen bevolkingsomvang. Zou men desondanks de bevolkingsomvang een rol willen 
laten spelen, dan is het veel verstandiger om niet te corrigeren voor de totale bevolkingsom-
vang, maar voor het aandeel van de 12-24 jarigen in de bevolking en verschillende soorten 
misdrijven te onderscheiden. Zeer veel typen van misdrijf zijn namelijk leeftijdsspecifiek. 
(Zie de discussie over de toename van de criminaliteit uit de eerste helft van de jaren zeventig, 
onder meer naar aanleiding van de correcties van Jan J. M. van Dijk).

 In de tweede plaats aggregeren de auteurs de opvattingen over gewone en seksuele misda-
digers en de doodstraf tot een schaal. De samenhangen over de gepoolde gevens en/of per 
jaar berekend zullen ongetwijfeld voldoende hoog zijn om dit te doen. Dit neemt echter niet 
weg dat de verandering van de mening over de doodstraf heel anders verloopt dan die van de 
andere twee items. In de voorliggende bijdrage is daarom van aggregatie afgezien.
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wel - blijft de negatieve houding per saldo met in gelijke mate onder het publiek verte-
genwoordigd. Zoals uit figuur 5 valt op te maken, vallen fluctuaties in de mening niet 
samen met de instroom van minderheden. Het gaat daarbij om de jaarlijkse immigratie 
uit Suriname, de Nederlandse Antillen, Marokko en Turkije.) Er is vermoedelijk sprake 
van een plafondeffect. Het aantal mensen dat bereid is negatief te reageren op een vraag 
die het woord ‘ras’ bevat is mogelijk gebonden aan een maximum. 

De vraag naar de buren indiceert sociale afstand. Enkele andere vragen uit het pro-
ject richten zich op de mening over ongelijke behandeling of discriminatie. Moet een 
Nederlander het eerst promotie maken? Moet een buitenlander het eerst ontslagen wor-
den? Moet een Nederlands gezin het eerst in aanmerking komen voor een leegstaan-
de woning? Figuur 6 laat de meningsveranderingen zien te zamen met de immigratie. 
De overeenkomst tussen de meningen en de immigratie is veel groter dan in het geval 
van de ‘burenvraag’. Als de immigratie groter wordt, neemt de neiging tot ongelijke 
behandeling toe. Daarbij lijkt er enige vertraging op te treden. Op een stijging van de 
immigratie volgt na ongeveer een jaar versterking van discriminatiegeneigdheid. Op 
een daling, zoals die aan het eind van de jaren zeventig of die aan het begin van de 
jaren negentig, volgt een voor minderheden positieve ontwikkeling van het opiniekli-
maat. Deze conclusie stemt in grote lijnen overeen met de analyses van Scheepers en 
Coenders die naast de immigratie eveneens rekening houden met de ontwikkeling van 
de werkloosheid en het consumentenvertrouwen (Scheepers en Coenders 1996).

3.6. Echtscheiding

Naarmate mensen om hen heen zien dat er vaker gescheiden wordt, zal het verschijnsel 
gewoner voor hen worden en zal hun acceptatie er van wellicht toenemen. In dat geval 

157

Figuur 5. De afwijzing van mensen van een ander ras als naaste buren en de immigratie uit een 
aantal landen, 1966-1997.
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beïnvloedt een feitelijke ontwikkeling de meningsvorming. Figuur 7 laat zien dat de 
causale volgorde ook anders zou kunnen zijn. Er werd gevraagd of het bij een slecht 
huwelijk niet beter was te scheiden, zelfs als er nog kleine kinderen thuis waren. Tussen 
1965 en 1970 stijgt de acceptatie van echtscheiding scherp. De ontwikkeling van het 
aantal echtscheidingen lijkt dat van de mening te volgen, want die verandering verloopt 
in de tweede helft van de jaren zestig langzamer. Tussen 1983 en 1990 daalt het aantal 
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Figuur 6. Ongelijke behandeling bij het wonen, het ontslag en de promotie en de immigratie uit 
een aantal landen, 1978-1997.

Figuur 7. De acceptatie van echtscheiding en het feitelijk aantal scheidingen per 1 000 huwelij-
ken, 1965-1997.
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scheidingen eerst en blijft het daarna enige jaren gelijk. De acceptatie van de scheiding 
stijgt echter verder. De mening loopt opnieuw vooruit op de feitelijkheid. Het is niet 
onmogelijk dat in het geval van de echtscheiding het denken invloed heeft gehad op het 
gedrag. Eerst heeft het idee van de scheiding ingang gevonden bij de mensen, daarna 
zijn zij er naar gaan handelen. Na 1991 daalt de acceptatie. Het aantal scheidingen heeft 
na 1994 de neiging gelijk te blijven. Het is de vraag of deze ontwikkelingen zich in de 
toekomst voort zullen zetten.

4. ZIJN CULTURELE VERANDERINGEN AUTONOOM?

Bij de beschrijving van meningsveranderingen treft men bijna geen trendsetters en 
trendvolgers aan. De verklaring van zulke veranderingen uit veranderingen in de bevol-
kingssamenstelling heeft in het geval van cohortvervanging enig succes. Verder zijn de 
resultaten van deze verklaring echter weinig indrukwekkend. Er is dan ook menigmaal 
geconcludeerd dat culturele veranderingen autonoom, dat wil zeggen zonder aanwijs-
bare oorzaken, verlopen. Het geheel van de culturele veranderingen zou men nog het 
beste kunnen aanduiden als de ‘tijdgeest’. Bij nader toezien blijkt een aantal verande-
ringen echter verbonden te zijn met andere trends, die buiten het culturele systeem zijn 
gelokaliseerd. Meningen zouden heel goed reactief kunnen zijn ten aanzien van de eco-
nomische conjunctuur, de criminaliteit, de immigratie van buitenlanders en de aard van 
het gevoerde beleid. De acceptatie van echtscheiding zou als denkbeeld vooraf kun-
nen gaan aan het feitelijk gedrag. Vanzelfsprekend is het maatschappelijk substraat van 
meningsverandering niet in alle gevallen aanwijsbaar. Zo fluctueren de zorgen die de 
Nederlandse bevolking zich maakt over verschillende aspecten van het leven betrekke-
lijk los van de conjunctuur. Temidden van de zorgen over gezin, geldzaken en politieke 
toestanden, verandert de bezorgdheid over de eigen gezondheid dan weer op een afwij-
kende manier. Het is onbekend met welke andere trends deze veranderingen samenhan-
gen (SCP 1996: 469-470). Niettemin vormt een verwijzing naar hetgeen er zich nog 
meer in de samenleving aan verandering afspeelt een stap voorwaarts in de verklaring 
van meningsveranderingen. Culturele veranderingen zijn dus minder autonoom dan zij 
lijken. 
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BIJLAGE

Overzicht van databestanden die deel uitmaken van het project Culturele veranderingen in 
Nederland, 1958-1993.

jaar aanduiding Steinmetz- leeftijds- steekproef-
  nummer grenzen omvang 

1958 Riskante gewoonten P0142 21-70 jaar 1.132 

1965 Huwelijk en gezin P0008 17-70 jaar 1.517 

1966 Homofilie-onderzoek P0075 21-70 jaar 1.320 

1966 Politiek in Nederland P0026 17-70 jaar 1.322 

1966 God in Nederland P0027 17-74 jaar 1.810 

1967 Het jaar 2000 P0042 16-40 jaar    638 

1967 Verkiezingsonderzoek VU P0117 26-64 jaar 1.013a 

1968 Sex in Nederland P0067 21-64 jaar 1.285 

1969 Welvaart en politiek P0069 21-64 jaar    671 

1969 Winstonderzoek P0066 21-64 jaar 1.305 

1970 Progressiviteit en conservatisme P0079 17-70 jaar 1.919 

1970 Verkiezingsonderzoek Tilburg P0136 21-74 jaar 1.754 

1970	 Milieuhygiëne	 P0070	 20-64	jaar	 1.649	

1971 Nationaal verkiezingsonderzoek 1971 P0131 21-74 jaar 2.373 

1975 Beeld van de werkloosheid  18-74 jaar 1.028 

1975 Culturele veranderingen 1975 P0216 16-74 jaar 1.977 

1978 Culturele veranderingen 1978 P0739 16-75 jaar    985 

1979 Culturele veranderingen 1979 P0740 16-74 jaar 2.022 

1980 Culturele veranderingen 1980 P0741 16-74 jaar 2.007 

1981 Culturele veranderingen 1981 P0742 16-74 jaar 2.034 

1983 Culturele veranderingen 1983 P0828 16-74 jaar 1.932 

1985 Culturele veranderingen 1985 P0836 16-74 jaar 1.966 

161



162

1986 Culturele veranderingen 1986 P0946 16-80 jaar 2.016 

1987 Culturele veranderingen 1987 P0947 16 jaarb 1.990 

1988 Culturele veranderingen 1988 P1018 16 jaar 2.033c 

1989 Culturele veranderingen 1989 P1052 16 jaar 2.008c 

1991 Culturele veranderingen 1991 P1108 16 jaar 1.926 

1992 Culturele veranderingen 1992 P1152 16 jaar 2.146 

1993 Culturele veranderingen 1993 P1205 16 jaar 1.968 

1994 Culturele veranderingen 1994 P1290 16 jaar 2.066 

1995 Culturele veranderingen 1995 P1291 16 jaar 2.177 

1996 Culturele veranderingen 1996 P1374 16 jaar 2.418 

1997 Culturele veranderingen 1997  16 jaar 2.267 

1998 Culturele veranderingen 1998  16 jaar 2.103 

a Van dit onderzoek is een deel verloren gegaan.
b Te beginnen met 1988 is de hoogste leeftijdsgrens vervallen.
c Deze onderzoeken bevatten slechts een beperkte aantal meningen.
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11. Vijfentwintig jaar politieke betrokkenheid 
13. en participatie

P. DEKKER

SAMENVATTING

Na een korte behandeling van veranderingen in de belangstelling in beleidsonderzoek voor poli-
tieke participatie in de afgelopen 25 jaar, wordt een ruime hoeveelheid tijdreeksen uit enquê-
teonderzoek, aangevuld met opkomst- en lidmaatschapscijfers, gepresenteerd om feitelijke ont-
wikkelingen te achterhalen in de politieke belangstelling, de tevredenheid met de democratie, 
houdingen tegenover protestgedrag, en de deelname aan uiteenlopende politieke activiteiten. 
Bevindingen zijn onder andere een minstens gelijkblijvende politieke betrokkenheid, een ster-
ke toename van de acceptatie van protest en in de protestgeneigdheid, en een verschuiving van 
electorale en partijpolitieke participatievormen naar meer activistische, informelere en wellicht 
ook	vluchtigere	vormen.	Het	politiek	engagement	vermindert	niet,	maar	verandert	en	de	officiële	
politiek heeft grote probleem om daar op in te spelen.

1. INLEIDING

De laatste jaren zijn er veelvuldig klachten te horen over toenemende politieke onver-
schilligheid en politiek cynisme in de bevolking. De opkomst valt telkens weer tegen, 
er zijn nooit meer grote demonstraties en bij de kassa van Albert Heijn wordt men nog 
maar zelden opgehouden door verhitte politieke discussies. De Haagse politiek ken-
merkt zich door grote saaiheid en weinig wijst erop dat de straat daar spoedig veran-
dering in gaat brengen. Nu moet men met dergelijke verwachtingen voorzichtig zijn 
– bekende waarschuwing in dit verband is de Franse kwaliteitskrant Le Monde die kort 
voor de Parijse mei 1968 nog kopte: ‘La France s’ennuye’ (Frankrijk verveelt zich) – 
maar een voortdurende lauwheid en desinteresse van de burgerij bepalen in ieder geval 
het wereldbeeld dat columnisten brengt tot beschouwingen over ons democratisch 
tekort en dat politici doet smeken om een beetje meer aandacht en betrokkenheid. 

Dat is in de afgelopen kwart eeuw wel eens anders geweest. Er waren ook tijden van 
polarisatie en politisering en van bewegingen rond kernenergie en kraken, waarvan het 
matten meer zorgen baarde dan de matheid. 
De belangstelling in onderzoek en beleid voor de politieke participatie van de bevol-
king laat in deze periode meer veranderingen zien. Een aardig beeld bieden de twee-
jaarlijkse Sociale en culturele rapporten van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP), 
waarvan het eerste in 1974 verscheen en in het meest actuele, dat van 1998, ook werd 
teruggeblikt op de afgelopen vijfentwintig jaar (vgl. De Beus 1999).
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In de Sociale en Culturele rapporten wordt voortdurend aandacht besteed aan ‘partici-
patie’. In 1974 gaat het om de “deelname van de burger aan het samenlevingsgebeuren 
(incl. de beleidsvorming en uitvoering)” SCP 1974: 191. Centraal staat de beïnvloeding 
van beleid en bestuur, een ‘participatie in’ sociale en culturele gebeurtenissen die wordt 
onderscheiden van de ‘participatie aan’ dezelfde gebeurtenissen in de hoedanigheid van 
consument. In dit en het volgende rapport handelt het participatiehoofdstuk over demo-
cratisering, niet alleen van de politiek maar ook van het bedrijfsleven. De conclusie van 
de empirische verkenningen van het participatiefenomeen is kort en krachtig:

“Het overzicht van de feitelijke participatie laat zien dat de deelname (exclusief 
stemmen)	niet	omvangrijk	is,	niet	gelijkmatig	over	de	verschillende	categorieën	bur-
gers is gespreid, de effecten ervan op het beleid nauwelijks zichtbaar zijn en er geen 
sprake is van veranderingen in machtsverhoudingen” (SCP 1976: 177).

In de jaren daarna komen veranderingen van de machtsverhoudingen minder ter sprake 
en gaat het meer en meer om politieke participatie in de beperktere zin van beïnvloe-
ding van overheidsbeleid. Er wordt over geschreven in samenhang met bestuurlijke 
beschouwingen en er kan ruim worden geput uit evaluatieonderzoek van inspraakpro-
cedures. In de loop van de jaren tachtig neemt de belangstelling toe voor participatie in 
‘nieuwe sociale bewegingen’, die wel politiek van aard zijn in de zin dat ze collectieve 
besluitvormingsprocessen willen beïnvloeden en grote maatschappelijke veranderin-
gen willen bewerken, maar die niet, althans niet in hun ideologie, primair op de over-
heid zijn gericht. In de jaren negentig verdwijnen de bewegingen weer vrij snel uit het 
zicht en staat de verdeling van de individuele participatie weer centraal. Wat de empirie 
betreft, wordt de zojuist geciteerde conclusie van het rapport van 1976 herhaald in het 
rapport van 1992 en wel met de volgende toevoeging:

“Niet de ongelijkheid is minder geworden, maar de gehechtheid aan politieke gelijk-
heid. En de gehechtheid aan politieke gelijkheid is minder omdat ten eerste niet meer 
duidelijk is aan welke sociale kenmerken men die zou moeten afmeten en ten twee-
de niet meer duidelijk is ten aanzien van welke politieke instituties en actoren een 
gelijkmatiger inbreng gewenst is ... . ‘Achterstand’ in politieke participatie is geen 
belangrijke kwestie meer, omdat onduidelijk is of mensen zichzelf en de maatschap-
pij inderdaad tekort doen als ze naar het voetbal of de opera gaan in plaats van naar 
een partij- of inspraakvergadering” (SCP 1992: 518-519).

Verder verschijnen er in de jaren negentig meer dan eens relativerende beschouwingen 
over de ‘kloof tussen burgers en politiek’ (zie ook Van Gunsteren en Andeweg 1994) 
en wordt en krijgt de maatschappelijke participatie meer ruimte. Onder de noemer van 
‘civil society’ komen vanaf 1994 vormen van vrijwilligerswerk en lidmaatschappen van 
verenigingen aan bod, die doorgaans geen expliciet politieke doelstellingen hebben en 
veelal slechts indirect en onbedoeld burgers in contact brengen met de instituties van 
politieke besluitvorming en openbaar bestuur. Het oude onderscheid tussen ‘participa-
tie in’ en ‘participatie aan’ vervaagt enigszins en de nadruk ligt op de vrijwilligheid van 
sociale en politieke activiteiten. In voorzichtige terzijdes wordt gewezen op negatieve 
effecten van de einde-eeuwse participatie-euforie die alle aandacht op de arbeidsmarkt 
en het professionele leven richt.

Tot zover de belangstelling voor politieke betrokkenheid en participatie in het beleids-
onderzoek. In dit hoofdstuk gaat het nu verder vooral om de feitelijke ontwikkelingen 
in de politieke participatie en betrokkenheid. De ruimte is beperkt en voor ontwikkelin-
gen in afzonderlijke bevolkingsgroepen, methodologische verantwoordingen, vergelij-
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kingen met het buitenland en politieke en theoretische discussies is dan ook nauwelijks 
plaats. Daarvoor zal, niet uit zelfgenoegzaamheid, hoogstens uit gemakzucht, nog meer 
dan eens worden verwezen naar anoniem eigen werk in SCP-publicaties. Die bevatten 
doorverwijzingen naar andere literatuur.
De meeste gegevens zijn ontleend aan de enquêtes Culturele veranderingen in Neder-
land 1975-1998 (zie het hoofdstuk van Becker in dit boek) en aan de Nationale kiezers-
onderzoeken 1972-1998 (zie Thomassen et al. 2000). Daarnaast wordt van Eurobaro-
meters en institutionele tellingen gebruik gemaakt.
Begonnen wordt met houdingen tegenover politiek en participatie (§ 2). Vervolgens 
komen de electorale participatie (§ 3), overige politieke activiteiten (§ 4) en de parti-
cipatie in maatschappelijke organisaties (§ 5) aan bod. In de slotbeschouwing wordt 
teruggekomen op de klachten over politieke desinteresse en participatietekorten (§ 6). 

2. POLITIEKE BETROKKENHEID EN OPVATTINGEN 
OVER PARTICIPATIE

Tabel 1 toont ontwikkelingen van 1975 tot 1998 voor een groot aantal indicatoren. Op 
basis van het eigen oordeel is de belangstelling voor de politiek toegenomen, maar dat 
blijkt niet uit het kijk- en leesgedrag, die slechts schommelingen vertonen. De instem-
ming met negatieve uitspraken over het belang van de politiek en de ontvankelijkheid 
en integriteit van politici, vertoont schommelingen, maar zeker geen stijging. Ook vol-
gens de kiezersonderzoeken is van een toename van het politiek cynisme geen sprake 
(SCP 1999: 179); die geven zelfs aanleiding om voor ons land een – internationaal uit-
zonder lijke – stijging van het vertrouwen in politici te suggereren (Dalton 1999).

De steun voor inspraak, medezeggenschap en vrijheid van meningsuiting vertoont ook 
geen duidelijke trend, evenmin als de opkomstgeneigdheid. Duidelijke toenamen zijn 
er wel bij de protestgeneigdheid – het laatste item in tabel 1: in 1975 zegt 34 procent 
waarschijnlijk iets te zullen ondernemen tegen een onrechtvaardig wetsvoorstel, in 
1998 is dat 55 procent – en meer nog bij de goedkeuring van protestgedrag van ande-
ren, die van 38 naar 67 procent stijgt.
De gemiddelde Nederlander is niet ontevreden over de politiek. Dat wordt comparatief 
bevestigd in tabel 2, die voor enkele jaren oordelen biedt over het functioneren van de 
democratie in zeven West-Europese landen (zie uitgebreider SCP 1998: 739). Alleen in 
Denemarken	is	men	meestal	tevredener.	In	1997	liggen	Groot-Brittannië	en	Nederland	
op hetzelfde niveau, maar meestal zijn de Nederlanders tevredener. De Italianen zijn 
voortdurend weinig te spreken over de werking van de democratie. De Belgen waren in 
1973 nog het meest content, maar, waarschijnlijk onder invloed van publieke schanda-
len, daalt de tevredenheid in de jaren negentig scherp en in 1997 staat het land onder-
aan. Ook in West-Duitsland, in de jaren zeventig en tachtig vaak nog tevredener dan 
Nederland, daalt de tevredenheid in de jaren negentig, waarschijnlijk eerst uit onvre-
de over de integratie van de voormalige DDR en later meer vanwege de economische 
situa tie. De ontevredenheid in het oostelijk deel van Duitsland is overigens veel groter 
dan in het westen. Dat kwam ook naar voren uit ander onderzoek uit 1995 waarin 67% 
van de West-Duitsers en 34% van de Oost-Duitsers trots zei te zijn op Duitsland van-
wege de manier waarop de democratie er werkt; van de ondervraagde Nederlanders was 
83% om die reden trots op het land (SCP 1997: 30).
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Tabel 1. Opvattingen over politiek en participatie, 1975-1998, in procenten van de bevolking van 
18 jaar en ouder (18-74 tot en met 1985).

 1975 80 85 89 92 95 97 98

belangstelling voor de politiek:
•	 vindt	zichzelf	‘sterk’	of	‘gewoon’	in	politiek	
 geïnteresseerd     32 39 43 45 41 49 45 49
•	 heeft	wel	eens	een	rechtstreekse	uitzending	van	
 een Tweede- Kamerzitting op de televisie gezien     69 69 67 76 70 72 69    .
•	 kijkt	wel	eens	naar	andere	tv-programma’s	die	
 over politiek gaan     59 63 67 74 71 73 69    .
•	 leest	regelmatig	over	politiek	in	ons	land,	
 bijv. krantenverslagen     35 43 42 40 42 42 39 40
opvattingen over belang en responsiviteit van de 
politiek:
•	 eens	met	de	uitspraak	‘wat	de	regering	ook	doet,	
 voor het dage lijks leven heeft het weinig nut’     32    .    .    . 26 28    . 24
•	 eens	met	de	uitspraak	‘stemmen	is	de	enige	manier	
 waarop mensen zoals ik invloed kunnen uitoefenen 
 op de regering’     78 79    .    . 71 71    .    .
•	 eens	met	de	uitspraak	‘mensen	als	ik	hebben	geen	
 enkele in vloed op wat de regering doet’     58 57 60 49 49 49 50 48
•	 eens	met	de	uitspraak	‘ik	denk	niet	dat	Kamer-
 leden en ministers veel geven om wat mensen 
 zoals ik denken’     55 56 60 48 50 46 49    .
•	 eens	met	de	uitspraak	‘Kamerleden	letten	te	veel	
 op het belang van enkele machtige groepen 
 in plaats van op het algemeen belang’     62 64 71 61 64 62 63 63
opvattingen over politieke activiteiten:
•	 wenst	dat	de	inspraak	van	burgers	op	het	bestuur	
 van gemeente en provincie veel of een beetje 
 groter wordt     69 62 60 62 64 70    . 71
•	 wenst	dat	de	medezeggenschap	van	arbeiders	
 in de bedrijven veel of een beetje groter wordt     59 57 50 57 53 57    . 57
•	 vindt	dat	iedereen	in	ons	land	vrij	moet	zijn	
 om in het openbaar te schrijven wat hij of zij wil     70 74 74 73 75 75    .    .
•	 vindt	dat	iedereen	in	ons	land	vrij	moet	zijn	
 om voor of tegen iets te demonstreren     72 81 86 86 87 90    .    .
•	 keurt	het	goed	als	iemand	vanwege	een	onrecht-
 vaardige wet besluit de regering te hinderen 
 door zitdemonstraties, massabijeenkomsten 
 of protestoptochten     38    . 45 53 63 66 68 67
persoonlijke geneigdheid tot politieke participatie:
•	 zou,	als	er	nu	Tweede-Kamerverkiezingen	
 zouden zijn,
 – zeker gaan stemmen     84 87 82 90 82 85 81 86
 – misschien gaan stemmen       5   6   6   1   4   3   6   3
•	 zou,	als	de	Tweede	Kamer	bezig	was	een	onrecht-
 vaardige wet aan te nemen
 – zeer waarschijnlijk iets proberen te doen      11 11 14 16 15 15 16 19
 – enigszins waarschijnlijk iets proberen te doen      23 26 28 27 32 35 36 36

Bron: Culturele veranderingen in Nederland 1975-1998.
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Tabel 2. Tevredenheid over de wijze waarop de democratie in eigen land functioneert, 
1973-1997, ‘zeer tevreden’ en ‘tamelijk tevreden’ in procenten van de bevolking van 18 jaar en 
ouder in 7 landen.

 1973 77 81 85 89 93 97

Denemarken   45 68 71 71 70 81 79
Groot-Brittannië	 		44	 61	 53	 54	 61	 51	 72
Nederland   59 70 62 58 74 69 71
West-Duitsland   43 81 75 75 79 57 50
Frankrijk   47 50 61 48 57 43 49
Italië	 		27	 12	 20	 25	 27	 12	 32	

België	 		67	 64	 43	 55	 63	 51	 30

Bron: Eurobarometers (ECS herfst 1973, 7, 16, 23, 31/31A, 39.0 en 48.0); gewogen resultaten.

Uit tabel 1 kwam een sterke toename van de acceptatie van protestgedrag naar voren. 
Voor enkele jaren zijn daarover meer gegevens beschikbaar. Er worden in tabel 3 reac-
ties vermeld op verhaaltjes die telkens bestaan uit een protestactiviteit en een antwoord 
daarop van de autoriteiten. De goedkeuring van protest neemt vaak sterk toe. Interes-
sant is dat de goedkeuring van repressieve reacties niet navenant afneemt. Blijkbaar is 
er bij de goedkeuring van protestgedrag niet zozeer sprake van een afwijzing van de 
politieke orde en bijbehorende gezagsdragers, maar eerder van een toenemende accep-
tatie van het wat directer uitvechten van politieke conflicten. De regels van het poli-
tieke spel worden opgerekt: ontevreden mensen mogen demonstreren, maar dan mag de 
andere kant ook arresteren. Dat samen levert allicht een aardig spektakel op: maar liefst 
een derde van de ondervraagden blijkt zowel de blokkade van een kerncentrale goed te 
keuren (e1 in tabel 3) als ook het laten verwijderen (e2) van de demonstranten die blok-
keren (Dekker 1997)! Een dergelijke waardering geeft stellig steun aan het idee van 
protest als onderdeel van een ‘widening political repertory’ (Barnes, Kaase et al. 1979).

Voor politieke interesse, goedkeuring van protest en persoonlijke geneigdheid tot pro-
test, zoals weergegeven in tabel 1, worden in tabel 4 nog kort analyses van de veran-
deringen gerapporteerd. In alle drie gevallen was sprake van een stijging tussen 1975 
en 1998. De cijfers in tabel 4 laten zien dat die veranderingen niet te herleiden zijn tot 
een stijging van het aandeel hoger opgeleiden in de bevolking. Hoger opgeleiden zeg-
gen vaker geïnteresseerd te zijn, protest goed te keuren en daar zelf toe bereid te zijn, 
maar ook als daarmee rekening wordt gehouden, verdwijnt het verschil tussen 1975 en 
1998 niet. Indien ook nog interactie-effecten in de analyse worden betrokken, dan blijkt 
een hogere leeftijd in 1998 een bijzondere stimulans te zijn voor alle drie kenmerken. 
Bij de 18-39-jarigen groeit van 1975 tot 1998 het aandeel politiek geïnteresseerden van 
32 naar 45%, bij de 40-plussers van 31 naar 52%; het aandeel dat protestgedrag goed-
keurt, gaat respectievelijk van 47 naar 70% en van 30 naar 65%; en het aandeel zelf tot 
protest geneigd is, stijgt respectievelijk van 41 naar 56% en van 29 naar 54%. Wellicht 
is de divergentie bij de interesse toe te schrijven aan de opkomst van een a-politieke 
nieuwe generatie en valt de convergentie bij protest toe te schrijven aan het passeren 
van de 40-jaargrens door de protestgeneratie, maar dat blijven met dit materiaal in de 
hand speculaties.
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Tabel 3. Opvattingen over protestgedrag, 1975-1995, in procenten van de bevolking van 18 jaar 
en ouder (18-74 in 1975 en 1981).a

  1975 81 85 91 95

a1 iemand vindt een wet zo onrechtvaardig dat hij besluit de 
 regering in haar werk te hinderen door zitdemonstraties, 
 massabijeenkomsten of protestoptochten
 – keurt goed     38 43 45 62 66
 – keurt af     52 46 41 28 25
a2 de politie arresteert een aantal deelnemers
 – keurt goed     53 58 53 44 50
 – keurt af     40 35 36 46 43
b1 uit protest tegen het besluit van de regering om het aantal 
 leerlingen per klas te verhogen, houdt een aantal ouders 
 en onderwijzers een school bezet
 – keurt goed     35 36 48 52 56
 – keurt af     61 58 45 42 40
b2 de onderwijzers die aan de bezetting hebben meegedaan 
 worden ontslagen
 – keurt goed     13 15   7   5   4
 – keurt af     83 80 89 91 94
c1 werknemers organiseren een wilde staking, dus buiten de 
 vakbonden om, op een bedrijf waar het ontslag dreigt van een 
 aantal werknemers
 – keurt goed     20 24 25 42 38
 – keurt af     76 71 69 52 57
c2 de staking heeft geen resultaat, de werknemers bezetten het 
 bedrijf en de politie ontruimt daarom het bedrijf
 – keurt goed     58 60 59 53 56
 – keurt af     38 35 35 41 38
d1 een groep mensen, die moeilijk aan een geschikte woning 
 kunnen komen, kraakt een leegstaand pand 
 – keurt goed       . 43 37 34 40
 – keurt af       . 51 53 59 55
d2 de politie ontruimt met geweld het pand
 – keurt goed       . 46   . 46 46
 – keurt af       . 49   . 49 50
e1 een groep mensen, die bang is voor de gevaren van kernenergie, 
 blokkeert de toegang tot een kerncentrale
 – keurt goed       . 43 45 57 65
 – keurt af       . 52 46 37 30
e2 op last van de burgemeester worden de demonstranten verwijderd
 – keurt goed       . 64   . 56 61
 – keurt af       . 30   . 35 33

a Onvermeld blijft de antwoordmogelijkheid ‘kan niet veel schelen’.
Bron: Culturele veranderingen in Nederland 1975-1995.
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Tabel 4. Veranderingen in politieke interesse, goedkeuring van protestgedrag en geneigd-
heid tot protest (‘zeer’en ‘enigszins waarschijnlijk’ iets doen; zie tabel 1) 1975-1998: relatieve 
kansenverhoudingen.a

          interesse        goedkeuring          geneigdheid

 jaar + pers + inter jaar + pers + inter jaar + pers + inter

1998	(i.p.v.	1975)	 2,1**	 1,8**	 1,3	 3,3**	 3,2**	 1,4	 2,3**	 2,1**	 1,9
man	 	 2,0**	 2,1**	 	 1,1	 1,4	 	 1,3**	 2,2**
40	en	ouder	 	 1,4**	 0,8	 	 0,6**	 0,3**	 	 0,8**	 0,4**
hoger opgeleid (mbo/
	 	 havo+)	 	 2,6**	 3,2**	 	 1,4**	 1,0	 	 1,7**	 1,9**
man	in	1998	 	 	 1,0	 	 	 0,9	 	 	 0,7*
40	en	ouder	in	1998	 	 	 1,4*	 	 	 1,7**	 	 	 1,6*	

hoger opgeleid in 1998   0,9   1,2   0,9

a Logistische regressieanalyses op jaar, jaar en persoonskenmerken, en jaar, persoonskenmerken 
en interacties	van	jaar	en	persoonskenmerken.	Een	coëfficiënt	groter	dan	1	duidt	op	een	posi-
tief	effect,	een	coëfficiënt	kleiner	dan	1	op	een	negatief	effect;	*	=	p<0,05	en	**	=	p<0,01.

Bron: Culturele veranderingen in Nederland 1975 en 1998.
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3. OPKOMST BIJ VERKIEZINGEN EN ELECTORALE 
3. BETROKKENHEID

Onderin tabel 1 werd de opkomstgeneigdheid bij verkiezingen in kaart gebracht aan de 
hand van de antwoorden op de vraag wat men zou doen als er ‘nu’ Kamerverkiezingen 
zouden zijn. De reactie dat men dan zeker zou gaan stemmen, vertoont schommelingen, 
maar geen neerwaartse trend. De feitelijke opkomst bij Kamerverkiezingen doet dat wel 
sinds 1977, zo blijkt uit tabel 5.
Om vele redenen kan de feitelijke opkomst achterblijven bij de opkomstgeneigdheid. 
Op het moment van ondervraging gaat het niet om werkelijke aanstaande verkiezingen 
en meer dan een goed voornemen kan er dan ook niet tot uitdrukking worden gebracht. 
Behalve dat men zich daarmee mooier voor kan doen dan men zou kunnen weten dat 
men is, spelen allerlei praktische overwegingen en incidentele factoren in het feitelijk 
stemgedrag geen rol. Analyses van de feitelijke opkomst en onderzoek van gerappor-
teerd stemgedrag hebben diverse achtergronden van verschillen in opkomstwaarschijn-
lijkheid in kaart gebracht. Hoger opgeleiden, ouderen, kerkse mensen, bewoners van 
het platteland en forensenplaatsen gaan bij voorbeeld vaker stemmen dan de comple-
mentaire groepen. Belangrijker dan dergelijke sociaal-demografische verschillen zijn 
politieke kenmerken zoals interesse, binding met een politieke partij en de overtuiging 
dat het orgaan dat wordt gekozen belangrijk is. De beslissing om al of niet te gaan stem-
men hangt ook af van toevallige en per verkiezing wisselende omstandigheden. Zaken 
zoals tijdgebrek, het kwijt zijn van de oproep en dergelijke worden door niet-stemmers 
vaak genoemd.
Afgaande op de opkomstgeneigdheid (tabel 1), is er aanvankelijk een groot verschil 
tussen de generatie die de opkomstplicht tot 1970 nog aan den lijve ondervond en de 
generatie waarvoor dat niet meer het geval was (mensen die in 1967 nog geen 21 waren 
en daarom bij de laatste verkiezingen met opkomstplicht niet stemgerechtigd waren). 
In 1970 was de ‘generatie van na de opkomstplicht’ 21 tot en met 23. In latere jaren 
zijn de leden van deze generatie minimaal 18 jaar en loopt de maximale leeftijd op van 
28 in 1975 tot 52 in 1998. In 1980 is het grote verschil in opkomstgeneigdheid tussen 
beide generaties verdwenen, wellicht omdat de generatie-effecten vervagen, wellicht 
omdat het altijd al meer om leeftijdseffecten ging (SCP 1999: 28-35).

Tabel 5. Opkomst bij verkiezingen en electorale organisatiegraad 1970-1999, in procenten van 
de bij TK- verkiezingen kiesgerechtigde bevolking.

                                              opkomst   
electorale 

 Europees Tweede Kamer Provinciale Gemeente- organisatie-
 Parlement  Staten raden graad

1970     68,9 67,2
1971   79,1     4,1
1972   83,5     4,9
1973
1974     75,1 69,1
1975
1976

170



171

1977   88,0     4,5
1978     79,6 73,7
1979 58,1
1980
1981   87,0     4,5
1982   81,0 68,4 68,3 4,4
1983
1984 50,9
1985
1986   85,8   73,2 3,6
1987     66,3
1988
1989 47,5 80,3     3,2
1990       62,3
1991     52,3
1992
1993
1994 35,7 78,7   65,3 2,6
1995     50,2
1996
1997
1998   73,3   59,5 2,6
1999     45,5

Bron: CBS voor opkomst (% uitgebrachte stemmen) en Documentatiecentrum Nederlandse Poli-
tieke Partijen voor organisatiegraad (% leden van in de TK gekozen partijen).
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Tabel 6 toont meer participatiecijfers voor de kiesgerechtigde Nederlandse bevolking 
(21 jaar en ouder in 1972, daarna 18 jaar en ouder). Ondanks herweging van de resul-
taten op onder andere opkomstcijfers, is er sprake van enige overschatting van de par-
ticipatie. Het feitelijke percentage van het electoraat dat lid is van in de Tweede Kamer 
gekozen partijen, nam af van 4,9% in 1972 naar 2,6% in 1994 en 1998 (tabel 5). Waar-
schijnlijk speelt bij partijen naast de vermeende sociale wenselijkheid van lidmaatschap 
enige verwarring over individueel lidmaatschap en collectief lidmaatschap van huis-
houdens de respondent parten. De cijfers weerspiegelen wel goed de neergaande trend 
in partijpolitieke organisatiegraad. Ook de afgenomen animo voor verkiezingscampag-
nes	toont	een	reële	trend,	al	is	het	cijfer	dat	in	1998	nog	bij	3%	van	de	kiesgerechtigden	
thuis een raambiljet of verkiezingsbord hing, misschien toch wat overdreven. Dan had 
er bij een op de twintig huizen iets moeten hangen. Dat het praten met anderen om 
hen van een partijkeuze te overtuigen, op een relatief hoog niveau blijft, lijkt wel waar-
schijnlijk. Deze uitzondering op de neergaande trends past bij een ‘informalisering’ van 
de politieke betrokkenheid (zie § 6).

Tabel 6. Politieke participatie, 1972-1998, in procenten van de TK-kiesgerechtigde bevolking.

  1972 77 81 86 89 94 98
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Tabel 7. Politieke participatie, 1975-1998, in procenten van de bevolking van 18 jaar en ouder 
(18-74 in 1970-1985).

 1975 80 85 89 92 95 97 98 

heeft wel eens op een bijeenkomst gesproken om een 
bepaald standpunt naar voren te brengen     12 16 29a   . 22 27 24   .

heeft wel eens naar een krant geschreven om een 
bepaald standpunt naar voren te brengen       5   7 10a   . 10 11 10   .

heeft de laatste jaren wel eens vergaderingen of bijeen-
komsten van een politieke partij bezocht     13 14 13   8   7 10   9   .

heeft de laatste jaren wel eens wat gedaan voor een 
politieke partij       6   8   8   6   4   6   5   .

heeft de afgelopen 2 jaar meegedaan aan een inspraak-
procedure van de overheid of is naar een hoorzitting 
geweest       . 16 14   7 15 16 14   .

heeft zich de afgelopen 2 jaar samen met anderen 
ingespannen voor een kwestie van nationaal of inter-
nationaal belang       . 12 20 13 14 13 11 12

heeft zich de afgelopen 2 jaar samen met anderen 
ingespannen voor een kwestie van lokaal belang       . 26 25 21 28 31 29 26

a Door in 1985 op de schriftelijke vragenlijst in plaats van mondeling naar deze activiteit te vra-
gen, valt de deelname waarschijnlijk hoger uit. 

Bron: Culturele veranderingen in Nederland 1975-1998.



173

•	 is	lid	van	een	politieke	partij	 				10	 		9	 		9	 		8	 		6	 		6	 		4	

deelname aan de TK-verkiezingscampagne van dat jaar:
•	 een	raambiljet	of	verkiezingsbord	thuis	opgehangen	 						6	 10	 		.	 		.	 		.	 		3	 		3	

•	 gesprekken	met	anderen	gevoerd	om	hen	over	te	halen	
 op een bepaalde partij te stemmen     17 14   .   .   . 18 14 

•	 aan	een	politieke	partij	geld	gegeven	speciaal	voor	
 haar verkie zingsactiviteiten       5   6   .   .   .   3   2 

•	 een	verkiezingsvergadering,	-bijeenkomst	of	-forum	
 bezocht       6   5   .   .   .   2   1 

ooit de volgende activiteiten ondernomen:a

•	 contact	met	een	minister	of	Tweede-Kamerlid	 						.	 		5	 		6	 		7	 		9	 		5	 		7	

•	 contact	met	een	burgemeester,	wethouder	of	raadslid	 						.	 17	 13	 13	 20	 13	 20	

•	 een	politieke	partij	ingeschakeld	 						.	 		4	 		6	 		6	 		9	 		6	 		6	

•	 een	organisatie	ingeschakeld	 						.	 		8	 11	 		8	 17	 		9	 10	

•	 de	media	ingeschakeld	 						.	 		5	 		7	 		5	 		9	 		8	 10	

•	 meegedaan	aan	een	handtekeningenactie	 						.	 39	 43	 42	 57	 51	 62	

•	 meegedaan	met	een	actiegroep	of	demonstratie	 						.	 10	 15	 19	 28	 24	 25

a Gevraagd is naar deelname aan activiteiten die worden geïntroduceerd als mogelijkheden om 
te protesteren tegen wat in de Tweede Kamer gebeurt. 

Bron: Nationale kiezersonderzoeken 1972-1998; gewogen resultaten.

4. ANDERE POLITIEKE ACTIVITEITEN

Wat de afzonderlijke politieke activiteiten in tabel 6 betreft is het feit dat ze in het 
kiezersonderzoek als protestactiviteiten worden geïntroduceerd, een rem op de gerap- 
porteerde deelname; de vraagstelling of men er ooit gebruik van maakte, werkt daar-
entegen waarschijnlijk stimulerend (Dekker 2000). Wat de uitkomst is van deze te gen-
gestelde krachten, is niet te zeggen, ook niet of die uitkomst verschilt voor bevolkings-
groepen (een overrapportage bij ouderen die meer tijd hebben gehad om ooit iets te 
doen?;	een	onderrapportage	bij	gezagsgetrouwe	categorieën	die	niet	protesteren?).	
De duidelijkste trend is dat de activiteiten die ooit door politicologen werden betiteld 
als ‘onconventioneel’ om ze te onderscheiden van de ‘normale’ electorale en gezags-
dragersgerichte participatie, inmiddels het belangrijkste onderdeel van het participa-
tierepertoire van de Nederlandse burger zijn geworden: een kwart van de ondervraag-
den in 1998 heeft weleens deelgenomen aan een actiegroep of demonstratie, een ruime 
meerderheid doet kond van de deelname aan een handtekeningenactie. Enige voorzich-
tigheid is gepast gezien de problematische vraagstelling, maar met deze cijfers is het 
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heel onwaarschijnlijk dat er een daling in de politieke activiteit heeft plaatsgevonden. 
Waarschijnlijk is er wel een verschuiving in meer activistische richting geweest. Op 
basis van andere data komt Van den Broek (1994) overigens tot de conclusie dat er bij 
de wat radicalere protestvormen in de jaren tachtig een daling heeft plaatsgevonden (in 
combinatie met stagnatie bij de conventionele activiteiten en, ook hier, een duidelijke 
stijging in de politieke interesse).

In tabel 7 worden nog enkele participatiecijfers uit Culturele veranderingen in Neder-
land gepresenteerd. Het bezoek aan partijbijeenkomsten is gedaald, maar het ‘iets doen’ 
voor een politieke partij niet. De deelname aan inspraakbijeenkomsten en aan collectie-
ve acties voor lokale en (inter)nationale kwesties fluctueert. Stijgers zijn het mondeling 
en schriftelijk naar voren brengen van een standpunt, misschien omdat deze activiteiten 
weer zonder tijdsbegrenzing werden voorgelegd, misschien omdat het hier weer om wat 
informelere activiteiten gaat. 
Evenals aan het einde van paragraaf 2 in tabel 4 is gedaan, wordt ter afsluiting van deze 
paragraaf in tabel 8 gekeken naar de structuur van veranderingen en wel voor de deel-
name aan collectieve acties voor een lokaal of (inter)nationaal doel in 1980 en 1998. Er 
is geen toe- of afname tussen beide jaren en ook bij nadere analyse blijkt geen sprake te 
zijn van een algemene trend. Mannen en hoger opgeleiden zijn in beide jaren meer tot 
participatie geneigd. Een verandering doet zich opnieuw voor bij de leeftijd: ouderen 
zijn relatief meer gaan doen (in eenvoudige deelnamecijfers, dus weer zonder er reke-
ning mee te houden dat onder de jongeren meer hoger opgeleiden zijn: de deelname van 
18-39-jarigen gaat van 35 naar 32%, die van 40-plussers van 25 naar 31%).

Tabel 8. Veranderingen in deelname aan lokale en (internationale) collectieve acties; zie tabel 7) 
1980-1998: relatieve kansenverhoudingen.a

 jaar  + pers + inter

1998 (i.p.v. 1980) 1,1 1,0 0,7 

man	 	 1,3**	 1,6*	

40	en	ouder	 	 0,9	 0,5**	

hoger	opgeleid	(mbo/havo+)	 	 2,0**	 2,2**	

man in 1998   0,9 

40	en	ouder	in	1998	 	 	 1,6**	

hoger opgeleid in 1998   0,9 

a Logistische regressieanalyses op jaar, jaar en persoonskenmerken, en jaar, persoonskenmerken 
en interacties	van	jaar	en	persoonskenmerken.	Een	coëfficiënt	groter	dan	1	duidt	op	een	posi-
tief	effect,	een	coëfficiënt	kleiner	dan	1	op	een	negatief	effect;	*	=	p<0,05	en	**	=	p<0,01.

Bron: Culturele veranderingen in Nederland 1980 en 1998.
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5. POLITIEKE PARTICIPATIE VIA MAATSCHAPPELIJKE 
ORGANISATIES

Deelname aan verenigingen en andere vrijwillige maatschappelijke verbanden is om 
verschillende redenen van belang voor de politieke betrokkenheid van burgers. Mensen 
leren er samenwerken en worden geoefend in democratisch functioneren, in gesprekken 
wordt hun interesse voor maatschappelijke kwesties gewekt, via behartiging van orga-
nisatiebelangen en gebruik van voorzieningen komen ze in contact met de overheid, 
etc.	Voor	zover	het	gaat	om	ideële	organisaties	en	belangengroepen	 is	de	participatie	
als zodanig al politiek van aard. Sinds de beschrijvingen van de Amerikaanse democra-
tie door De Tocqueville in de eerste helft van de negentiende eeuw en het landenverge-
lijkende democratie-onderzoek van Almond en Verba (1989) aan het einde van de jaren 
vijftig van de twintigste eeuw, staan vrijwillige organisaties regelmatig in de belang-
stelling van politicologen (Putnam 1995, Verba et al. 1995, zie Dekker 1999).

Tabel 9 toont ontwikkelingen in de aanhang van 86 grote organisaties (organisaties met 
in enig jaar 50.000 of meer leden/donateurs) in Nederland in 1980 en 1997 in dertien 
sectoren. De tabel is ontleend aan onderzoek van J. de Hart voor het Sociaal en cultu-
reel rapport 1998.

Tabel 9. Leden en donateurs (x 1000) van maatschappelijke organisaties met minimaal 50.000 
leden en donateurs in 1980 of 1997 in 13 sectoren.

   1980   1997 % verandering

politieke partijen     342     204          -40 

vrouwen     259     193          -25 

kerk en godsdienst   8860   8036            -9 

werknemers   1616   1716             6 

sport en recreatie   3872   4439           15 

omroeporganisaties (excl. Avro en Veronica)   2818   3287           17 

werkgevers en zelfstandigen     237     280           18 

ouderen     387     517           34 

consumenten   3178   4733           49 

gezondheidszorg (incl. de helft van het Rode Kruis)   2180   4247           95 

internationale solidariteit (incl. de helft van het Rode Kruis)   1411   3895         176 

natuur en milieu     458   2795         510 
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abortus/euthanasie       26     198         662

totaal 25644 34540           35

Bron: SCP (1998: 760) op basis van begin 1998 door de organisaties verstrekte gegevens.

Het totale aantal leden en donateurs van alle organisaties gezamenlijk neemt van 1980 
tot 1997 met bijna 9 miljoen toe van 25,6 naar 34,5 miljoen. Sinds 1980 daalde het 
aantal Nederlanders dat is aangesloten bij een van de drie grote kerkgenootschappen 
met 10%, het aantal leden van vrouwenorganisaties nam af met een kwart en dat van 
de drie grootste politieke partijen met maar liefst 40%. Bij de afkalving in deze secto-
ren moet worden bedacht dat de tabel slechts de ledentallen van de grootste organisa-
ties weergeeft. De groei van enkele kleine politieke partijen en godsdienstige groepen 
weegt echter niet op tegen het ledenverlies bij de grote organisaties op deze terreinen. 
Een enorme stijging tonen natuur- en milieuorganisaties (+510%), organisaties die zich 
richten op abortus en euthanasie (+662%), en ook organisaties voor internationale soli-
dariteit, gezondheidszorg, consumentenbelangen en ouderen hebben een aanzienlijk 
grotere aanhang gekregen sinds 1980.

Afgezien van het belang van alle organisaties als ‘leerschool voor de democratie’, zijn 
ze natuurlijk niet allemaal politiek even relevant. Anders dan pessimisten zullen ver-
moeden, is de toegenomen organisatiegraad van de Nederlandse bevolking echter niet 
primair te danken aan a-politieke organisaties die zich richten op het persoonlijk belang 
en het eigen vermaak (consumenten, sport). Tegenover politieke partijen als sterkste 
dalers	 staan	 juist	 ook	 politiek	 getinte	 ideële	 organisaties	 als	 sterkste	 stijgers.	Waar-
schijnlijk doet zich hierbij wel enige verschuiving voor van ‘face-to-face’ naar ‘paper-
and-pencil’ of ‘checkbook’ participatie (Putnam 1995). Daarop wijzen ook de stijgende 
giften	voor	ideële	doelen	(SCP	1998:	762).	Een	dergelijke	verschuiving	kan	negatieve	
consequenties hebben voor de kwaliteit van de ‘civil society’ en voor de vorming van 
‘sociaal kapitaal’ (SCP 1999: 171 e.v.), maar op een afnemende politieke betrokken-
heid wijst ze niet. Er lijkt ook hier vooral een verandering van de aard van de politieke 
participatie op te treden. Voor morele verontrusting is overigens ook niet direct reden 
wanneer mensen het bezoeken van vergaderingen inruilen voor het anoniem overmaken 
van geld.

6. SLOTBESCHOUWING

Alles bij elkaar genomen suggereren de vele gegevens eerder een stijgende dan dalende 
politieke betrokkenheid en politiek zelfbewustzijn van de Nederlandse burgers. Bij deze 
geruststellende conclusie passen drie kanttekeningen.

De eerste kanttekening betreft de kwaliteit van de gegevens. Mensen verschillen niet 
alleen in hun politieke houdingen en gedragingen, maar ze verschillen ook in de mede-
delingen die ze daaromtrent aan een enquêteur zullen doen. Gedrag kan veranderen, 
maar ook de manier waarop daarover wordt gesproken: de normen van goed gedrag 
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verschuiven en daarmee de vertekeningen ten gevolge van ‘sociaal wenselijk antwoor-
den’. Zo zijn er meer bedreigingen voor de kwaliteit van longitudinaal enquête-onder-
zoek. Een grote zorg voor onderzoekers is al lang de afnemende medewerking van de 
bevolking aan enquête-onderzoek. Deze kwestie kreeg een paar geleden naar aanlei-
ding van kritiek op de Nationale kiezersonderzoeken (Visscher 1995; Thomassen et al. 
2000) aandacht in bredere kring. Het feit dat politici, journalisten en anderen die de 
publieke opinie ‘in het wild’ waarnemen een toenemende afkeer van de politiek in de 
bevolking bespeuren en enquête-onderzoekers steevast met geruststellende bevindingen 
van een minstens gelijkblijvende en waarschijnlijk stijgende betrokkenheid komen, zou 
vooral te danken zijn aan een steeds sterkere zelfselectie van politiek geïnteresseerden 
onder de respondenten van enquêtes, met name van het kiezersonderzoek.
Het is niet onwaarschijnlijk dat enquêtemoeheid in de bevolking vooral heeft toegesla-
gen bij de politiek minder geïnteresseerden. Als zij in sterkere mate zijn gaan weigeren 
om aan enquêtes mee te werken, dan is een vertekening van de onderzoeksresultaten in 
de richting van een toenemende betrokkenheid het gevolg. Gezien resultaten van ander 
steekproefonderzoek, waarin deze zelfselectie onwaarschijnlijk is (SCP 1996: 535-537), 
zal de vertekening echter niet zo ver gaan dat een feitelijke afname van de politieke 
betrokkenheid wordt verhuld.

De tweede kanttekening is dat de politieke participatie dan misschien niet daalt, maar 
in ieder geval minder toeneemt dan men op basis van stijgend opleidingsniveaus, stij-
gende welvaart en herverdeling van het betaalde werk zou mogen verwachten: er zou-
den nu toch meer mensen in de gelegenheid moeten zijn om zich met andere dingen 
bezig te houden dan met hun privé-zaken. Wat de tijd betreft zou het echter zo kunnen 
zijn dat er juist minder vrije tijd beschikbaar is bij de groepen die de sociale en politie-
ke	activiteiten	dragen	en	initiëren	.	De	opwaardering	van	het	betaalde	werk	vraagt	niet	
alleen haar tol in minder beschikbare tijd, bijvoorbeeld in gezinnen van tweeverdieners. 
Ook op andere wijzen kan participatietalent door de betaalde arbeid worden afgeroomd. 
Als	het	voor	sociale	en	politieke	actie	beter	geëquipeerde	deel	van	de	natie	vaker	in	de	
professionele sfeer iets extra’s doet, dan kan dat gemakkelijk ten koste gaan van de 
politieke activiteit in buurten of het verenigingsleven.
Er zijn meer redenen waarom de feitelijke deelname aan de politiek zo sterk achterblijft 
bij de geneigdheid om – indien nodig, als protest tegen beleidsvoornemens – te partici-
peren. Dat kan komen omdat het beleid instemming krijgt en weinig aanleiding geeft 
tot protest. Het kan ook komen door een toename van ‘grootspraak’: mensen zeggen 
makkelijker dat ze iets zullen doen en als puntje bij paaltje komt doen ze het niet. In het 
licht van ander onderzoek naar de politieke cultuur is het echter waarschijnlijk dat de 
vraag	naar	de	protestgeneigdheid	niet	zozeer	een	reële	gedragsintentie	meet	als	wel	een	
norm van goed gedrag. De toegenomen protestgeneigdheid wijst in dit perspectief op 
een grotere steun voor een belangrijk ideaal van burgerschap – men mag onrechtvaar 
digheid niet stilzwijgend accepteren. Men zou tot slot de stijgende protestgeneigdheid 
bij gelijkblijvende beperkte participatie ook nog kunnen zien als een versterking van de 
civic culture, zoals die decennia geleden door Almond en Verba (1989) werd geschetst: 
een politiek cultuur waarin niet massale participatie maar de ‘dreiging’ daarvan politici 
in het democratisch gareel houdt.

De derde kanttekening betreft de aard van het engagement. Misschien is het aantal 
betrokkenen en participanten gelijk of groter, maar is het engagement wel veel vluchti-
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ger geworden. De eerder gememoreerde groei van het ‘giro-activisme’ wijst in die rich-
ting, al moet niet automatisch worden verondersteld dat de betrokkenheid bij het oude 
‘face-to-face’ verenigingsleven altijd groot was, laat staan dat de politieke participatie 
in die verbanden sterk ontwikkeld was. De eerder gesignaleerde (relatieve) toename in 
meer activistische participatievormen duidt ook wel op incidenteler en daarmee ook 
vluchtiger engagement. Daarnaast lijkt er een ontwikkeling in de politieke participa-
tie gaande die eerder werd aangeduid als ‘informalisering’: mensen uiten meer dan 
ooit hun meningen over politieke kwesties, proberen anderen te overtuigen, maar dat 
gebeurt steeds minder in expliciet politieke settings. Of een dergelijk ‘de-institutionali-
sering’ van de politieke betrokkenheid echt plaatsvindt, is moeilijk te zeggen bij gebrek 
aan adequate geformaliseerde metingen, maar er is veel voor te zeggen. ‘De politiek’ 
heeft zich in vele sferen van het moderne leven genesteld. Mensen worden betrok-
ken bij de inrichting van hun straat, maken of krijgen opmerkingen over milieubelas-
tend of discriminerend gedrag op de werkplek, worden gemobiliseerd als consumen-
ten tegen verwerpelijke arbeidsomstandigheden elders in de wereld, zien met vreugde 
of met angst emancipatiebewegingen oprukken tot in hun vereniging en eigen huis, et 
cetera (Schudson 1998). Politieke engagement zit ook in de marges van de betaalde 
baan of is gekoppeld aan vrijwillige dienstverlening, ook al proberen betrokkenen zich 
verre te houden van saaie vergaderingen in politieke gremia en van vervelende politici 
(Wuthnow 1998). 

Er lijkt hier kortom eerder sprake van een voortdurende gedaantewisseling van de poli-
tieke betrokkenheid dan dat de betrokkenheid zelf vervluchtigd is. Het probleem is dan 
niet dat de mensen politiek onverschilliger worden, maar dat de manier van politiek 
bedrijven in partijen, parlementen en bestuurlijke organen hen minder aanspreekt. De 
politiek zoekt naar wegen om de betrokkenheid bij de eigen instituties te vergroten 
(voorlichting, directere band tussen kiezers en gekozene), of bij beperkte betrokkenheid 
de participatie op peil te houden (met als hoogste ideaal elektronisch stemmen vanuit 
de leunstoel), of desnoods politieke betrokkenheid te vervangen door klantenbinding 
met tevreden gebruikers van publieke voorzieningen. Tot nieuwe vormen van demo-
cratische politieke besluitvorming wil het maar niet komen, althans niet op nationaal 
niveau. Veelzeggend is in dit verband het verloop van de discussies over de introductie 
van een referendum in de landelijke politiek in de afgelopen kwart eeuw. De Neder-
landse politiek delibereert en bij de kiezers is ondertussen de steun voor enige vorm 
van volksraadpleging tussen het Kiezersonderzoek 1972 en Culturele veranderingen 
1998 toegenomen van 62 tot 80% (SCP 1999: 36) en zijn in de meeste ons omringen-
de landen mogelijkheden tot nationale volksraadpleging allang met succes ingepast in 
parlementaire stelsels. Anders dan bij andere staatkundige vernieuwingen, waar het 
gaat om de relatie tussen burgers en politici c.q. bestuurden en bestuurders, biedt het 
referendum een mogelijkheid om in te spelen op de eerder thematische dan alomvat-
tend ideologische betrokkenheid van moderne burgers bij de politiek (vgl. Andeweg 
1997). Een positieve ervaring met consultatieve lokale referenda is geweest dat zij een 
kader en stimulans boden voor massale politieke meningsvorming. Gezien de zorgen 
van politici over een tanende politieke betrokkenheid van burgers, is het jammer dat 
het referendum in 1999 voornamelijk alleen nog als een netelige coalitiekwestie in het 
nieuws kwam. Dat bevordert de politieke interesse niet, of beter gezegd: het bevordert 
de politieke interesse hoogstens zo zoals dure transfers en dopingaffaires de interesse 
voor de sport bevorderen.
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12. Vijfentwintig jaar toekomstverkenning

I.J. SCHOONENBOOM

SAMENVATTING

Dit artikel schetst hoezeer toekomstonderzoek een normale activiteit is geworden in de beleids-
voorbereiding. Anders dan 25 jaar geleden wordt dit thans bijna routinematig ondernomen. 
Aannemelijk is dat dit het resultaat is van de sterke verwetenschappelijking die het beleid heeft 
ondergaan. Opvallend is dat naast voorspellend onderzoek nu zeer veel met scenario’s wordt 
gewerkt, zeker als men zich een voorstelling wil maken van mogelijke ontwikkelingen op lange-
re termijn. Bij de bruikbaarheid voor het beleid kunnen wel vraagtekens worden geplaatst. Waar-
schijnlijk gaat de escalatie van toekomstonderzoek niet gepaard met een even grote divergentie in 
verwachtingen over de toekomst; op ieder moment in de tijd kan een zekere verdichting van het 
toekomstdenken tot één of enkele toekomstbeelden worden geconstateerd. De opeenvolging van 
deze beelden vertoont een grote dynamiek. Analoog aan de eerdere bevindingen zal waarschijn-
lijk ook nu minder divergentie in verwachtingen voor de toekomst bestaan dan de rijkdom aan 
toekomstonderzoek doet vermoeden. 

1. NORMALISERING

Overzien we de toekomstverkenningen die de afgelopen 25 jaar zijn verschenen dan 
valt allereerst op hoezeer deze activiteit tot een normaal kenmerk van beleidsvoorbe-
reiding is geworden. Er is vrijwel geen terrein meer te noemen waarvoor niet één of 
andere vorm van toekomstonderzoek is of wordt verricht. De escalatie van producten, 
tot stand gekomen met heel verschillende benaderingen, is dermate groot dat daar in 
een overzichtsartikel geen recht meer aan kan worden gedaan. Dit was 25 jaar gele-
den heel anders. Bij de toen door de net opgerichte WRR ondernomen algemene toe-
komstverkenning was de bedoeling zich een min of meer geïntegreerd beeld te vormen 
van Nederland omstreeks het jaar 2000. Al snel moest echter worden vastgesteld dat 
op zeer veel gebieden die vraag voor het eerst werd gesteld. De toekomst is dus popu-
lair geworden. Heeft dat wellicht te maken met de naderende millenniumwisseling? 
Het lijkt plausibel dat de behoefte aan informatie over de toekomst hier door gevoed 
is. Zeker aanvankelijk vormde 2000 het richtpunt van menige verkenning, maar de 
beleidsbehoefte reikte al snel verder. Nu wordt al tot ver in de komende eeuw gekeken. 
Buiten de wereld van het beleid heeft het jaar 2000 vooral betekenis als event. Naar-
mate het dichterbij komt, wordt het door de media natuurlijk dankbaar benut voor het 
genereren van menige terug- en vooruitblik. 

Het gemeengoed worden van het verkennen van de toekomst als beleidsbron heeft m.i. 
toch een meer fundamentele achtergrond, die er toe leidt dat de aandacht na de eeuw-
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wisseling niet verflauwt maar eerder nog toeneemt. De behoefte aan meer wetenschap-
pelijk inzicht in de toekomst lijkt mij vooral het product van de perceptie van versnel-
ling van de maatschappelijke dynamiek en gevoelens van onzekerheid die daarmee 
gepaard gaan. De verwetenschappelijking die sinds de jaren zestig alle sectoren van 
beleid en samenleving heeft geraakt, is hier zelf ook debet aan. Een belangrijke functie 
van de wetenschap is immers om problemen aan het licht te brengen en de complexiteit 
en dynamiek ervan te belichten. Het blootleggen door de wetenschap van relaties tus-
sen bijvoorbeeld menselijk handelen en aspecten van het milieu heeft ongetwijfeld bij-
gedragen aan een breed gevoeld besef dat we op de verkeerde weg zijn. Zulk empirisch 
inzicht roept onmiddellijk de vraag op naar de toekomstige dynamiek van de genoemde 
verschijnselen, en natuurlijk ook welke maatregelen veranderingen ten goede kunnen 
bewerkstelligen. De verwetenschappelijking betekent dat de samenleving in al haar 
facetten voortdurend en op steeds verfijnder wijze de maat wordt genomen, waardoor 
deze permanent wordt geconfronteerd met haar verandering en zeker ook haar feilen. 
Dat dit als onbedoeld neveneffect heeft dat zo wordt bijgedragen aan een vergrote onze-
kerheid over de toekomst ligt voor de hand. En evenzeer, dat in deze situatie juist weer 
naar diezelfde wetenschap wordt gekeken voor het verschaffen van houvast over ‘hoe 
het zal gaan’ zowel als over ‘wat kunnen we er aan doen’. Dat bij de toegepaste weten-
schappen dus ook een aanzienlijke plaats is ingeruimd voor toekomstverkenning hoeft 
niet te verbazen. Vraag en aanbod van wetenschap, waaronder ook het toekomstonder-
zoek, stuwen elkaar zo voortdurend op.

Meer dan in andere landen is het toekomstonderzoek in Nederland bij overheidsinstel-
lingen ondergebracht. Misschien vormt dit wel een uitdrukking van onze betrekkelijk 
pragmatische instelling: inzicht in de toekomst is alleen interessant als je er ook iets 
mee kunt! Het beginpunt van dit geïnstitutionaliseerde onderzoek gaat overigens ver-
der terug dan 25 jaar geleden. In het naoorlogse Nederland was dit onderzoek verhou-
dingsgewijs al behoorlijk ontwikkeld, vooral op het gebied van economie, demografie, 
ruimtelijke ordening en volkshuisvesting. De economische verkenningen richtten zich 
vooral op de korte en middellange termijn, terwijl de demografische en ruimtelijke een 
veel langere tijdshorizon hanteerden. Dit verschil hing samen met zowel de uiteenlo-
pende verantwoordelijkheid van de overheid voor de betrokken beleidssectoren als met 
de fluctueerbaarheid resp. traagheid van de belangrijkste parameters op deze gebieden. 
Het toekomstwerk van Centraal Planbureau (CPB) en Rijksplanologische Dienst (RPD) 
en anderen werd natuurlijk sterk gevoed door de bevolkingsprognoses van het Centraal 
Bureau voor de Statistiek (CBS). In dit beeld kwam begin jaren zeventig verandering 
met de oprichting van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) en de Wetenschappe-
lijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR). Beide instellingen kunnen worden gezien 
als de vrucht van de opkomende sociale wetenschappen. De eerste aanzet vormde 
namelijk een advies van de Sociaal-Wetenschappelijke Raad van de KNAW, waarin 
een veel grotere plaats voor de sociale wetenschappen in de beleidsvoorbereiding werd 
opgeëist	(SWR	1965).	Juist	in	deze	periode	ondergingen	deze	wetenschappen	een	spec-
taculaire expansie. Deze viel samen met de sterke uitbreiding van de verzorgingsstaat, 
waardoor op de betrokken departementen grote behoefte ontstond aan wetenschappelij-
ke begeleiding. Beide nieuwe instellingen kregen uitdrukkelijk de taak opgelegd infor-
matie te verschaffen over komende ontwikkelingen. Het werk van het SCP werd hierbij 
gebonden aan onderwerpen op het gebied van sociaal en cultureel welzijn. Hoewel in 
sommige adviezen de WRR gezien werd als integrerend voor het geheel aan instellin-
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gen voor wetenschappelijke beleidsvoorbereiding van de overheid, kreeg de WRR uit-
eindelijk een vrije rol toebedeeld.

De zich verstevigende relatie tussen wetenschap en beleid, of tussen vraag en aanbod 
van toekomstinformatie, is hiertoe niet beperkt gebleven. Een soortgelijk verbond op 
het gebied van volksgezondheid, milieu en natuur heeft inmiddels geleid tot het toe-
voegen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu aan het geheel van plan-
bureaus. De normalisering van het toekomstonderzoek reikt echter veel verder dan de 
planbureaus en het CBS, hoewel het werk van deze instellingen wel het zwaartepunt 
vormt van de geleverde productie. Alle departementen beschikken over wetenschap-
pelijk geschoolde staven die regelmatig dergelijk onderzoek verrichten. Ook de advies-
organen richten regelmatig de blik vooruit, en nog sterker sinds zij bij wet vanaf 1997 
het karakter hebben gekregen van raden van deskundigen, in plaats van belangenbehar-
tiging. Niet alleen de overheid en universitaire instellingen doen zulk onderzoek, ook in 
de private sector is het aanbod van instellingen sterk gegroeid. Er bestaat nu een groot 
aantal particuliere bureaus die regelmatig toekomstgerichte analyses voor de overheid 
verrichten, soms ook opgericht door ex-ambtenaren die profiteren van de tendens naar 
outsourcing die ook het toekomstonderzoek betreft. Al met al is er dus een aanzienlijke 
bedrijfstak ontstaan, die overheid en samenleving permanent informeren over de toe-
komst. 

2. TRENDS EN SCENARIO’S

Trendextrapolatie behoorde altijd al tot de favoriete instrumenten uit de gereedschaps-
kist van de toekomstonderzoekers, en dat is zeker niet veranderd. Ook de afnemers van 
het onderzoek verwijzen graag naar trends en de implicaties hiervan voor hun beleids-
gebied. Naisbitt (1984: 9) heeft grote navolging gekregen met zijn uitspraak:

“Trends like horses are easier to ride in the direction they are already going”.

Het empirisch houvast voor de toekomstuitspraak is bij trends natuurlijk gelegen in de 
traagheid die inherent is aan het verschijnsel zelf en/of aan het patroon van veroorza-
kende factoren. Maar dat op veel gebieden die veronderstelde constante dynamiek een 
beperkte levensduur heeft, bleek bijvoorbeeld op demografisch gebied. De veel snel-
lere groei van de immigratie dan voorzien, heeft de opstellers van de bevolkingsprog-
nose tot ingrijpende bijstellingen naar boven genoopt. Hetzelfde geldt voor het beroem-
de rapport De grenzen aan de groei van Meadows (1972) aan de Club van Rome. De 
aangezegde grenzen aan vitale grondstoffenvoorraden bleken zich niet voor te doen, 
en	ook	de	efficiëntie	van	het	gebruik	van	grondstoffen	bleek	veel	sterker	en	sneller	te	
stijgen dan was aangenomen. Of misschien wel beter: kon worden aangenomen, omdat 
de technologische ontwikkelingen die hier debet aan waren bij de opstelling nog niet 
konden worden gekend.

Deze voorspellende tak van toekomstonderzoek is in de afgelopen 25 jaar verder ver-
fijnd. In de modellen wordt steeds meer rekening gehouden met bekende samenhangen 
en worden voor de aannames ook experts van daarvoor relevante wetenschapsgebieden 
geraadpleegd. Door aldus steeds meer recht te doen aan het geheel van causale factoren 
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waar het verschijnsel in is ingebed, verschuiven de uitspraken gaandeweg van projec-
ties naar predicties (Dewulf 1989: 13). Toch leidt dit niet altijd tot een grotere trefze-
kerheid van de uitspraken. Uit een beschouwing van Donders en Kranendonk (1999) 
over de CPB-predicties van o.a. de ontwikkeling van het BNP blijkt dat de accuraatheid 
hiervan door de jaren niet erg toeneemt. Interessant is dat er systematische afwijkingen 
bestaan tussen predictie en realisatie: de predicties zijn vrijwel altijd gematigder dan 
de feitelijke ontwikkeling, en dit geldt zowel bij een daling als bij een stijging van het 
BNP. De auteurs wijzen er op dat onjuiste inschattingen van de internationale econo-
mische ontwikkeling de grootste bron zijn van de voorspelfouten. Dit verschijnsel doet 
zich al voor bij de voorspellingen van het CPB voor het BNP in het volgende jaar. Zou 
men het BNP voor een verder weg gelegen toekomst willen voorspellen dan neemt deze 
kans op fouten natuurlijk sterk toe. Dit probleem speelt op ieder gebied; kan men voor 
de korte termijn nog met enige goede wil uitgaan van het gelijk blijven van belangrijke 
externe omstandigheden, voor de langere termijn is dit niet vol te houden. Dan kan er 
immers veel gaan schuiven. Extrapolatie van een dynamiek die tot op heden een con-
stant verloop kent, heeft dus beperkte betekenis. Zowel omdat nu eenmaal niet alle rele-
vante factoren in het onderzoeksmodel kunnen worden betrokken, en men daar noodza-
kelijkerwijs moet volstaan met aannames, alsook omdat de in het verleden gebleken 
constantheden niet eeuwig geldig zijn. 

Dit neemt niet weg dat gebruikers van toekomstonderzoek een voorkeur hebben voor 
informatie van juist dit type. Bij de zo sterk gegroeide onzekerheid meent men met 
voorspellingen weer meer vaste grond onder de voet te krijgen voor het aanpassen of 
rechtvaardigen van beleidsvoornemens. De toekomst vertegenwoordigt immers altijd 
een belang, en die heeft of verklaart men het liefst aan zijn zijde. Buiten de sfeer van 
overheden ligt het net zo. Voorspellende uitspraken als van Lidewij Edelkoort (1997) 
over de trends waardoor de consument van de komende decennia wordt bewogen, waar 
overigens geen spoor van wetenschappelijke twijfel bij wordt geuit, vinden bij het 
bedrijfsleven – en overigens ook bij overheden – gretig aftrek. Desondanks heeft het 
toegenomen inzicht in de beperkte reikwijdte van de voorspelbenadering er toch toe 
geleid dat het maken van scenario’s, als middel om uitdrukking te geven aan de onze-
kerheid, sterk aan populariteit heeft gewonnen. Eerder dan Naisbitt’s paard is kruispunt 
hier het passende metafoor: het idee dat van hieraf de toekomst zeer verschillende kan-
ten kan opgaan, afhankelijk van huidige gebeurtenissen of beslissingen. In de vroege 
jaren zeventig experimenteerde Shell hier al mee in het kader van contingency-planning 
en het succes hiervan heeft er toe geleid dat dit bedrijf op deze weg is doorgegaan. Door 
uiteenlopende werelden te doordenken, verschafte Shell zich een referentiekader waar-
door de gevoeligheid en bestendigheid van de bedrijfsstrategie voor deze mogelijkhe-
den kon worden getest. Midden jaren tachtig kwam ook het CPB (1985) met een drie-
tal scenario’s, voor de periode 1985-2010. Dit was voor het eerst in zijn geschiedenis; 
de studie vormde de opmaat voor de twee latere grote publicaties Scanning the Future 
(CPB 1992a) en Nederland in drievoud (CPB 1992b). Beide studies hebben het denken 
over de toekomst in de vorm van scenario’s een grote impuls gegeven. Niet alleen zijn 
er sindsdien voor talloze deelaspecten van de Nederlandse samenleving verkenningen 
gemaakt die waren geïnspireerd door de hierin onderscheiden wereldeconomische sce-
nario’s, het CPB is ook zelf op deze weg doorgegaan door de oorspronkelijke modellen 
te reviseren (CPB 1997).
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Was het denken in divergerende toekomsten voor het CPB, met zijn sterk voorspellende 
traditie, nieuw, voor de RPD gold dat zeker niet. Deze instelling heeft altijd al met sce-
nario’s gewerkt, ongetwijfeld ook omdat men naar de aard van het werkterrein een veel 
langere tijdshorizon hanteerde dan het CPB. Maar zeker speelde ook mee dat de RPD 
door een andere institutionele positie een beleidsvormende taak heeft en zich heeft af te 
vragen tot welke ordening mogelijk beleid zou kunnen leiden. De publicatie Nederland 
2030 is de meest recente in een lange reeks scenariostudies (RPD 1996).

Tal van andere instellingen hebben het scenario-instrument inmiddels eveneens ont-
dekt. Met grote regelmaat valt te vernemen dat men ten behoeve van het beleid van een 
instelling toekomstscenario’s zal maken. Dit geeft nog eens aan hoezeer toekomston-
derzoek is genormaliseerd. Met deze diffusie zijn tegelijk ook functieverschuivingen 
waar te nemen. In plaats van een instrument om de onzekerheid te omlijnen die in de 
toekomst besloten ligt, gaat het bijvoorbeeld in veel gevallen eerder om een techniek 
om mensen (beleidmakers, managers) uit vastgeroeste denkpatronen los te weken. De 
functie van toekomstverkenning om de moeilijk kenbare werkelijkheid toch enigermate 
hanteerbaar en bespreekbaar te maken, verdwijnt zo naar de achtergrond. De inhoud 
van de scenario’s doet er dan immers minder toe, deze kan eigenlijk betrekkelijk wille-
keurig zijn. De inzet van toekomstverkenning vormt zo eerder een spelelement. 

Serieuzer dan een spel zijn pogingen om toekomstverkenningen te gebruiken als instru-
ment om tot besluitvorming te komen. Zeker op ruimtelijk gebied neemt de interne 
voorbereiding van nieuw beleid vaak veel tijd in beslag. Waar veelal meerdere sectoren 
bij een besluit zijn betrokken, kost het bereiken van overeenstemming en het afstem-
men van procedures uiteraard veel overleg. Inspraakprocedures komen dan pas aan bod 
als de zaak feitelijk is beklonken en nauwelijks nog aandacht voor alternatieven bestaat, 
anders dan op ondergeschikte punten. Dat dan grote controverses ontstaan, is natuurlijk 
geen wonder. Lerend hiervan probeert de overheid vaker zich door een meer pro-actie-
ve beleidsvoorbereiding vroegtijdig te verzekeren van maatschappelijke steun. De rol 
van de overheid kan dan evolueren naar die van ‘procesarchitect’ waarbij maatschappe-
lijke meningsvorming wordt gestimuleerd en naar meningsvorming wordt geleid (Fris-
sen 1996). Bij zo’n open, procesmatige werkwijze kan ook het gezamenlijk vormen van 
scenario’s een rol spelen. Deze werkwijze is bijvoorbeeld door de RPD toegepast bij de 
al genoemde verkenning Nederland 2030. Zelfs de invulling van de probleemagenda 
werd ‘uitbesteed’; gestart werd met een vraag aan de bevolking naar de gepercipieerde 
vraagstukken van de toekomst. Voorzien van enkele discussiemomenten werd toege-
werkt naar een beperkt aantal door de RPD zelf opgestelde toekomstbeelden (Parkland-
schap, Stromenland en Stedenland), die uiteindelijk als keuzen aan de Nederlanders 
werden voorgelegd. 

Zulke op zichzelf interessante communicatieve benaderingen, waarmee door de WRR 
al	in	de	vroege	jaren	tachtig	werd	geëxperimenteerd	(WRR	1980	en	1983),	stellen	zeer	
hoge eisen. Hoewel het ‘primaat van de politiek’ formeel niet in het geding is, wekt 
zo’n mobiliserende aanpak bij de deelnemers natuurlijk wel de indruk dat het om meer 
gaat dan een veredelde opiniepeiling. Tegelijk gaat het bij toekomstbeelden, zoals in 
Nederland 2030 gepresenteerd, natuurlijk altijd om gestileerde gedachteconstructies. 
Hoe scrupuleus en innovatief ook opgesteld, ze bieden altijd informatie over mogelij-
ke werkelijkheden maar nooit over de werkelijkheid zelf. Zo wordt altijd geprobeerd 
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de beelden consistent te maken; tot op zekere hoogte is dit ook onontkoombaar om 
behoorlijk divergerende beelden te krijgen. Maar bij concrete besluiten gaat het natuur-
lijk altijd om handelingen die in de werkelijkheid plaatsvinden, en die voldoet nooit 
aan de consistentie van de verbeelde werkelijkheden. Reacties op toekomstbeelden heb-
ben dan ook geen voorspellende of de deelnemers bindende betekenis. Zulke beelden 
worden beoordeeld op basis van gegeneraliseerde maatstaven: ‘spreekt dit beeld mij in 
abstracto aan?’ Consequenties worden evenwel pas duidelijk als zicht ontstaat op uit 
dergelijke concepties voortvloeiende concrete handelingen, en het is ook pas dan dat 
belangen worden geconstrueerd of onderkend en alternatieve handelingsopties (kun-
nen) worden geformuleerd (Schön 1983). De reacties daarop kunnen dan sterk afwijken 
van voorkeuren die eerder waren geuit. Anders gezegd: men kan proberen keuzen die 
in toekomstverkenningen altijd moeten worden gemaakt – of het nu gaat om doelstel-
lingen van scenario’s of om veronderstellingen over het gewicht van verschijnselen dan 
wel het feitelijk verloop ervan – te ‘democratiseren’, altijd blijft het gaan om de wereld 
van het denken en niet om de wereld van het doen (WRR 1998: 127). 

Scenario’s als spel, medium voor communicatie, stimulans voor beleidsinnovatie, refe-
rentiekader voor het testen van de robuustheid van beleidsvoornemens: al deze vormen 
zijn aan te treffen, zowel in pure als in mengvorm. Het wetenschappelijk gehalte vari-
eert vanzelfsprekend sterk met het type. Een voorbeeld van een verkenning waarin al 
deze elementen worden gecombineerd, betreft het project Questa van het ministerie van 
Verkeer en Waterstaat (1998). De opgestelde scenario’s worden gezien als input voor 
een nieuw Nationaal Verkeer en Vervoer Plan. Ze beogen zicht te geven op mogelij-
ke Nederlanden in 2030. Als titel kregen ze mee: Waarde(n)vol Nederland, Nederland 
Vrijstaat, Grenzeloos Nederland en Nederland Polderland. Het betreft vier mogelijk-
heden die resulteren uit combinatie van dichotome posities op een groot aantal dimen-
sies. Veel scenario-exercities volgen een vergelijkbare logica. Naast wat hiervoor al 
werd opgemerkt over de beleidsbetekenis van consistente gedachteconstructies en ook 
afgezien van de mérites van deze scenario’s zelf, is een ander hoofdprobleem aan deze 
benadering verbonden. Duidelijk zal zijn dat de gekozen dimensies al een ingrijpende 
reductie vormen van de factoren die in het geding zijn. Even duidelijk is bij zelfs deze 
reductie dat het terugbrengen van de denkbare toekomsten tot een viertal ‘integrale’ 
beelden de werkelijkheid nog veel meer geweld aandoet. Dit is natuurlijk onvermijde-
lijk, alle wetenschap werkt zo. Maar dat roept natuurlijk wel de vraag op naar de werke-
lijkheidswaarde van de gekozen toekomstbeelden als toetssteen voor het beleid. Veelal 
wordt door auteurs van scenario’s gesteld dat de gemaakte keuze de hoekpunten van de 
mogelijke ontwikkelingsruimte van de toekomst betreft. Als dit vast zou staan, voegen 
de scenario’s natuurlijk een belangrijk element aan de beleidsdiscussie toe. Wanneer er 
onomstotelijk grenzen kunnen worden aangegeven voor wat realiseerbaar moet worden 
geacht, is dat eigenlijk interessanter nieuws dan informatie over welke positie binnen 
die vastgestelde ruimte dan ook! Bij grenzen ontbreekt immers de willekeur die kleeft 
aan de keuze en kenmerken van posities binnen de afgebakende ruimte. Maar dat de 
gekozen hoekpunten ook werkelijk grenzen betreffen, kan in vrijwel geen enkel geval 
worden waargemaakt, waarmee de status van veel van de geboden inzichten moeilijk 
beoordeelbaar wordt. Wellicht dat in veel gevallen een werkwijze waarbij gepoogd 
wordt zichtbaar te maken welke ‘prijs’ (in brede zin) betaald wordt door een beleid 
dat een bepaalde ontwikkeling over- dan wel onderschat, dan toch meer waardevolle 
informatie aandraagt voor de beleidsvoering en het politieke keuzeproces. Er wordt 
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dan immers ook recht gedaan aan de onzekerheid van de toekomst, maar de afweging 
die besluitnemers hierbij moeten maken wordt directer geadresseerd. Zo’n benadering 
levert bruikbaarder informatie voor besluitvorming die in het hier en nu moet plaatsvin-
den dan allerlei oversprongen naar willekeurige toekomsten die soms zelfs gekenmerkt 
worden door waarden en normen die moeilijk op de huidige zijn terug te voeren. Zoals 
bij het Questa-project, overheerst dan toch het spelelement en is moeilijk voorstelbaar 
dat beslissingen, zoals over al dan niet rekeningrijden, zich hierdoor laten inspireren. 

Hoe moeilijk ook, het is niet altijd onmogelijk om de scenarioruimte overtuigend te 
begrenzen. In een verkenning van het toekomstig landgebruik in Europa bleek dit 
mogelijk ten aanzien van de factor die het meest debet is aan de agrarische overproduc-
tie waar de Europese Unie al lang mee wordt geconfronteerd, namelijk de stijging van 
de grondproductiviteit. In het verleden heeft men deze stijging voortdurend onderschat. 
Op wetenschappelijke gronden kon echter in de verkenning een grens worden vast-
gesteld, zodat het maximale productiepotentieel was te berekenen. Interessant was de 
bevinding dat dit theoretische maximum door sommige landen al dicht was benaderd, 
w.o. Nederland, terwijl andere daar nog ver van waren verwijderd. Beide bevindingen 
hadden een sterke beleidslading. Dat door veel landen nog zeer grote productiviteits-
winst kon worden geboekt, impliceert immers dat de overproductie voor de Unie een 
structureel probleem blijft. Maar het gegeven dat dit maximum voor sommige landen 
al om de hoek van de deur ligt, gaf aan dat de belangen in de Unie zeer gedifferen-
tieerd zijn. Tegen de achtergrond van de aldus bepaalde grens konden vervolgens de 
gevolgen	 van	 een	 aantal	 beleidsscenario’s,	 die	waren	 geënt	 op	 de	 doelstellingen	 van	
het gemeenschappelijk landbouwbeleid, zichtbaar worden gemaakt (WRR 1992). De 
scenario’s konden natuurlijk niet aan een tijdsas worden verbonden; het waren theore-
tische mogelijkheden. De beleidsrelevantie was er echter niet minder om; deze benade-
ring biedt bovendien de mogelijkheid te worden verbonden met exercities die zich wel 
expliciet richten op het verloop in de tijd. Deze kunnen dan immers gebruik maken van 
de beredeneerde begrenzing, iets waar het in zoveel scenariostudies aan ontbreekt (Van 
Late steijn 1999). 

3. VAN ALGEMEEN NAAR THEMATISCH

Eigenlijk is alleen aan het begin van de hier beschouwde periode sprake van algeme-
ne toekomstverkenningen, d.w.z. verkenningen waarin gepoogd wordt een integraal 
en samenhangend beeld van de toekomst van Nederland te schetsen. Het rapport De 
komende vijfentwintig jaar van de WRR (1977) vormde in dit opzicht een experiment, 
en het is in deze vorm niet herhaald. Institutioneel gesproken was de WRR de aan-
gewezen instantie om zo’n onderzoek te verrichten, maar ook anderen hebben zich 
aan vergelijkbare ondernemingen gewaagd (Rademaker e.a. 1979, Van Steenbergen 
1983). In de jaren zestig en zeventig bestond een groot optimisme over het vermogen 
de toekomst wetenschappelijk te bevatten dan wel beleidsmatig te veranderen. Eén van 
de commissies, waarvan het advies ten grondslag lag aan de latere instelling van de 
WRR, had als naam Commissie Onderzoek Toekomstige Maatschappijstructuur (Com-
missie De Wolff 1970)! Dergelijke pretentieuze benamingen zouden we nu toch niet 
gauw meer uit de pen laten vloeien, evenmin als toen eveneens te horen termen als 
‘maatschappijontwerp’ of ‘integraal model’. Bij het in het toen heersende klimaat door 
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de WRR ondernomen experiment moest al snel worden geconstateerd dat de weten-
schappelijke basis voor het met elkaar in verband brengen van de ontwikkeling van 
	uiteenlopende	verschijnselen	ten	enenmale	ontbrak,	en	dat	op	zijn	best	partiële	samen-
hangen konden worden gesignaleerd. In zijn hierop volgende tweede brede toekomst-
verkenning werd dit streven naar integraliteit dan ook weer verlaten (WRR 1980 en 
1983). Het toekomstverkennen is sindsdien beperkt tot meer concrete thema’s. Hoewel 
de wetenschappelijke armslag ook niet verder reikt, zijn er additionele redenen geweest 
voor deze koersverlegging. In politiek en bestuur, waar de uitgebrachte adviezen een 
rol in beogen te spelen, zijn ‘integrale’ besluiten over de toekomst van Nederland bij-
voorbeeld uitgesloten. Er kan weliswaar naar gestreefd worden de argumentatiebasis te 
verbreden,	maar	dat	verandert	de	partiële	aard	van	de	besluitvorming	niet.	Het	 is	ook	
daarom weinig zinvol min of meer integrale beelden aan te bieden, zo dat al mogelijk 
zou zijn.

Andere instellingen werken niet anders, vanzelfsprekend ook door hun beperktere 
bereik dan waar de WRR in principe over beschikt. De verkenningen van de langere 
termijn die door RPD en CPB worden verricht, hebben over het algemeen een thema-
breed karakter. Hierbij wordt ernaar gestreefd alle relevante verschijnselen in dezelf-
de verkenning te bestrijken. De verkenningen waaieren zo toch heel breed uit. Bij de 
RPD-verkenningen is dit nooit anders geweest, omdat zoveel activiteiten een ruimte-
lijke neerslag hebben. De lange termijnsverkenningen van het CPB hebben echter een 
sterke verbreding ondergaan. Omdat de Nederlandse economie – waar het in die ver-
kenningen uiteindelijk om gaat – steeds afhankelijker is geworden van de internationale 
economie, zag men zich voor de noodzaak geplaatst de aandacht hiernaar te verleggen. 
Dit resulteerde in Scanning the Future in de bekende scenario’s Global Shift, European 
Renaissance, Global Crisis en Balanced Growth (CPB 1992). 
Het SCP heeft van verkenningen die het totale werkgebied omvatten afgezien; de vele 
onderwerpen die door dit bureau worden bestreken (zoals onderwijs, arbeid, zorg, vrije 
tijd, cultuur) laten zich moeilijk in een omvattend kader persen. De sterk empirische 
oriëntatie	van	het	SCP	 impliceert	 ook	een	 zekere	beduchtheid	voor	het	 zich	begeven	
in de (verre) toekomst, maar nu en dan krijgt de toekomst aparte aandacht (bijv. SCP 
1994).	Deze	oriëntatie	brengt	ook	een	zekere	voorkeur	met	zich	mee	voor	beredeneerde	
trendextrapolatie. Dat zelfs zeer voorzichtige en empirisch goed onderbouwde extra-
polaties toch een gevoelige snaar kunnen raken, bleek toen geprognosticeerd werd dat 
de buitenkerkelijkheid zou oplopen van de helft van de bevolking nu naar driekwart 
in 2020 (Becker en Vink 1994). Deze uitspraak leidde tot grote commotie in kerkelijk 
Nederland.

4. TOEKOMSTBEELDEN

Waar algemene verkenningen nu niet meer worden geproduceerd en inmiddels zeer 
veel studies verschijnen op afzonderlijke gebieden, is het vrijwel ondoenlijk om een 
inhoudelijk overzicht te krijgen van de verwachtingen die nu ten aanzien van de toe-
komst worden gehanteerd. Zo’n overzicht zou een onderzoek op zich vereisen. Hoewel 
toekomstonderzoek in de vorm van scenario’s juist niet beoogt om de plausibel te ach-
ten toekomst in beeld te brengen maar denkbare mogelijkheden, zou deze categorie niet 
van zo’n onderzoek behoeven te worden uitgesloten. Het is immers ook goed denkbaar 
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dat de denkbeelden in de studies over alternatieve toekomsten lang niet zover uit elkaar 
lopen als postmodernisten ons willen doen geloven, omdat ieder gevoed wordt door 
dezelfde empirie dan wel selectiemechanismen. In elk geval zou een interessante vraag 
bij een inventarisatie zijn of al dat huidig werk een evenzo gefragmenteerd beeld van 
de toekomst oplevert, iedere studie een eigen toekomstverhaal heeft en verwachtingen 
mogelijk ver uit elkaar liggen of dat toch een zekere mate van overeenstemming bestaat 
over de toekomst.

In een al wat oudere studie is deze materie bestudeerd (WRR 1988). De inventarisa-
tie betrof ruim vijftig studies, die door of in opdracht van de overheid waren verricht. 
Ze werden alle systematisch onderzocht op de gehanteerde premissen en uitkomsten. 
Verondersteld werd inderdaad dat er grote verschillen zouden blijken tussen de aange-
troffen toekomstverwachtingen of voorziene alternatieven. Al was het maar omdat er 
altijd verschillen bestaan in belang dat de opdrachtgevende organisatie bij de toekomst 
heeft, welk belang maatgevend is voor wat men al dan niet wil of kan waarnemen. Het 
tegendeel bleek echter het geval te zijn, de consensus over de verwachte toekomst over-
heerste de dissensus. Er bleek dus iets als een gedeeld toekomstbeeld te bestaan. Becker 
en Nauta stelden in de aflevering van 1980 van dit Jaarboek dat verwachtingen en wen-
sen ten aanzien van de toekomst niet samenvallen (NVMI Jaarboek 1980, 87). In het 
verlengde hiervan zou het goed mogelijk zijn dat de consensus over de verwachte toe-
komst groter is dan over de gewenste toekomst. Maar bij de ideologische convergentie 
van het laatste decennium behoeft zelfs dit niet te gelden. 
De gelijkluidendheid van de toekomstverwachtingen in het WRR-onderzoek leek te 
zijn ingegeven door een ‘rondzing’ effect, maar ook door de in vele verkenningen aan-
getroffen neiging om te denken in termen van continuïteit. De resultaten bevestigden 
wat Becker en Nauta in genoemde bijdrage al stelden in hun onderzoek te hebben aan-
getroffen: een bijna archetypische neiging om het toekomstbeeld lineair uit het heden 
te extrapoleren (NVMI Jaarboek 1980, 88). Het rondzingen heeft te maken met het feit 
dat de kring van toekomstverkenners beperkt is, en de informatieverschaffing soms 
monopoloïde trekken vertoont. Maar ook waar wel verschillende bronnen ter beschik-
king staan, bleek er een zekere ordening naar gelang het vertrouwen dat men stelt in 
de bekwaamheid van de leverancier van toekomstinformatie. Men zou dit verschijnsel 
trust rationality kunnen noemen: ‘als X het zegt, zal het wel waar zijn’.

In genoemde inventarisatie werd de aangetroffen consensus, het vigerende toekomst-
beeld, vergeleken met de resultaten van de algemene toekomstverkenning van de 
WRR uit 1977. Bij deze verkenning waren vele deskundigen van onderzoeksinstellin-
gen betrokken, en met enige goede wil zou het geheel aan geproduceerde toekomst-
verwachtingen kunnen worden gezien als maatgevend voor het denken medio jaren 
zeventig. Eertijds bleken er in elk geval twee even plausibel geachte toekomstbeelden 
tegenover elkaar te kunnen worden gezet. De ene werd getekend door een sterke nadruk 
op voortgezette economische groei, met aanpassingen voor het milieu. De andere – het 
nulgroeiscenario – ging uit van de onvermijdelijkheid van een veel groter gewicht voor 
het milieu, resulterend in een geleidelijke afzwakking van de groei naar uiteindelijk 
nul. Deze karakteristieken werkten op veel gebieden door. Als een decennium later iets 
opvalt, is het wel het wegvallen van het eerdere milieuscenario. In verschillende ver-
kenningen wordt het milieu dan zelfs in het geheel niet meer gezien als een belemme-
ring voor economische groei. Hierbij moet men zich wel realiseren dat korte tijd hierna 
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het befaamde rapport Zorgen voor Morgen verscheen (RIVM 1988), dat weer een her-
leving van de milieuprioriteit tot gevolg had. Door de institutionalisering van toekomst-
verkenningen op milieugebied komen sindsdien regelmatig nieuwe verkenningen uit, 
maar de politieke aandacht is de laatste jaren opnieuw verflauwd.

In de verkenning De komende vijfentwintig jaar werd zeer veel werk gemaakt van de 
participatie van de burger in de besluitvorming, via inspraak en medezeggenschap. Tien 
jaar later is dit onderwerp verdwenen uit toekomstverkenningen, en ook nu blijkt het 
niet langer een issue. Maar tegelijk moet gezegd worden dat deze verkenning met haar 
verwachtingen over de wijze waarop deze participatie gestalte zou krijgen, soms verras-
send rake uitspraken doet. Zo wordt in dit verband gewezen op de escalatie van belan-
genbehartigende organisaties, waartussen onoverzichtelijke netwerken van afspraken 
en onderhandelingen ontstaan, die een diffuse, moeilijk controleerbare invloed op de 
overheid uitoefenen. De huidige situatie kan moeiteloos in dit beeld worden herkend.

Waar De komende vijfentwintig jaar nog een sterke uitbreiding van de overheidsbe-
moeienis in het verschiet zag liggen, leidend tot onder meer een voltooiing van de 
verzorgingsstaat, is het beeld in het toekomstonderzoek medio jaren tachtig totaal 
gekanteld. In veel verkenningen wordt dan geredeneerd vanuit het perspectief van een 
terugtredende overheid, en vermoedelijk zal dit nu niet veel anders zijn. Aan technolo-
gische ontwikkelingen werd 22 jaar geleden nauwelijks aandacht besteed, tien jaar later 
is dat zeker meer, maar bij huidige verkenningen wordt het zelden meer overgeslagen. 
Aan vooral de communicatierevolutie en haar gevolgen wordt nu in vrijwel iedere ver-
kenning aandacht besteed.

In de WRR-verkenning van 1977 werd ervan uitgegaan dat de werkloosheid tot 2000 
zou teruglopen tot frictieniveau. Dit was niet het resultaat van vooruitberekeningen; 
medio jaren zeventig wezen deze juist op een dramatische stijging. Om het algemene 
karakter van de verkenning recht te doen werd op methodologische gronden een ont-
wikkeling naar frictieniveau verondersteld. Anders zou de hele verkenning in het teken 
van die zo hoge werkloosheid zijn komen te staan, zo was de redenering.
Desalniettemin was tien jaar later de werkloosheid inderdaad ver gestegen, en in alle 
verkenningen die toen in de inventarisatie werden betrokken, werd voor de toekomst 
uitgegaan van een blijvend hoog niveau. Deze werd algemeen als een onontkoombaar 
verschijnsel	gezien	van	een	hoogproductieve	postindustriële	samenleving.	De	feitelijke	
ontwikkelingen hebben ook deze zo breed gedragen verwachting gefalsifieerd; tal van 
deelmarkten worden nu door tekorten gekenmerkt. 

Een laatste interessant onderwerp betreft de toekomstvisie op internationale ontwikke-
lingen. In De komende vijfentwintig jaar werd – terecht – verondersteld dat de eco-
nomische en politieke integratie in West-Europa nolens volens zou voortgaan, al dan 
niet binnen het institutionele kader van de Europese Gemeenschap. Over de aard van 
deze integratie worden verder geen uitspraken meer gedaan, en van een doorwerking 
van deze Europese dimensie op de bestudeerde gebieden bleek zeer weinig. Het betrof 
eigenlijk een onderwerp waaraan wel lippendienst werd besteed, maar dat inhoudelijk 
verder nauwelijks een rol speelde. Tegelijk ging men uit van een voortduren van de 
Koude Oorlog: een in de jaren zeventig zeer begrijpelijke aanname. In de inventarisatie 
tien jaar later is het beeld nog identiek. Dit is opmerkelijk, want medio jaren tachtig 
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was in de Sovjet Unie Gorbatsjov al enige jaren aan de macht en waren al forse stappen 
gezet die – naar later bleek – de basis vormden van het einde van de Koude Oorlog. 
In 1989, een jaar na het verschijnen van de inventarisatie, viel de Muur. Hieruit blijkt 
niet alleen hoe moeilijk het is de van het heden afwijkende toekomst te voorzien, maar 
ook hoe moeilijk het is de feitelijk waarneembare ontwikkelingen te duiden naar hun 
toekomstpotentieel. Ook de ingrijpende veranderingen in de Europese Gemeenschap 
van de jaren negentig, de realisatie van de interne markt en de EMU, speelden in het 
toekomstdenken tot diep in de jaren tachtig geen rol, vanzelfsprekend evenmin als de 
spectaculaire uitbreidingen als gevolg van de implosie van de communistische stelsels 
in Midden- en Oost-Europa.

In De komende vijfentwintig jaar ging het om de toekomst van Nederland, en hiertoe 
werd voornamelijk in methodologische zin aandacht gegeven aan de internationale 
omgeving. Dat is in huidige verkenningen overigens wel veranderd; zeker de Europese 
dimensie kan men niet meer eenvoudig met een methodologische redenering afdoen. 
De importantie van de internationalisering wordt het meest uitgesproken gesymboli-
seerd door de twee publicaties van het CPB Scanning the Future en Nederland in drie-
voud, waarin de verhoudingen als het ware zijn omgedraaid. In tegenstelling tot eerder 
wordt het nationale nu gezien als een afgeleide van het internationale (CPB 1992 a en 
b).

Uit het bovenstaande kan geconcludeerd worden dat op een bepaald moment in de 
tijd het denken over de toekomst, zoals dat valt af te leiden uit toekomstverkenningen, 
een verdichting kent die tot uiting komt in het bestaan van één of enkele toekomst-
beelden. Vergelijking in de tijd leert ook hoe veranderlijk deze beelden zijn; meer dan 
hun voorspellingskracht valt op hoezeer ze een uitdrukking van hun tijd vormen. Deze 
constatering doet aan hun betekenis niet af: toekomstverkenning vormt één van de vele 
manieren waarop reflectie plaatsvindt op het heden teneinde de complexe werkelijk-
heid hanteerbaar te maken voor het handelen. Net zo min als de ontwikkeling van het 
toekomstverkennen in de afgelopen vijfentwintig jaar de toekomst beter voorspelbaar 
heeft gemaakt, zal dit het geval zijn in de komende vijfentwintig jaar. Maar ik durf wel 
te voorspellen dat het verschijnsel zelf bij ons zal blijven, omdat de behoefte enige orde 
in de chaos van ontwikkelingen en gebeurtenissen te scheppen nu eenmaal een diep 
gewortelde eigenschap van onze cultuur is. 
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13. Marketing management support systemen
11. Lessen uit de afgelopen vijfentwintig jaar
11. en perspectieven voor het nieuwe millennium

B. WIERENGA EN G.H. VAN BRUGGEN

SAMENVATTING

In dit artikel beschrijven we de ontwikkelingen op het gebied van marketing management sup-
port systemen (MMSS). We bespreken eerst de vier componenten van een MMSS: informatie 
technologie, analytische technieken, marketing data en marketing kennis. Hierna beschrijven we 
acht specifieke types marketing management support systemen die marketers kunnen gebruiken 
voor de ondersteuning van hun marketing beslissingen. We starten met een beschrijving van mar-
keting modellen die in de vroege jaren ’60 ontwikkeld werden en eindigen met een beschrijving 
van marketing creativiteit support systemen die van recente oorsprong zijn. Vervolgens presente-
ren we een overzicht van het gebruik van MMSS in bedrijven in Nederland en van de bijdragen 
aan het Jaarboek op het gebied van MMSS. We sluiten het artikel af met een model dat de facto-
ren beschrijft die het succes van marketing management support systemen beïnvloeden.

1. INLEIDING

Bij marketing management support systemen gaat het, zeer kort geformuleerd, om de 
vraag hoe computers kunnen helpen betere marketing beslissingen te nemen.1 In de 
jaren zestig begonnen ondernemingen computers te gebruiken voor de ondersteuning 
van bedrijfsprocessen. Computers werden allereerst ingezet voor de meer gestructu-
reerde bedrijfsprocessen zoals salarisadministratie, accounting, productiemanagement 
en logistiek. Maar al gauw kwam de vraag op of ook marketing kon profiteren van 
de nieuwe mogelijkheden die de computer bood. Marketing is een domein, dat ener-
zijds met veel (kwantitatieve) data werkt, maar waar anderzijds beslissingen ook sterk 
gebaseerd zijn op intuïtie, “judgment” en creativiteit. De verwachtingen in Nederland 
over de rol van de computer bij het nemen van marketing beslissingen waren hoog-
gespannen. Op 27 november 1970 belegde het NIMA een symposium voor senior mar-
keters over het thema “Marketing en Computer”. Met meer dan 400 deelnemers was 
het symposium overboekt en niet alleen door hun aanwezigheid gaf men blijk van de 
grote verwachtingen die men koesterde ten aanzien van de rol van de computer in mar-
keting. Tijdens het symposium werd een enquête gehouden die uitwees dat 55% van de 
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aanwezige marketers dacht binnen twee jaar computers te zullen gebruiken voor mar-
keting modellen. Niet minder dan 84% van de aanwezigen verwachtte dat uiteindelijk 
de computer alle marketing beslissingen van de marketers over zou nemen. Nu vinden 
we dat soort verwachtingen naïef, maar het was ongeveer in dezelfde tijd dat de latere 
Nobelprijs winnaar Herbert Simon (1965) de uitspraak deed “Machines will be capable, 
within twenty years, of doing any work that a man can do”2. Ook in het Jaarboek treffen 
we in het midden van de jaren zeventig de verwachting aan dat de marketer weldra via 
de computer zijn marketing beslissingen zal nemen en implementeren. Leeflang (1976) 
bespreekt de activiteiten van een NIMA werkgroep over dit onderwerp met de veelzeg-
gende naam: “De marketing man aan het marketing computerstuurwiel”.

Wat is er nu in de afgelopen vijfentwintig jaar werkelijk gebeurd met de rol van de 
computer in marketing? Zijn de verwachtingen van het begin van de jaren zeventig 
uitgekomen? Welke soorten marketing management support systemen zijn er inmid-
dels ontwikkeld en voor welk soort beslissingen worden deze gebruikt? Wat hebben 
we geleerd over de mogelijkheden en beperkingen van computers, of liever informatie 
technologie, in marketing in de afgelopen periode? En wat zijn de perspectieven voor 
verdere ontwikkeling in de toekomst? Hierbij gaat het over de “nabije” toekomst; het 
heeft weinig zin om bij het onderwerp marketing en informatietechnologie te proberen 
vijfentwintig jaar vooruit te kijken. Deze onderwerpen worden in het vervolg van deze 
bijdrage aan de orde gesteld. We gaan eerst dieper in op het begrip marketing manage-
ment support systeem, de componenten waaruit een marketing management support 
systeem (MMSS) is opgebouwd en de verschillende typen MMSS die op dit moment, 
aan het begin van het nieuwe Millennium, beschikbaar zijn. Uiteraard gaat het hier om 
de wereldwijde ontwikkelingen met betrekking tot deze systemen. Daarna zullen wij, 
met het oog op de doelstelling van deze speciale Jaarboek editie, nagaan op welke wij-
ze aan de ontwikkeling van MMSS aandacht besteed is in de vijfentwintig afleveringen 
van het (Nederlandse) Jaarboek van de NVM(I). Ook zullen we ingaan op het daadwer-
kelijk gebruik van marketing management support systemen in Nederlandse bedrijven. 
Het laatste gedeelte van dit artikel is gewijd aan de inzichten die door wetenschappelijk 
onderzoek en ervaringen met MMSS in de praktijk zijn verkregen over de voorwaarden 
waaronder MMSS effectief zijn en de perspectieven die hieraan kunnen worden ont-
leend voor de toekomst van marketing management support systemen.

2. WAT ZIJN MARKETING MANAGEMENT SUPPORT 
2. SySTEMEN?

Marketing management support systemen kunnen omschreven worden als:

een systeem dat bestaat uit de vier componenten (1) informatie technologie 
(information technology), (2) analytische technieken (analytical capabilities), 
(3) marketing data, en (4) marketing kennis (marketing knowledge) en dat 
door één of meerdere marketers wordt gebruikt om de kwaliteit van marketing 
management beslissingen te verhogen.
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Het begrip marketing management support systeem vormt een verzamelnaam voor een 
aantal verschillende typen systemen die in de loop van de tijd ontwikkeld zijn. Verder-
op zullen we deze specifieke systemen beschrijven. Eerst besteden we aandacht aan de 
vier componenten waaruit een marketing management support systeem is opgebouwd 
(zie Figuur 1).

Informatie Technologie
Het begrip informatie technologie refereert aan de technische kant van MMSS. Van-
daag de dag is informatie technologie een onmisbare component van informatiesyste-
men. Hoewel men zou kunnen stellen data informatie technologie slechts voor de infra-
structuur zorgt waarbinnen MMSS werkzaam zijn, hebben ontwikkelingen op IT gebied 
de ontwikkeling van nieuwe en krachtige systemen sterk gestimuleerd. Deze ontwikke-
lingen hebben er bijvoorbeeld toe geleid dat enorme hoeveelheden data verzameld (met 
behulp van scanning technologie), opgeslagen en geanalyseerd kunnen worden en dat 
ook (kwalitatieve) kennis opgeslagen en gemanipuleerd kan worden.
Informatie	technologie	betreft	een	aantal	aspecten	die	betrekking	heeft	op	het	creëren,	
opslaan en verspreiden van informatie (Senn 1995). Het gaat hier met name om compu-
ter hard- en software en om communicatienetwerken. De UNIVAC I werd in het begin 
van de jaren vijftig als eerste computer in bedrijven geïntroduceerd. Sindsdien zijn de 
ontwikkelingen zeer snel gegaan en is de capaciteit van computers op het gebied van 
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opslag en bewerking(snelheid) van informatie enorm toegenomen. De verwachting 
is dat deze ontwikkelingen voorlopig met onveranderende snelheid door zullen gaan. 
Hiernaast bieden computers ook steeds meer mogelijkheden op het gebied van grafi-
sche weergave en audio en video.
Naast ontwikkelingen op het gebied van de hardware heeft ook de software zich sterk 
ontwikkeld. Hogere programmeertalen en omgevingen zoals de vierde generatie talen 
EXPRESS, METAPHOR en KAPPA maken het mogelijk voor marketers om zonder 
veel kennis van programmeren en computers instructies aan de computer te geven. 
Verder	maken	ook	object	georiënteerde	programmeertalen	zoals	Smalltalk	en	C++	het	
ontwikkelen, bouwen en onderhoud van systemen steeds eenvoudiger. Door deze ont-
wikkelingen komen marketing management support systemen steeds dichter bij de mar-
keter als eindgebruiker te staan. In veel gevallen is dit letterlijk op het bureau van de 
marketer. Dit betekent dat hij of zij rechtstreeks toegang heeft tot databases en analyse 
tools. Uiteindelijk verwachten wij dat de ontwikkelingen zo ver voort zullen schrijden 
dat de marketer via natuurlijke, gesproken taal met zijn computersysteem kan commu-
niceren.
Een belangrijke onderdeel van informatie technologie wordt gevormd door de moge-
lijkheid om te communiceren. Hiermee doelen wij op de mogelijkheid om data en 
informatie over computernetwerken te vesturen en te ontvangen. Zo maken deze net-
werken het mogelijk om scanner informatie die bij winkelkassa’s verzameld wordt 
naar het hoofdkantoor van winkelketens te versturen maar ook om deze informatie bij 
fabrikanten terecht te laten komen. Fabrikanten kunnen deze informatie gebruiken om 
ervoor te zorgen dat winkelvoorraden op tijd worden aangevuld. In de Verenigde Staten 
wordt door retailer Wal-Mart en fabrikant Procter en Gamble op een dergelijke manier 
succesvol samengewerkt. De recente opkomst van het Internet is ook een voorbeeld van 
een computernetwerk dat enorme mogelijkheden biedt voor communicatie en dataver-
zameling.
De spectaculaire ontwikkelingen op het gebied van informatie technologie zijn een 
belangrijke stimulans geweest voor het ontwikkelen van krachtige marketing manage-
ment support systemen. Opslagcapaciteit, snelheid en communicatiemogelijkheden als-
mede gebruiksvriendelijke en geavanceerde software maken dat marketers grote hoe-
veelheden uit diverse bronnen kunnen verzamelen en analyseren. De op basis van deze 
analyses verkregen informatie biedt marketers belangrijke ondersteuning bij het uitvoe-
ren van hun management taken. We verwachten dat ontwikkelingen op het gebied van 
informatie technologie voorlopig met onverminderde snelheid door zullen gaan. Dit 
betekent dat ook de ontwikkeling van marketing management support systemen voorlo-
pig onverminderd door zal gaan.

Analytische Technieken
Om data te analyseren en om te zetten in informatie beschikken marketing manage-
ment support systemen over analytische technieken. Deze technieken geven marke-
ters inzicht in hun markt. Simpele beschrijvende statistieken zoals het gemiddelde, de 
mediaan en de standaardafwijking geven marketers inzicht in de prestaties (verkopen, 
marktaandeel etc.) van hun producten en merken in de markt. Voor het analyseren van 
verschillen tussen marktsegmenten of in de tijd kan gebruik gemaakt van zowel para-
metrische (bijv. ANOVA en t-testen) als non-parametrische toetsprocedures (bijv. de 
Kruskal-Wallis en de Friedman toets). Naast inzicht in gebeurtenissen zullen marke-
ters willen weten wat oorzaken van deze gebeurtenissen zijn. Door middel regressie en 
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correlatie analyse kan geanalyseerd worden wat bijvoorbeeld de invloed van marketing 
inspanningen op marketing resultaten is. Discriminant analyse kan voor gelijksoortige 
doelen gebruikt worden en met behulp van cluster analyse kunnen producten en/of con-
sumenten in homogene subgroepen worden ingedeeld. Marketers kunnen deze informa-
tie gebruiken om na te gaan waarom hun producten het bij sommige consumenten wel 
goed doen en bij andere niet. Wanneer bekend is wat de belangrijke determinanten van 
gebeurtenissen in de markt zijn dan kunnen simulatie- of responsmodellen gebouwd 
worden. Met behulp van dergelijke modellen kunnen marketers nagaan wat de moge-
lijke uitkomsten van alternatieve marketingacties zijn. In zekere zin kunnen dergelij-
ke modellen dus als sparringpartner voor de marketer functioneren door hem of haar 
feedback	op	gegenereerde	ideeën	te	geven.	Conjuncte	analyse	is	een	voorbeeld	van	een	
techniek waarmee nagegaan kan worden hoe de preferentie voor een product verandert 
als gevolg van een verandering in de productkenmerken. Tenslotte zijn er analytische 
technieken die marketers helpen bij het vinden van optimale oplossingen voor marke-
tingproblemen. Door gebruik te maken van technieken uit de operations research zoals 
lineaire – en dynamische programmering kunnen waarden voor marketing variabelen 
bepaald worden die leiden tot maximale resultaten in de markt. Voorbeelden van derge-
lijke modellen zijn het door Little en Lodish (1969) ontwikkelde MEDIAC model voor 
de optimalisatie van media allocatie beslissingen en het door Lodish (1971) ontwik-
kelde CALLPLAN model voor de optimalisatie van vertegenwoordigersbezoeken.

Marketing Data
De derde component van marketing management support systemen betreft marketing 
data. In marketing is het meten van numerieke gegevens altijd zeer belangrijk geweest 
en marketing heeft altijd voorop gelopen bij het verzamelen van data. Dit heeft ertoe 
geleid dat marketers over het algemeen de beschikking hebben over grote hoeveelhe-
den data en dat soms een overschot aan data zelfs een groter probleem vormt dan een 
gebrek. In combinatie met de mogelijkheden die informatie technologie en analytische 
technieken bieden kan een marketer data omzetten in waardevolle informatie.
Marketing data kunnen uit diverse bronnen afkomstig zijn. Een veel gemaakte inde-
ling is die tussen interne en externe data. Interne data worden in de eigen organisatie 
gegenereerd. Het betreft hier vaak gegevens over eigen acties, prestaties en situaties. 
Voorbeelden hiervan zijn data over (ex-factory) verkopen, prijzen, handelsmarges, 
reclameuitgaven enzovoort. Deze data kunnen van verschillende afdelingen afkomstig 
zijn (marketing, sales, accounting etc.). Tegenwoordig maken zogenaamde Enterprise 
Resource Planning (ERP) systemen de uitwisseling van dergelijke gegevens tussen 
afdeling gemakkelijk. Naast interne data vormen externe data een belangrijk onderdeel 
van de database van de marketer. Hier betreft het gegevens over klanten, concurrenten 
en algemene marktomstandigheden. Dit soort gegevens zal moeilijk in de organisatie 
zelf te genereren zijn. Vaak zullen deze data dan ook van gespecialiseerde dataleve-
ranciers betrokken worden. Het kan hierbij gaan om marktonderzoekbureaus maar ook 
handels- en overheidsorganisaties. Marktonderzoeksbureaus kunnen zowel op continue 
basis (bijvoorbeeld via retail en consumentenpanels van GfK/IRI en AC Nielsen) als op 
ad-hoc basis gegevens verzamelen en leveren aan marketers. Traditioneel zijn vooral in 
consumentenmarkten altijd veel gegevens verzameld. Door het gebruik van moderne 
verkoop rapportage systemen komen ook in business-to-business markten steeds meer 
marketing data beschikbaar. Ook zijn er onderzoeksbureaus (bijvoorbeeld Dunn and 
Bradstreet) die zich specialiseren in het verzamelen van business-to-business informa-
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tie.
Het Internet is een nieuwe bron voor het verzamelen van marketing data. Via het Inter-
net kunnen organisaties direct contact met afnemers onderhouden en gegevens over hun 
informatie zoek- en aankoopgedrag verzamelen. Deze data kunnen vervolgens gebruikt 
worden om individuele klanten later gericht en individueel te benaderen met bepaalde 
acties. Hiernaast kan het Internet ook gebruikt worden voor het verzamelen van aller-
lei gegevens over concurrenten en meer algemene marktgegevens. Voor het opslaan en 
gemakkelijk toegankelijk maken van allerlei data gaan steeds meer organisaties over tot 
de opzet van zogenaamde data warehouses. Deze warehouses bevatten gegevens die op 
een gemakkelijke manier beschikbaar kunnen worden gemaakt voor beslissingsonder-
steuning.

Marketing Kennis
Waar het bij marketing data om concrete zaken gaat die bijvoorbeeld in de vorm van 
tabellen en grafische figuren kunnen worden weergegeven, daar gaat het bij marke-
ting kennis om minder zichtbare en tastbare zaken. Kennis wordt een steeds belangrij-
ker “respource” voor organisaties en voor marketing kennis geldt hetzelfde. Het bezit 
van kennis was altijd één van de belangrijkste eigenschappen van de marketer. Ont-
wikkelingen op het gebied van kennis technologie maken het mogelijk om deze ken-
nis nu ook in marketing management support systemen op te nemen. Op deze manier 
kan kennis in een organisatie als het ware opgeslagen worden en is met het vertrek van 
een marketers de organisatie niet meteen haar kennis kwijt. Marketing kennis betreft 
inzichten met betrekking tot marketing fenomenen en gebeurtenissen die gebruikt kun-
nen worden voor het verklaren en voorspellen van gebeurtenissen. Deze kennis kan dus 
worden opgeslagen in systemen maar bepaalde soorten marketing management support 
systemen zijn ook in staat om op basis van deze kennis zelf nieuwe kennis te genere-
ren. Marketing kennis kan vanuit verschillende bronnen afkomstig zijn. We kunnen een 
onderscheid maken tussen kennis uit (wetenschappelijk) onderzoek en kennis afkomstig 
van marketers. Kennis uit onderzoek betreft bijvoorbeeld inzicht in de manier waarop 
consumenten aankoopbeslissingen nemen, kennis van de werking van het distributieka-
naal en kennis van de gevolgen van een reclamecampagne. Kennis die afkomstig is van 
een marketer betreft het mentale model dat de betreffende persoon gebruikt bij het ana-
lyseren van situaties, het ontwikkelen van oplossingen en het nemen van beslissingen. 
Dit laatste type kennis zal meer specifiek zijn betrekking hebben op bepaalde markten 
en/ of gebeurtenissen. Door relaties tussen gebeurtenissen te leggen kunnen marketing 
management support systemen ook zelf kennis generen, bijvoorbeeld met betrekking 
tot de effectiviteit van bepaalde marketinginstrumenten.

Ieder van de vier hierboven beschreven componenten heeft een bijdrage geleverd aan 
de ontwikkeling van de verschillende typen marketing management support systemen 
(zoals die hierna besproken zullen worden). Informatie technologie is de meest constan-
te en sterkste drijvende kracht achter de ontwikkeling van MMSS geweest. Nadat in de 
jaren vijftig de eerste computers in organisaties werden neergezet zijn marketers actief 
op zoek geweest naar mogelijkheden om ze te gebruiken voor de ondersteuning van het 
marketing management. Informatie technologie leidde tot vergroting van de mogelijk-
heden om data te verzamelen en op te slaan en heeft ook sterk bijgedragen aan de ont-
wikkeling van analytische technieken die veel en intensief rekenwerk vragen. Verder 
maakte het ook het opslaan en manipuleren van kennis mogelijk. De andere componen-
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ten hebben in wisselende mate bijgedragen aan de verdere ontwikkeling van MMSS. 
Zo heeft de ontwikkeling van analytische technieken in de jaren zestig en zeventig een 
belangrijke impuls aan de ontwikkeling van marketing modellen en marketing decision 
support systemen gegeven. In de late jaren zeventig en de jaren tachtig, tenslotte, werd 
door de toepassing van scanning technologie de marketing data component belangrijk 
voor de ontwikkeling van marketing management support systemen.

3. DE VERSCHILLENDE TyPEN MARKETING MANAGEMENT 
3. SUPPORT SySTEMEN

In Tabel 1 wordt een overzicht gegeven van de verschillende typen marketing manage-
ment support systemen, met per type MMSS de aanduiding van het jaar waarop ze 
(ongeveer) voor het eerst in de literatuur verschenen. We onderscheiden twee hoofd-
categorieën	van	marketing	management	support	systemen	(Wierenga	en	Van	Bruggen	
2000): data-gedreven en kennis-gedreven marketing management support systemen. 
We beginnen met de eerstgenoemde categorie die, in de tijd gezien, het eerst tot ont-
wikkeling kwam.

Data-gedreven marketing management support systemen
Vanuit de naamgeving is duidelijk dat data-gedreven marketing management support 
systemen (MMSS) hun vertrekpunt vinden bij de gegevens, zoals ze binnenkomen uit 
interne en externe bronnen. Het gaat erom gegevens te verzamelen, te selecteren, te 
bewerken en te interpreteren om uiteindelijk hieraan kennis te ontlenen die nuttig is 
voor het nemen van marketing beslissingen. Dit proces van ruwe data tot implemen-
teerbare kennis wordt de kennis waardeketen genoemd. In de verschillende fasen wordt 
aan de data waarde toegevoegd die uiteindelijk tot bruikbare kennis leidt.
Het soort kennis dat we uit de data willen genereren kan betrekking hebben op een vier-
tal niveaus van vragen:

(i) wat (what happened) ?
(ii) waarom (why did it happen) ?
(iii) wat gebeurt er indien (what-if) ?
(iv) wat dient er te gebeuren (what-should) ?

De data-gedreven MMSS die wij hier zullen bespreken kunnen worden gerelateerd aan 
bovengenoemde niveaus van vragen.

Marketing Informatiesystemen (MKIS)
Marketing informatiesystemen bestaan uit een combinatie van een database met marke-
ting data en een aantal statistische procedures om deze data te analyseren en tot infor-
matie te transformeren. Marketing informatiesystemen dienen vooral om de vragen 
(i) en (ii) te beantwoorden. Bij “wat-vragen” gaat het om informatie over wat er in de 
markt gebeurd is. Dit betreft het soort vragen zoals: hoeveel hebben we verkocht, aan 
wie, hoe groot is ons marktaandeel, hoe groot was de winstmarge, hoeveel hebben we 
uitgegeven aan reclame, wat zijn de reclamebestedingen van de concurrent, hoe hoog 
is onze prijs ten opzichte van de concurrent, etc. Dit soort “status-reporting” vormt de 
basis van alle kennis over de markt. De principes van de architectuur van marketing 
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informatie systemen werden in feite al in het midden van de jaren zestig gedefinieerd 
(Kotler 1966). Met de toegenomen IT mogelijkheden zijn bedrijven echter pas in de 
jaren negentig op grote schaal ertoe overgegaan MKIS te installeren. Een moderne 
beschrijving van een MKIS is het Inquiry Center van Barabba en Zaltman (1991).
Bij de “wat-vraag” gaat het in de eerste plaats om systemen die opslag en presenta-
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Type of MMSS Characterizing Keywords

Marketing Models	(MM)	 •	Mathematical	representation
	 •	Optimal	values	for	marketing	instruments
	 •	Objective
	 •	Best	solution

Marketing Information Systems	 •	Storage	and	retrieval	of	data
(MKIS)	 •	Quantitative	information
	 •	Registration	of	“what	happens	in	the	market”
	 •	Passive	systems

Marketing Decision Support Systems	 •	Flexible	systems
(MDSS)	 •	Recognition	of	managerial	judgment
	 •	Able	to	answer	“why”	questions	(analysis)
 •	and “what-if” questions (simulation

Marketing Expert Systems	(MES)	 •	Centers	on	marketing	knowledge
	 •	Human	experts
	 •	Rule-based	knowledge	representation
	 •	Normative	approach:	best	solution

Marketing Knowledge-Based Systems	 •	Diversity	of	methods,	including	hybrid
(MKBS) •	approaches
	 •	Structural	knowledge	representation,
 •	including frame-based hierarchies
	 •	Model-Based	Reasoning

Marketing Case-Based Reasoning	 •	Similarity	with	earlier	cases
Systems	(MCBR)	 •	Storage	of	cases	in	memory
	 •	Retrieval	and	adaptation
	 •	No	generalization

Marketing Neural Networks	(MNN)	 •	Training	of	associations
	 •	Pattern	recognition
	 •	No	a	priori	theory
	 •	Learning

Marketing Creativity Support Systems	 •	Association	through	connections
(MCSS)	 •	Idea	generation
	 •	Endorse	creativity	in	problem	solving

Tabel 1. De verschillende types Marketing Management Support Systemen (Bron: Wierenga en 
Van Bruggen, 2000).
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tie van marketing gegevens mogelijk maken. De “waarom-vraag” gaat een stap verder. 
Als antwoord op deze vraag wil een marketer weten of een bepaalde marketing uit-
komst, bijvoorbeeld een lagere omzet of een lager marktaandeel, wellicht samenhangt 
met andere variabelen, zoals het weer, een geringere verkoopinspanning of een agres-
sieve promotiecampagne van een belangrijke concurrent. Om dit soort vragen te kun-
nen beantwoorden zijn statistische analyses van de samenhang tussen variabelen nodig. 
Marketers zijn met name geïnteresseerd in de response van de verkopen op marketing 
activiteiten (eigen activiteiten en die van de concurrent) in de markt. Terwijl de beant-
woording van de wat-vraag “status-reporting” wordt genoemd, wordt het beantwoor-
den van de waarom-vraag “response-reporting” genoemd. Voor response-reporting zijn 
statistische analysetechnieken nodig, waarvan correlatie analyse en (multipele) regres-
sie analyse de meest bekende zijn. Het verdient aanbeveling bij het installeren van een 
marketing informatiesysteem niet te volstaan met alleen opslag- en presentatie functio-
naliteiten, maar tevens een aantal (statistische) analyse-functionaliteiten in te bouwen. 
Aldus kan men inzicht krijgen in de causaliteit tussen verschijnselen: wat beïnvloedt 
wat: de “waarom” vraag.
Voorbeelden van marketing informatiesystemen zoals die in de praktijk worden 
gebruikt	 zijn	het	 INF*ACT	systeem	van	A.C.	Nielsen	voor	de	opslag,	 presentatie	 en	
analyse van fast-moving consumer goods data en BaanFrontOffice voor de business-to-
business toepassingen.

Marketing Decision Support Systemen
Marketing decision support systemen (MDSS) richten zich specifiek op de vragen 
van niveau (iii), de zogenaamde what-if vragen. Een marketer wil graag weten wat er 
gebeurt bij het nemen van een bepaalde marketingbeslissing, bijvoorbeeld het opvoe-
ren van het reclamebudget, het introduceren van een nieuw product, een bepaalde 
salespromotie, etc. Wat zou het effect van deze marketing acties zijn op verkopen, of 
op het marktaandeel? Marketing decision support systemen proberen antwoorden te 
geven op dergelijke vragen. Hiertoe beschikken deze systemen over simulatiemodel-
len. Bij marketing decision support systemen staat de management relevantie van de 
gegeven antwoorden centraal. Het gaat er niet om een heel precieze voorspelling te 
doen, bijvoorbeeld het exacte aantal tonnen omzet van een nieuw product, maar veeleer 
om de richting en de orde van grootte van effecten. Soms wordt aan de managers zelf 
gevraagd om met behulp van hun expertise een decision support systeem te kalibreren, 
bijvoorbeeld met hun kennis over de invloed van reclame op de verkopen (in Little’s 
ADBUDG model)3 of met hun inzichten in het effect van meer vertegenwoordigers-
bezoeken op de omzet (in Lodish’ CALLPLAN model). Marketing decision support 
systemen vormen een flexibele tool om beslissingen te ondersteunen in minder gestruc-
tureerde situaties. Andere voorbeelden van veel toegepaste marketing decision support 
systemen zijn: ASSESSOR, ontwikkeld door Silk en Urban voor de voorspelling van 
de omzet van nieuwe supermarkt producten en SCANPRO, van Wittink e.a. voor het 
voorspellen van de effecten van sales promoties.

Marketing modellen
Voor het beantwoorden van vragen van het hoogste niveau (iv) zijn marketing model-
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len nodig. Bij de “what-should”-vraag gaat het om de optimale marketing strategie: wat 
moet er gebeuren, wat is de beste beslissing, gegeven onze doelstellingen en onze ken-
nis van het marktmechanisme? Een marketing model bestaat uit twee delen: (a) een 
wiskundig model dat het marketing proces (het marktmechanisme) beschrijft, inclusief 
de relatie tussen de beslissingsvariabelen (bijvoorbeeld prijs, reclamebudget, inspan-
ningen voor persoonlijke verkoop) en omzet; en (b) een optimaliseringprocedure dat 
de beste waarden voor de beslissingsvariabelen zoekt, binnen de gestelde beperkingen 
zoals productiecapaciteit en marketing budget. Om een marketing model te kunnen 
gebruiken, moet het worden geparameteriseerd, d.w.z. er moeten numerieke waarden 
worden toegekend aan de parameters. Deze parameterwaarden worden doorgaans met 
geavanceerde econometrische technieken afgeleid uit beschikbare historische gege-
vens. Marketing modellen zijn beter toe te passen naarmate de te ondersteunen marke-
ting problemen beter gestructureerd zijn. Voorbeelden van relatief goed gestructureerde 
marketing problemen zijn bijvoorbeeld sales planning, schapruimte-allocatie in super-
markten en mediaplanning. Dit zijn dan ook voorbeelden van terreinen waar marke-
tingmodellen met succes zijn toegepast.

Kennis-gedreven marketing management support systemen
De zojuist besproken MMSS richten zich vooral op de vraag hoe we uit data marketing 
kennis kunnen destilleren. Bij kennis-gedreven marketing management support syste-
men gaat het erom hoe we kennis in systemen kunnen representeren en deze systemen 
vervolgens inzetten voor het ondersteunen van marketing beslissingen. Dit betreft ken-
nis over marketing verschijnselen in de ruimste zin. Deze kan zijn verkregen uit ana-
lyse van marketing data zoals zojuist besproken, maar ze kan ook afkomstig zijn uit de 
marketing theorie zoals we die aantreffen in leerboeken of betrekking hebben op ken-
nis zoals die zich in het hoofd van beslissers bevindt. (Marketing) management beslis-
singen komen vrijwel altijd neer op het combineren van binnenkomende informatie en 
de ervaring en expertise die de manager al heeft. Het is belangrijk ook deze laatstge-
noemde kennis in marketing management systemen te kunnen representeren. De mar-
keting kennis waarover we het hier hebben is veelal kwalitatief. Ze kan betrekking heb-
ben op relaties tussen variabelen (bijvoorbeeld: door reclame gaat de merkbekendheid 
omhoog), op patronen van verschijnselen (bijvoorbeeld het geheel van omstandigheden 
die gunstig zijn voor de introductie van een nieuw product) of op aangeleerde normatie-
ve inzichten (bijvoorbeeld: met een A-merk moet je niet met de prijs stunten). Door de 
voortgeschreden	inzichten	in	de	cognitieve	wetenschappen	(met	name	artificiële	intel-
ligentie) is het in toenemende mate mogelijk geworden kennis te representeren in com-
puters en vervolgens daarmee te redeneren bij het oplossen van (marketing) problemen. 
Dit heeft geleid tot de volgende marketing management support systemen.

Marketing expert systemen
Bij marketing expert systemen wordt kennis van deskundigen vastgelegd in computer 
programma’s in de vorm van zogenaamde als-dan regels (“rule-based” kennis represen-
tatie). Voorbeelden van zulke regels (in een expert systeem voor reclame) zijn:
1. als het nieuw product betreft, dat aan het begin van de product life-cycle staat, dan is 

het gewenst om de primaire vraag (d.w.z. de vraag naar de productklasse) te stimule-
ren.

2. als het product onvoldoende wordt gebruikt, dan moeten consumenten worden gesti-
muleerd het product te proberen
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Een expert systeem wordt gevoed met gegevens over een bepaalde situatie. Het expert 
systeem laat hierop vervolgens als-dan regels los hetgeen via een aantal redeneerstap-
pen resulteert in conclusies die voor het marketing management relevant zijn. Zo kan 
een marketing expert systeem op het terrein van reclame aanbevelingen doen over 
de meest geschikte reclamecampagne voor een bepaald merk. Een expert systeem 
voor	 nieuwe	producten	 kan	 helpen	 om	 ideeën	voor	 nieuwe	producten	 te	 screenen	 en	
een expert systeem voor marktmonitoring kan aan het werk worden gezet om binnen-
komende marktgegevens te scannen op alarmerende omstandigheden, bijvoorbeeld een 
plotselinge daling van het marktaandeel of het verliezen van belangrijke klanten. Door 
de grote hoeveelheden gegevens is dat handmatig niet meer uit te voeren.
Een expert systeem bevat twee soorten kennis: (a) de kennis over het vakgebied waar-
op het expert systeem betrekking heeft (de z.g. domeinkennis, in ons geval bijvoor-
beeld kennis over reclame of kennis over nieuwe producten) en (b) de kennis over het 
redeneren. Dit leidt tot de twee belangrijkste componenten van een expert systeem, te 
weten de kennis-base (knowledge base) en de redeneermachine (inference engine). Het 
principe van het expert systeem werd in de jaren zeventig ontwikkeld aan de Stanford 
Universiteit. Sindsdien hebben expert systemen een grote vlucht genomen in een groot 
aantal verschillende toepassingsgebieden en is een ruim aanbod van ondersteunende 
software voorhanden. In marketing werden de eerste expert systemen ontwikkeld in 
de tweede helft van de jaren tachtig. Sindsdien is er een groot aantal marketing expert 
systemen verschenen, o.a. op domeinen zoals sales promotie, het monitoren van bin-
nenkomende scanning data, nieuwe producten en reclame (Wierenga en Van Bruggen 
2000). Expert systeem technologie kan worden gebruikt om intelligentie toe te voegen 
aan marketing management support systemen. Een expert systeem zal vaak functio-
neren onder het niveau van een ervaren menselijke expert. In situaties, waar laatstge-
noemde expertise echter schaars is en activiteiten een sterk routinematig karakter heb-
ben (zoals het genoemde voorbeeld van het monitoren van binnenkomende scanning 
data of het selecteren van klanten die in aanmerking komen voor een credit card) kun-
nen expert systemen goede diensten bewijzen.

Marketing case-based reasoning systemen
Case-based reasoning systemen zijn gebaseerd op de observatie dat menselijke beslis-
singen en dus ook die van marketing beslissers, vaak niet het gevolg zijn van een gron-
dige analyse van het probleem, maar veel meer van de analyse van de overeenkomst 
tussen een nieuw probleem en problemen die men eerder is tegengekomen en de toen 
gekozen	oplossingen.	Een	arts	die	een	patiënt	met	bepaalde	symptomen	op	zijn	spreek-
uur	 krijgt,	 herinnert	 zich	 vaak	 een	 andere	 patiënt	 met	 gelijksoortige	 symptomen	 en	
komt op basis daarvan tot dezelfde diagnose en behandeling. Op dezelfde wijze zal ook 
een marketing beslisser een bepaalde constellatie van marketing symptomen vaak inter-
preteren vanuit eerdere ervaringen en aldus besluiten tot een bepaalde marketing actie. 
Deze manier van probleem oplossen wordt “analogical reasoning” genoemd. Cognitief 
psychologen hebben vastgesteld dat dit veel voorkomt. Deze manier van het oplossen 
van	problemen	is	snel	en	efficiënt	en	impliceert	dat	de	beslisser	in	een	continu	leerpro-
ces zit. Bij veel beroepen zoals artsen, advocaten, architecten en management consul-
tants, bestaat de opleiding zelf voor een groot deel uit het geconfronteerd worden met 
een groot aantal cases als de basis voor de latere beroepspraktijk.
Case-based	reasoning	(CBR)	is	een	nieuw	gebied	binnen	het	vakgebied	artificiële	intel-
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ligentie, dat gebaseerd is op de notie van analoog redeneren. Het hart van een case-
based reasoning systeem is de zogenaamde case base. Hierin worden eerdere cases 
opgeslagen met zoveel mogelijk relevante informatie. Als er een nieuw probleem 
opduikt, gaat het systeem in de case base zoeken naar een soortgelijk probleem en 
neemt de bijbehorende in het verleden gekozen oplossing als het startpunt voor de 
oplossing van het nieuwe probleem. De oplossing wordt niet zonder meer gekopi-
eerd. Er kan een zekere “adaptatie” nodig zijn omdat het nieuwe probleem niet geheel 
identiek was aan het probleem in de case base. Bijvoorbeeld: een fabrikant van sla-
saus zoekt naar een effectieve salespromotie. In zijn casebase vindt hij een succesvolle 
“joint” promotie van Mexicaanse saus met chips. Dit brengt hem op het idee van een 
joint promotie van zijn slasaus met verse sla. Omdat sla een vers product is dat in een 
speciale afdeling van de supermarkt wordt verkocht, zal deze sales promotie anders 
moet worden geïmplementeerd dan een joint promotie van twee voorverpakte pro-
ducten. Niettemin is het onderliggend idee hetzelfde. Het opzetten van een case-based 
reasoning systeem vergt het goed overdenken van aspecten zoals: de wijze van repre-
senteren	van	cases,	het	definiëren	van	overeenkomst	 (similarity)	maten	en	het	kiezen	
van	 efficiënte	 zoekprocedures	 (vooral	 belangrijk	voor	grote	 case-bases).	 Inmiddels	 is	
er een aanzienlijk aanbod van case-based reasoning systemen beschikbaar. Case-based 
reasoning toepassingen beslaan een groot aantal gebieden zoals de technologiesector, 
de bank- en verzekeringsbranche, productie en transport. CBR is vooral geschikt voor 
toepassingsgebieden met beperkte kennis (weak knowledge) en waar de problemen 
niet zeer gestructureerd zijn. Marketing is een typisch voorbeeld van zo’n domein. De 
eerste toepassingen van CBR in marketing liggen op het terrein van sales promotie, 
maar het toepassingspotentieel van CBR voor het marketing domein is veel breder dan 
dat. De CBR-technologie biedt niet alleen ondersteuning bij het oplossen van actuele 
problemen. De case-base kan de belangrijke functie krijgen van een “corporate mar-
keting memory”. Verder kent de benadering een inherente dynamiek. De case-base 
groeit voortdurend omdat alle nieuwe ervaringen weer worden opgeslagen. Deze dyna-
miek brengt het element van leren met zich mee. Aldus kan de case-base ook weer een 
bron worden van nieuw kennis. Zoals bekend, staan kennismanagement en leren op dit 
moment hoog op de corporate agenda.

Neurale netwerken
Terwijl bij expert systemen en case-based reasoning, kennis expliciet wordt gemaakt, 
blijft deze bij neurale netwerken impliciet. De kennis is namelijk als zodanig niet 
“grijpbaar”, maar is vervat in een netwerk dat wordt gebruikt om te classificeren en te 
voorspellen. Een neuraal netwerk wordt getraind op bestaande voorbeelden of cases die 
aan het netwerk worden aangeboden. Hieruit “leert” het netwerk om bepaalde patronen 
te herkennen en deze geleerde associaties (dit is de gegenereerde kennis) kunnen ver-
volgens worden toegepast voor het maken van voorspellingen in nieuwe situaties. Neu-
rale netwerken worden zo genoemd omdat hun architectuur is ontleend aan het men-
selijk brein, waarin binnenkomende prikkels via netwerken van onderling verbonden 
zenuwcellen worden omgezet tot associaties met bepaalde concepten. Bij (kunstmatige) 
neurale netwerken wordt deze architectuur, in sterk vereenvoudigde vorm, nagebouwd 
in een computer.
Een (kunstmatig) netwerk kan bijvoorbeeld worden getraind voor het herkennen van 
interessante prospects voor een nieuw product. Stel dat we over een database beschik-
ken met klanten die benaderd zijn voor het nieuwe product en waarvan we weten of ze 
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het product al dan niet hebben gekocht. Aan het netwerk wordt uit deze database dan 
steeds een combinatie van kenmerken van de klant (grootte, bedrijfstak, koopgedrag 
in het verleden, etc.) aangeboden alsmede het gegeven of die klant het nieuwe pro-
duct wel of niet heeft gekocht. Als het netwerk een groot aantal van deze klanten heeft 
“gezien”, heeft hij geleerd het patroon van kenmerken dat hoort bij de kopers te onder-
scheiden van het patroon van kenmerken van niet-kopers. Een aldus getraind netwerk 
kan vervolgens worden gebruikt om voor nieuwe klanten, die nog niet waren benaderd, 
te voorspellen of zij wel of niet tot aankoop van het nieuwe product over zullen gaan. 
Dit maakt een gerichte selectie van te benaderen prospects mogelijk en het is duidelijk 
dat	een	dergelijke	werkwijze	 tot	 een	veel	efficiëntere	aanpak	 leidt	dan	het	at-random	
benaderen van klanten.
Neurale netwerken hebben een grote vlucht genomen en worden toegepast in vrijwel 
alle terreinen van management. Ze zijn vooral geschikt voor vakgebieden met veel 
data. De specifieke kracht van neurale netwerken is hun vermogen om zonder a-priori 
hypothesen verbanden en patronen in grote datasets te ontdekken. Neurale netwerken 
vertegenwoordigen daarom een ook voor marketing belangrijke nieuwe technologie. 
Ook voor neurale netwerken zijn inmiddels talrijke tools voorhanden. Neurale netwer-
ken worden zowel toegepast voor marketing tijdreeks data als voor zogenaamde cross-
sectie data. Van het laatste is de besproken toepassing voor de selectie van prospects 
een voorbeeld.

Marketing creativiteit support systemen
Creativiteit bestaat voor een belangrijk deel uit het maken van associaties en het leg- 
gen van verbanden tussen ogenschijnlijk “remote concepts”. Dit proces kan worden 
ondersteund met behulp van computers en er worden steeds meer programma’s ont- 
wikkeld om te helpen bij het vinden van creatieve oplossingen. Deze vinden ook hun 
weg naar marketing. Een voorbeeld van de toepassing van creativiteit support syste- 
men in reclame is het werk van Kroeber-Riel (zie bijvoorbeeld Esch en Kroeber-Riel 
1994).

Er bestaat een relatie tussen de eerder besproken componenten van marketing manage-
ment support systemen en de verschillend typen marketing management support syste-
men. Marketing expert systemen liggen bijvoorbeeld dicht tegen de component marke-
ting kennis aan, marketing modellen leunen relatief zwaar op de component analytische 
technieken en neurale netwerken maken intensief gebruik van marketing data. Dit soort 
verbanden is in Figuur 2 in beeld gebracht.

4. MARKETING MANAGEMENT SUPPORT SySTEMEN 
4. IN NEDERLAND

In de afgelopen jaren zijn marketing management support systemen in Nederland veel-
vuldig het onderwerp geweest van artikelen, workshops en congressen. Overigens wer-
den deze systemen daarbij vaak aangeduid met andere namen dan de in dit artikel inge-
voerde, overkoepelende term marketing management support systemen. In het verleden 
werden vaak termen zoals marketing informatiesystemen, verkoopinformatiesystemen 
en marketing decision support systemen door elkaar gebruikt. In dit artikel beperken 
wij ons tot de bijdragen over marketing management support systemen die de afgelopen 
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vijfentwintig jaar in het Jaarboek van de Nederlandse Vereniging van Marktonderzoe-
kers4 zijn verschenen. Eerder in dit artikel zijn de vier componenten besproken die een 
MMSS als het ware samenstellen: informatietechnologie, analytische technieken, mar-
keting data en marketing kennis. Als we de inhoud van 25 jaargangen Jaarboek over-
zien, valt op dat we een flink aantal artikelen aantreffen die over één van de componen-
ten van MMSS gaan, terwijl slechts enkele artikelen betrekking hebben op marketing 
management support systemen als zodanig. 

We beginnen met de laatstgenoemde categorie. Het eerste artikel in het Jaarboek dat 
over het verschijnsel marketing management support systemen gaat, is van de hand van 
Wierenga (1982). “Beslissingsondersteuningssystemen voor het Marketing Manage-
ment (BOM)” worden ze in deze bijdrage genoemd. Op dat moment zijn van de in 
Tabel 1 genoemde systemen slechts de eerste twee bekend: marketing modellen (MM) 
en marketing informatiesystemen (MKIS) en deze worden in het artikel behandeld. In 
1982 konden er al enkele concrete (positieve) ervaringen met marketing management 
support systemen worden gerapporteerd en ook de eerste resultaten van laboratoriumex-
perimenten waren beschikbaar. Het artikel eindigt met een oproep aan marktonderzoe-
kers om zich een centrale rol te verwerven bij de opzet en het functioneren van MMSS. 
Meer dan tien jaar later verschijnt er opnieuw een artikel over marketing management 
support systemen in het Jaarboek. Van Bruggen (1993) doet verslag van een experimen-
teel onderzoek naar de effectiviteit van marketing decision support systemen waaraan 
200 proefpersonen, waaronder 80 ervaren managers hebben deelgenomen. Het blijkt 
dat de het gebruik van deze systemen een duidelijk positief effect heeft op marktaande-
len en winst. De twee genoemde artikelen gaan over marketing management systemen 
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Figuur 2. De Componenten en de verschillende typen Marketing Management Support Systeem 
(Bron: Wierenga en Van Bruggen, 2000).

4 Later: Nederlandse Vereniging voor Marktonderzoek en Informatiemanagement.
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in het algemeen en vooral over de condities waaronder ze effectief zijn Hiernaast zijn 
er in het Jaarboek diverse artikelen verschenen over bepaalde typen marketing manage-
ment support systemen. Er zijn bijvoorbeeld artikelen over marketing modellen (Leef-
lang 1976; van Goor en Leeflang 1981; Plat 1988) en, meer recentelijk, over neurale 
netwerken (Van der Veer, Wierenga en Kluytmans 1993; Huizingh, de Boer en Wedel 
1995).
Voor zover de andere artikelen in vijfentwintig jaar Jaarboek betrekking hebben op 
marketing management support systemen, behandelen ze één van de componenten. 
Regelmatig zijn er artikelen verschenen over de component analytische technieken die 
gebruikt worden in marketing management support systemen. Een aantal daarvan gaan 
over econometrische aspecten van het specificeren en schatten van marketing modellen: 
de eerder genoemde artikelen van Leeflang (1976) en Van Goor en Leeflang (1981) en 
daarnaast een artikel over het schatten van de effecten van promoties (Foekens, Leef-
lang en Wittink 1994). Verder zijn er artikelen over logistische modellen (Oomens 
1975), tijdreeksanalyse (Fase 1981; 1985), onevenwichtigheidsmodellen (Bode en 
Koerts 1991), technieken voor marktsegmentatie (Gankema en Wedel 1992) en adaptie-
ve technieken (DenUyl en Langendoen 1997). Een in het marktonderzoek veel gebruik-
te techniek, die ook voor keuzesimulaties van consumenten in marketing management 
support systemen kan worden gebruikt is conjuncte analyse. Van het grote aantal arti-
kelen over dit onderwerp in het Jaarboek noemen wij hier enkele: Van Raaij (1978), 
Steenkamp (1985), Vriens en Wittink (1990) en Oppewal en Timmermans (1992).
Ook de MMSS component marketing data is ruim vertegenwoordigd in de Jaarboek 
bijdragen van de afgelopen kwart eeuw. De meeste artikelen gaan over het gebruik van 
(continue) paneldata. Behandelde aspecten zijn o.a. het gebruik van dit type data bij 
decision support (Olivier 1982), de effecten van dekkingsverschillen bij panels (Leef-
lang, Olivier en Plat 1981) en de invloed van de het type gegevens op de gevonden 
effecten van marketing instrumenten (Leeflang, Plat en Biemans 1984). Naast artikelen 
over “traditionele” panels heeft ook de bar code zich in de kolommen van het Jaarboek 
doen laten gelden. De belangrijkste gebeurtenis op het gebied van marketing data is 
ongetwijfeld de komst van de scanner data. Deze gebeurtenis is door Hauser (1985) 
terecht aangeduid als een “revolutie in marketing”. Scanner data hebben een geweldige 
kracht gevormd achter de verdere ontwikkeling van MMSS. Aan Olivier komt de eer 
toe in het Jaarboek voor het eerst over deze ontwikkeling te hebben geschreven. Reeds 
in 1981 leverde hij een bijdrage over Uniforme Artikel Codering. Nog voor de echte 
“take-off” van scanner data in Nederland bespreken Plat en Bol (1985) wat er op dit 
punt in Nederland te verwachten is, vooral gezien de ontwikkelingen in de VS. Aan 
de hand van gegevens van één winkel geven ze een voorbeeld van wat er met scan-
ner data gedaan kan worden. Scanning is voor het marktonderzoek vooral van belang 
door het gebruik van scanner data in detaillistenpanels en consumentenpanels. Deze 
vorm van continu-onderzoek waarop veel fabrikanten en detailhandelsorganisaties zijn 
geabonneerd, is door het gebruik van scanner data veel nauwkeuriger, sneller en krach-
tiger geworden. In 1988 komen Leeflang en van Haastrecht met het artikel: “Scanning: 
een tussenstand”. Op dat moment zijn er 140 scannende winkels in Nederland. In 1992 
wordt deze bijdrage gevolgd door een beschouwing over de mogelijkheden van scan-
ner gegevens in marketing management van de hand van Foekens, Leeflang, Mensing 
en Wittink. De tot nu toe genoemde artikelen gaan over detaillistenpanels en de verza-
meling van scanner data artikelen wordt gecompleteerd door artikelen over consumen-
tenpanels, zie bijvoorbeeld Luijten (1989). Anno 2000 heeft de scanning revolutie zich 
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grotendeels voltrokken, maar een nieuwe ontwikkeling dient zich reeds aan. Het World 
Wide Web zal zo mogelijk tot een nog grotere revolutie in marketing leiden. Electronic 
commerce biedt grote mogelijkheden voor het verzamelen van data over gebeurtenis-
sen in de markt. Zowel data over transacties als over communicatie- en zoekgedrag van 
consumenten zijn nu zeer gemakkelijk te verzamelen. Het valt te verwachten dat we 
daarover in de komende jaargangen van het Jaarboek veel zullen lezen. Het eerste arti-
kel over het World Wide Web is inmiddels in het Jaarboek verschenen (Vrolijk, Hui-
zingh en Hoekstra 1999). Een andere belangrijke ontwikkeling van de afgelopen jaren 
is de opkomst van direct marketing en data-based marketing. Ook over dit onderwerp 
zien we de eerste artikelen in het Jaarboek verschijnen. Van der Scheer (1999) behan-
delt bijvoorbeeld modellen voor het optimaliseren van klantenselectie bij mailings.
Over een andere component van marketing management support systemen, informatie 
technologie, is in het Jaarboek relatief weinig geschreven. De Nooy (1984) beschrijft de 
ontwikkeling van bepaalde soorten software die voor het marktonderzoek van belang 
zijn, zoals database pakketten en spreadsheet software. Daarnaast wordt informatietech-
nologie behandeld in de context van dataverzameling: het gebruik van microcomputers 
in het marktonderzoek (Bronner en De Hoog 1982; Van Doorn 1987). Over de com-
ponent marketing kennis is de oogst van Jaarboek artikelen nog kleiner. Een belang-
rijke	reden	is	waarschijnlijk	dat	de	marktonderzoek	branche	altijd	sterk	georiënteerd	is	
geweest op kwantitatieve gegevens. Beschouwingen over de betekenis van kennis voor 
marketing, met name kwalitatieve kennis, hebben we in de afgelopen vijfentwintig jaar-
boeken niet aangetroffen. Artikelen over systemen waar marketing kennis, intelligentie 
en expertise is ingebouwd, bijvoorbeeld expert systemen ontbreken eveneens. Alleen 
aan neurale netwerken, die gebruikt kunnen worden om kennis uit (grote) databestan-
den te extraheren, is enige aandacht besteed (Van der Veer, Wierenga en Kluytmans 
1993; Huizingh, de Boer en Wedel 1995; Den Uyl en Langendoen 1997). Gegeven de 
grote aandacht op dit moment voor kennis, kennismanagement en leren in organisaties 
kunnen we over dit onderwerp in toekomstige Jaarboekedities meer bijdragen tegemoet 
zien. 

Marketing management support systemen in Nederlandse bedrijven
Uit de rondgang door vijfentwintig jaar Jaarboek blijkt dat dit Nederlandse medium 
met regelmaat aandacht heeft besteed aan de ontwikkelingen op het gebied van marke-
ting management support systemen. Deze aandacht had vooral betrekking op analyti-
sche technieken en data en veel minder op het gebruik en de effectiviteit van marketing 
management support systemen in bedrijven. De vraag is in welke mate Nederlandse 
bedrijven daadwerkelijk zijn overgegaan tot het installeren van marketing management 
support systemen en welke rol marktonderzoekers daarin hebben gespeeld? In het Jaar-
boek is hierover niet rechtstreeks verslag gedaan, maar in dit verband is het interes-
sant enkele uitkomsten te vermelden uit door NIMA en VIFKA gesponsord onderzoek, 
gehouden in de eerste helft van de jaren negentig. Uit dit onderzoek (n=525) bleek, dat 
van de Nederlandse bedrijven met tien of meer werknemers waar een marketingfuncti-
onaris in de organisatie aanwezig is, 37% een marketing management support systeem 
hadden (Van Campen e.a. 1991). 

In het Jaarboek artikel van Wierenga (1982) staat een grafiek over de ontwikkeling van 
de penetratie van marketing management support systemen bij Nederlandse bedrijven 
met drie mogelijke scenario’s: stagnatie, gestage groei en zeer snelle penetratie. Deze 

208



209

figuur is hier opnieuw afgedruk met de resultaten uit de studie van 1991 erbij. Zoals we 
in Figuur 3 kunnen zien, is de werkelijke penetratie van MMSS dus iets boven het mid-
delste scenario van 1982 uitgekomen.
Overigens kwam uit een vergelijkbaar onderzoek in de VS een vergelijkbaar penetra-
tiecijfer voor marketing management support systemen, namelijk 32% (Higby en Farah 
1991). Ook vergelijkenderwijs kunnen wij kunnen dus concluderen dat de adoptie van 
MMSS bij Nederlandse bedrijven substantieel is.
Enkele jaren later is een vervolgonderzoek gedaan bij Nederlandse bedrijven die een 
MMSS hadden (De Jong e.a. 1994). Hierbij is onder andere nagegaan welk soort gege-
vens de marketing management support systemen bevatten. In Tabel 2 wordt hiervan 
een overzicht gegeven.

Tabel 2. Gegevenssoorten in MDSS van Nederlandse bedrijven (De Jong, Huizingh, Oude Ophuis 
en Wierenga, 1994).

Gegevenssoort Percentage van de bedrijven

Verkoopcijfers 92
Eigen prijscijfers 84
Eigen reclame-uitgaven 41
Eigen distributiecijfers 69
Eigen marktaandeelcijfers 67
Prijscijfers van de concurrentie 51
Geschatte reclamebestedingen van de concurrentie 10
Distributiecijfers van de concurrentie 28
Marktaandeel van de concurrentie 56
Literatuurreferenties 18

Het blijkt dat bedrijven vooral beschikken over eigen verkoopcijfers, prijscijfers, distri-
butiecijfers en marktaandeelcijfers. Over de concurrentie zijn veel minder vaak gege-
vens aanwezig. Overigens valt op dat slechts een minderheid van de bedrijven (41%) 
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Figuur 3. Verwacht (stippellijn) en daadwerkelijk gebruik van MMSS in Nederland (vetgetrokken 
lijn).
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haar eigen reclamecijfers in het MMSS bewaart. Misschien is dit een illustratie van het 
korte geheugen van bedrijven op dit punt. In het Jaarboek van 1982 werden de markt-
onderzoekers opgeroepen een centrale rol te spelen bij het opzetten en gebruiken van 
marketing management support systemen. Is dit inderdaad gelukt? In het onderzoek 
van 1994 (De Jong e.a. 1994) is aan de respondenten gevraagd naar de relatieve invloed 
van de verschillende afdelingen bij het tot stand komen van het MMSS in hun bedrijf. 
Hierbij zijn in het beslissingsproces met betrekking een MMSS drie fasen onderschei-
den: initiatief, beslissing en uitvoering. De respondenten (n=102) waren topmanagers, 
automatiseringsmedewerkers, marketers en marktonderzoekers. Hun (gezamenlijke) 
percepties5 van de relatieve invloed van de verschillende afdelingen in de drie fasen van 
het proces zijn weergegeven in Tabel 3. 

Tabel 3. Relatieve invloed van een vijftal bedrijfsafdelingen bij het aanschaffen en implementeren 
van een MMSS (De Jong, Huizingh, Oude Ophuis en Wierenga, 1994).

 Initiatief Beslissing Uitvoering

Topmanagement      30        42         19
Automatisering      12        14         29
Marketing      36        25         33
Marktonderzoek        8        3           6
Financiering        6        7           4
Andere afdelingen        8        9           9

Uit deze tabel blijkt dat bij het tot stand komen van marketing management support 
systemen in bedrijven de marktonderzoekafdeling vrijwel aan de kant staat. Het initi-
atief voor een MMSS komt meestal van marketing of topmanagement, bij de defini-
tieve beslissing over aanschaf of implementatie heeft het topmanagement de belang-
rijkste stem, terwijl de implementatie zelf vooral een aangelegenheid is van marketing 
en automatisering. In geen van de drie fasen speelt marktonderzoek een significante 
rol. De eindgebruiker (de marketer) drukt kennelijk een zware stempel op het MMSS. 
In dit verband spreekt men wel van end user computing. De Nederlandse marktonder-
zoeker met zijn specifieke expertise heeft op het gebied van MMSS blijkbaar weinig 
kunnen bijdragen. Door het gebruik van marketing management support systemen heeft 
de marketing beslisser rechtstreeks toegang tot de voor hem relevante gegevens. Van-
wege de verwachting dat marketing management support systemen steeds belangrijker 
worden, roept dit de vraag op over de toekomstige rol van de marktonderzoekafdeling 
in het bedrijf.

5. SUCCESFACTOREN VOOR MARKETING MANAGEMENT 
SUPPORT SySTEMEN

De afgelopen decennia is er veel gebeurd op het gebied van de ontwikkeling van mar-
keting management support systemen. Ook op het gebied van de vier componenten 
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5 Er bestond tamelijk grote overeenstemming in de percepties van de verschillende typen functionarissen.
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van deze systemen is belangrijke vooruitgang geboekt is. Wanneer we kijken naar het 
succes van toepassingen van MMSS dan is er geen sprake van een eenduidig beeld. 
Enerzijds zijn er de voorbeelden van geslaagde toepassingen van marketing modellen 
zoals CALLPLAN voor de planning van vertegenwoordigersbezoeken door US Airli-
nes (Lodish, Curtis, Ness en Simpson 1988) en multi-attribuut keuze modellen voor 
de voorspelling van de preferenties van klanten van ABB Electric (Gensch, Aversa en 
Moore 1990). Anderzijds zijn er experimentele studies zoals die van Chakravarti, Mit-
chell en Staelin (1979) die aanmerkelijk minder gunstige resultaten van het gebruik van 
deze systemen laten zien. Kennelijk leidt het gebruik van marketing management sup-
port systemen niet automatisch tot betere resultaten. Wat de afgelopen periode geleerd 
heeft is dat we bij het ontwerpen van marketing management support systemen moeten 
uitgaan van de beslissingsituatie van de marketer. Om tot werkelijk succesvolle imple-
mentatie en gebruik van marketing management support systemen te komen is een 
vraaggestuurde aanpak nodig. Hierbij worden de kenmerken van de beslissingssituatie 
als uitgangspunt genomen. Op basis van deze kenmerken kan vervolgens een systeem 
geselecteerd/ontwikkeld worden dat zo goed mogelijk bij deze beslissingssituatie aan-
sluit. 

Figuur 4 is een model dat de factoren die het succes van een marketing management 
support systeem bepalen, bevat. Dit model begint bij de vraagzijde van decision sup-
port.
Het succes van implementatie en gebruik van marketing management support systemen 
is afhankelijk van een vijftal groepen factoren. Dit zijn (1) de karakteristieken van de 
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Figuur 4. Factoren die het succes van een marketing management support system bepalen (afge-
leid van Wierenga, Van Bruggen en Staelin, 1999).
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beslissingssituatie (de vraagzijde); (2) de functionaliteit van het marketing management 
support systeem (de aanbodzijde), (3) de match tussen de vraag- en de aanbodzijde, (4) 
de design karakteristieken van het marketing management support systeem en (5) de 
kenmerken van het implementatieproces van het systeem. 
De karakteristieken van de beslissingssituatie wordt bepaald door de kenmerken van 
de beslisser, de kenmerken van het probleem waarover een beslissing genomen moet 
worden en de omgeving waarin de beslisser het probleem op moet lossen. Bij kenmer-
ken van de beslisser moeten we denken aan variabelen als zijn of haar ervaring, cogni-
tieve stijl (analytisch of meer intuïtief), opleiding, leeftijd en attitude ten opzichte van 
het gebruik van MMSS. Kenmerken van het probleem zijn het specifieke marketing 
instrument waar het probleem betrekking op heeft, de mate van gestructureerdheid van 
het probleem, de beschikbaarheid van marketing data en de mate waarin kennis over 
het probleem aanwezig is. De beslissingsomgeving tenslotte betreft zowel de omge-
ving binnen de organisatie (cultuur, rol van marketing etc.) als die buiten de organisatie 
(dynamiek en mate van concurrentie in de markt, tijdsdruk etc.). Deze karakteristie-
ken van de beslissingssituatie zullen ertoe leiden dat de marketer een probleem op een 
bepaalde manier op zal lossen. De manier waarop dit zal gebeuren noemen we de zoge-
naamde marketing problem-solving mode (Wierenga en Van Bruggen 1997). We kun-
nen een viertal marketing problem-solving modes onderscheiden (zie Figuur 5).

In de optimizing mode heeft de marketer een exact beeld van de manier waarop mar-
keting variabelen aan elkaar gerelateerd zijn. Voor de oplossing van een probleem zal 
hij of zij op zoek gaan naar die waarden van beslissingsvariabelen die leiden tot opti-
male uitkomsten. In het geval van reasoning heeft de marketer een mentaal model dat 
bestaat uit een aantal oorzaak-gevolg relaties welke echter subjectief, niet compleet en 
niet volledig overeenkomstig de objectieve werkelijkheid hoeven te zijn. Aan de hand 
van het mentale model zal de marketer beredeneren wat mogelijke goede oplossingen 
voor een probleem zijn. Hierbij spelen de eigen intuïtie en expertise van de marketer 
dus een belangrijke rol. De derde manier waarop een marketer een probleem op kan 
lossen is door middel van analogizing. Marketers die op deze manier te werk gaan zul-
len bij confrontatie met een marketing probleem in hun geheugen nagaan of ze eerder 
met soortgelijke problemen geconfronteerd zijn. Wanneer dit het geval is dan zullen 
zij de toen gekozen oplossing als startpunt voor de oplossing van het huidige probleem 
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Figuur 5. ORAC model: classificatie van marketing problem-solving modes
(Wierenga en Van Bruggen, 1997).
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nemen. Hierbij zullen ze de oplossing aanpassen wanneer de omstandigheden niet exact 
hetzelfde waren en mogelijk ook basis van de resultaten zoals die in het verleden met 
de oplossing gerealiseerd werd. Tenslotte kan het zijn dat marketers met volledig nieu-
we problemen geconfronteerd worden. In een dergelijke situatie zal de marketer door 
middel van creating tot een oplossing moeten zien te komen. Hierbij gaat het om het 
ontwikkelen van nieuwe en creatieve oplossingen.
Afhankelijk van de marketing problem-solving mode die door de marketer wordt toege-
past om een marketing probleem op te lossen zal een bepaald type marketing manage-
ment support systeem het meest effectief zijn. Wanneer de marketer kiest voor opti-
mizing dan zullen systemen die volgens het optimalisatie principe werken (marketing 
modellen en marketing expert systemen) het meest effectief zijn. Reasoning wordt het 
beste ondersteund door systemen die diagnose, analyse en simulatie functionaliteiten 
hebben (marketing informatie systemen, marketing knowledge-based systemen en mar-
keting decision support systemen). Voor de ondersteuning van analogizing zijn recent de 
eerste marketing case-based reasoning systemen ontwikkeld, terwijl voor de ondersteu-
ning van creativiteit marketing creativiteit support systemen nodig zijn. De mate waarin 
de wijze waarop een probleem opgelost wordt en de functionaliteit van het gebruikte 
marketing management support systeem op elkaar aansluiten noemen de match tussen 
vraag naar en aanbod van marketing management support. Deze match is de belangrijke 
determinant van het succes van een marketing management support systeem.
Naast de aansluiting van de functionaliteit van het MMSS op de karakteristieken van 
de beslissingssituatie is het ook van belang dat het systeem technisch gezien goed 
ontworpen wordt en ook op een juiste manier in een organisatie wordt geïmplemen-
teerd. De relatie tussen de “match” van vraag en aanbod en het succes van een systeem 
wordt beïnvloed door deze ontwerpkenmerken van het marketing management support 
systeem (gebruiksvriendelijkheid, toegankelijkheid van het systeem, flexibiliteit etc.) 
en de kenmerken van het implementatieproces (betrokkenheid van de gebruikers, top 
management support, training in gebruik van het systeem etc.).

Ontwikkelingen op het gebied van marketing science en marktonderzoek alsmede in de 
informatie technologie hebben geleid tot de mogelijkheid om steeds krachtiger marke-
ting management support systemen te ontwikkelen. Deze systemen stellen marketers 
in staat om optimaal te profiteren van de toegenomen kwantiteit en kwaliteit van mar-
keting	 data	 en	 analytische	 technieken.	Het	 potentiële	 succes	 van	MMSS	 is	 dus	 sterk	
toegenomen. Aan de hand van het hierboven beschreven raamwerk voor het succes 
van marketing management support systemen kunnen marketers bepalen hoe ze deze 
potentie daadwerkelijk kunnen benutten. Door eerst nauwkeurig de beslissingssituatie 
te analyseren, vervolgens het juiste type systeem te selecteren, dit op de juiste manier te 
ontwerpen en tenslotte voldoende zorg te besteden aan het implementatieproces in het 
bedrijf, kunnen marketing management support systemen maximaal bijdragen aan het 
resultaat van de onderneming.
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14. Vijfentwintig jaar oude en nieuwe media

W.F. VAN RAAIJ

SAMENVATTING

In dit artikel komt het gebruik van media en het mediaonderzoek van de afgelopen 25 jaar en 
van de komende 25 jaar aan de orde. In het NVMI-Jaarboek is regelmatig over mediaonderzoek 
gepubliceerd, vooral over bereiksonderzoek. De nieuwe interactieve media verschillen op een 
aantal aspecten van de ‘oude’ media: pacing, delivery versus retrieval media, snelheid van terug-
koppeling,	communicatievermogen,	autoriteit,	gebruiksgemak,	effectiviteit	en	efficiëntie.	Nieuwe	
interactieve media vergroten de macht van de gebruiker en leiden op de duur tot keten omkering. 
De nieuwe media zullen grote gevolgen hebben voor consumenten, bedrijven, media- en markt-
onderzoek. Marktonderzoek zal de komende 25 jaar vooral gebruik maken van secundaire gege-
vens verzameld met ‘scanning’ en ‘tracing’. Het Internet biedt daarnaast interessante mogelijk-
heden voor telepanels, experimentatie en split runs. Het artikel geeft naast een terugblik over 
de afgelopen 25 jaar dus ook een vooruitblik naar de toekomst van het mediagebruik door con-
sumenten en marktonderzoekers. In verband met het jubileum van het Jaarboek worden vooral 
artikelen uit de 24 verschenen Jaarboeken geciteerd.

1. INLEIDING

In december 1998 ontvingen alle NVMI-leden naast het Jaarboek in de gedrukte vorm 
ook een nieuw medium: een CD-Rom met de artikelen uit de voorgaande jaarboeken. 
Het Jaarboek bestond immers 25 jaar (1975-1999) en het werd tijd voor een terugblik, 
een overzicht en een nieuw medium. Op de boekenplank neemt de CD-Rom nu minder 
dan een cm plankbreedte in en vervangt 24 boeken met een totale breedte van ruim een 
halve meter. Het is ook effectief zoeken op een CD-Rom, zowel op auteur als op onder-
werp. Met de CD-Rom ontstaat ook de nostalgie en behoefte terug te kijken naar 25 
jaar Jaarboek. Wat heeft het Jaarboek ons geleverd? En speciaal in dit artikel, wat heeft 
het Jaarboek ons geleverd aan kennis en inzicht in het gebruik van media? 
In dit artikel wil ik ingaan op de geschiedenis van het media-onderzoek in Nederland. 
Het accent ligt hierbij echter niet op het verleden, maar op de toekomst, op de nieuwe 
media. Om het gebruik van elektronische en interactieve media vast te stellen komen 
nieuwe gegevens voor marktonderzoek ter beschikking en zijn nieuwe onderzoekstech-
nieken vereist. 
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2. DE AFGELOPEN 25 JAAR

In de afgelopen 25 jaren zijn in totaal twaalf artikelen over mediagebruik en media-
onderzoek in het Jaarboek verschenen, dus minder dan één artikel per twee jaar. Het 
hoogtepunt was het Jaarboek van 1979 met drie artikelen over de geschiedenis van het 
mediaonderzoek in Nederland (De Jonge, 1979; Ligthart, 1979; Stoppelman, 1979) en 
het mediaonderzoek dat voorafging aan de onderzoeken van het SUMMO. Het eerste 
mediaonderzoek dateert al van 1930. Hierin wordt niet alleen vastgesteld welke media 
bij de respondenten ‘in huis’ komen, maar ook hoe deze media gelezen worden: de 
aandacht voor de ‘plaatjespagina’ en advertenties in de krant. Lezerskring-onderzoek 
dateert van 1945; hierin wordt de socio-demografische samenstelling van de lezers 
(abonnees) van een krant of tijdschrift vastgesteld (De Jonge, 1979). De onderzoeks-
aandacht ging aanvankelijk alleen uit naar de gedrukte media zoals kranten en tijd-
schriften (De Lint en Stoppelman, 1981; Stoppelman, 1984). Dit waren in die jaren de 
belangrijkste media om consumenten te bereiken, doordat reclame op radio en televisie 
niet was toegestaan.
Het Nationaal Advertentiemedia Onderzoek (NAMO), uitgevoerd door het NIPO, vond 
plaats in 1961-1962. In de bereiksvraag werd gevraagd welke gedrukte media ‘regel-
matig’	 in	 huis	 komen.	Het	 onderzoek	was	 dus	 sterk	 abonnee-georiënteerd.	Voor	 het	
eerst werden in het NAMO doublures vastgesteld: In welke mate komen combinaties 
van kranten en tijdschriften voor? Na het NAMO volgden in 1967 en 1970 de TON-
onderzoeken (Tijdschriften Onderzoek Nederland) (Stoppelman, 1979). Hierbij wer-
den bereik (‘Leest u het maandblad De Vrouw wel eens?’), frequentie (‘Hoeveel van 
de laatste 12 nummers hebt u gelezen?’) en leesintensiteit (‘Hoeveel leest u van een 
bepaald nummer?’) vastgesteld. 
Pas later komt er onderzoek naar het gebruik van televisie en naar de mate waarin 
 televisie de gedrukte media verdringt, vooral bij jongeren en laag opgeleiden. Knulst 
(1989-90) constateert met behulp van tijdbestedingsgegevens van het Sociaal en Cul- 
tureel Planbureau dat vooral jongeren en laag-opgeleiden minder lezen en meer tele- 
visie kijken. Nieuwe begrippen als ‘ontlezing’ vinden ingang. Geleidelijk verdringt 
televisie de gedrukte media als actueel nieuwsmedium en ook als ontspannings- 
medium. 
Pas zeer recent is er in het NVMI Jaarboek aandacht gekomen voor onderzoek naar het 
gebruik van interactieve media zoals het Internet (Hoek en Van Raaij, 1999; Huizingh 
en Kalma, 1998; Vrolijk, Huizingh en Hoekstra, 1999). 

3. MEDIUM- EN RECLAMEBEREIK

Een	medium	 is	 een	 vervoerder	 van	 redactionele	 en	 commerciële	 boodschappen	 naar	
de gebruikers van het medium. Hierover werd twintig jaar geleden nog erg ‘top-down’ 
gedacht. De zender plaatst een (reclame)boodschap in een medium of in een combina-
tie van media, en de media vervoeren deze boodschap naar de doelgroep. Het medi-
umbereik wordt gedefinieerd als het aantal personen dat het medium onder ogen heeft 
gehad, ongeacht of deze personen de reclameboodschap in het medium ook daadwer-
kelijk hebben gezien (Floor en Van Raaij, 1998). ‘Mediumbereik’ is de gemeenschap-
pelijke noemer van het SUMMO (Samenwerkings-verband voor het Uitvoeren van 
Multi-Media Onderzoek) waaronder de in Nederland verschijnende media zich scharen 
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en zich onderling laten vergelijken. Op basis van deze bereiksgegevens worden onder 
meer de advertentietarieven bepaald. 
Mediumbereik is echter nog geen reclamebereik. Een zaterdag-editie van De Volks-
krant telt meer dan 100 bladzijden plus een meegeleverd tijdschrift. Lezers zullen niet 
alle bladzijden openslaan en dus niet alle advertenties zien. Het reclamebereik is dus 
aanzienlijk lager dan het mediumbereik. Reclamebereik is soms minder dan de helft 
van het mediumbereik. Adverteerders zijn uiteraard vooral in het reclamebereik geïn-
teresseerd. Ze willen in de eerste plaats weten hoeveel personen hun advertentie zien 
en zijn er minder geïnteresseerd in hoeveel personen De Volkskrant inzien. Een stap in 
de goede richting van medium- naar reclamebereik is het meten van het ‘katernbereik’. 
Hoeveel en welke personen slaan het sport-, economie- of cultuurkatern open? Katern-
bereik geeft al een betere indicatie van het reclamebereik.
Bij radio en televisie wordt wel het reclamebereik gemeten. Er wordt hier namelijk 
vastgesteld bij hoeveel en welke personen (huishoudens) gedurende een bepaalde tijds-
periode (in kwartieren van een etmaal) de radio of televisie aanstaat. Dit wil overigens 
nog niet zeggen dat er ook gekeken of geluisterd wordt. Dus ook hier treedt overschat-
ting van het daadwerkelijke reclamebereik op. Naast bereik wordt voor de publieke 
zenders ook de waardering van programma’s gemeten. 
Naast de gedrukte media, radio en televisie zijn in het SUMMO ook de buitenmedia 
opgenomen en wordt vastgesteld hoeveel personen een ‘plakplaats’ of billboard pas-
seren. Ook dit is een indicatie van het reclamebereik omdat niet alle passanten in de 
richting van het billboard zullen kijken en het billboard zullen zien. Er is hier een inte-
ressant verschil tussen ‘kijken’ en ‘zien’. Iemand kan in de richting van een billboard 
kijken zonder de reclame te zien, net zo als iemand naar het TV-scherm kan kijken 
zonder de commercial te zien die op dat moment vertoond wordt.
In enkele experimentele onderzoeken door DMSA en SUMMO is het bereik en de 
waardering van direct mail vastgesteld, zowel op naam geadresseerde direct mail en als 
huis-aan-huis verspreide ‘non-mail’. Direct mail is ‘zijn eigen medium’. Mediumbe-
reik is dus gelijk aan reclamebereik. Het bereik van direct mail is ‘echt’ reclamebereik 
omdat wordt vastgesteld of iemand daadwerkelijk een mailstuk of folder onder ogen 
heeft gehad, al is het zelfs maar de envelop met de naam van de afzender.  
Interactieve media zoals het face-to-face gesprek, de telefoon en het Internet, zijn min-
der ‘top-down’ in hun gebruik dan gedrukte media, radio, televisie, buitenmedia en 
direct mail. Hiervoor gelden andere meetmethoden. Voordat we hieraan toekomen, is 
het gewenst eerst iets meer te zeggen over de eigenschappen van deze nieuwe media.

4. ONTWIKKELINGEN IN DE MEDIA

In het voorgaande is al gesteld dat er in de afgelopen jaren sterk ‘top-down’ werd 
gedacht over media, alsof consumenten zelf weinig beheersing hebben over de media 
die ze gebruiken. Deze beheersing door consumenten neemt echter steeds meer toe. 
De afstandsbediening bevordert het wisselen van kanalen. Consumenten kunnen een 
800-nummer bellen of op het Internet informatie krijgen over producten en diensten. 
Ze nemen zelf het initiatief tot (marketing)communicatie. Hier worden interne ver-
sus externe pacing, delivery versus retrieval media, en terugkoppeling besproken. Het 
gebruik van media zal de komende 25 jaar sterk veranderen.
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4.1. Pacing van media

Pieters en Van Raaij (1992, hoofdstuk 18) onderscheiden externe en interne pacing bij 
het gebruik van media. ‘Pacing’ kan vertaald worden als ‘snelheidsbeheersing’ of ‘rit-
misering’ zoals bij een pacemaker, maar het is meer dan dat. ‘Pacing’ is de beheersing 
van het proces van de overdracht van de inhoud van het medium naar de gebruiker.  
Bij radio en televisie beheerst de zender de volgorde en snelheid van informatie-over-
dracht. De zender bepaalt de inhoud en timing van de programma’s. Dit zijn dus media 
met externe pacing. Ontvangers kunnen alleen ‘zappen’ naar een ander kanaal. Als je 
kwart over acht het TV-toestel aanzet, heb je het grootste deel van het journaal gemist. 
Pas met ‘TV on demand’ kunnen kijkers zelf kiezen wanneer ze welk programma (film, 
nieuws, weerbericht) willen zien. Bij ‘response TV’ kunnen kijkers ‘meedoen’ met pro-
gramma’s en bijvoorbeeld antwoorden op quizz-vragen of opiniepeilingen, informatie 
opvragen over producten en zelfs producten bestellen. Met een videorecorder kunnen 
consumenten programma’s opnemen en later bekijken. Bij radio en televisie ontstaan 
dus geleidelijk meer elementen van ‘interne pacing’.
Bij interne pacing beheersen de ontvangers de snelheid en volgorde van informatie-
overdracht grotendeels. Voorbeelden van media met interne pacing zijn de gedrukte 
media, telefoon en het Internet. Consumenten kunnen bij deze media zelf bepalen wan-
neer, hoe snel en in welke volgorde ze informatie verkrijgen. Interne pacing veronder-
stelt een bepaalde mate van betrokkenheid en probleemgerichtheid van consumenten. 
Ze moeten zelf de informatie zoeken en doen dit in het algemeen vooral als ze bij een 
aankoop een keuze moeten maken tussen merken en typen of als ze een probleem wil-
len oplossen. Kranten en tijdschriften hebben een bepaalde mate van interne pacing 
doordat de lezers zelf beslissen wat ze lezen en hoe uitgebreid ze de artikelen lezen. De 
interne pacing bij gedrukte media beperkt zich uiteraard tot de inhoud van het medium 
zoals dat door de uitgever wordt aangeboden. De redactie van het medium heeft invloed 
doordat zij de ‘architectuur’ van het medium (layout, rubrieken, opmaak) bepalen. Bij 
het Internet is de inhoud van het medium vrijwel onbegrensd en is de keuze en de inter-
ne pacing voor consumenten dus veel groter.
Buitenmedia hebben interne of externe pacing afhankelijk van hun plaats. Een bill board 
langs de snelweg wordt gekenmerkt door externe pacing. Automobilisten moeten in een 
oogopslag de inhoud kunnen zien en begrijpen. Een billboard op een spoorwegstation 
heeft interne pacing voor de reizigers die er op hun trein staan te wachten. Ze kunnen 
naar eigen voorkeur kennis nemen van de inhoud. Adverteerders kunnen hierop inspe-
len. Sommige billboards hebben in deze situatie het karakter van een ‘muurkrant’ met 
veel informatie.

4.2. Delivery en retrieval media

Verwant aan het concept externe versus interne pacing is het onderscheid tussen delivery 
en retrieval media. Een delivery medium (‘bezorgmedium’) past in het top-down denken. 
Het is in dit denken een medium dat boodschappen van een zender ‘bezorgt’ of ‘aflevert’ 
bij de doelgroep. Mediabereiks- en waarderingsonderzoek passen bij deze opvatting. 
Consumenten zijn in deze optiek vrij passief en ‘worden blootgesteld’ aan boodschap-
pen in media. Ze leren ‘incidenteel’ (min of meer toevallig) iets over merken, producten 
en diensten. Adverteerders in deze optiek denken vaak in termen van grote doelgroepen, 
‘de doelgroep overvallen’, aandacht trekken en vasthouden en overtuigen.
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Een retrieval medium (‘opzoekmedium’) is daarentegen vooral een databank waaruit 
consumenten	naar	 eigen	behoefte	 informatie	kunnen	halen.	Encyclopedieën	en	woor-
denboeken zijn voorbeelden van gedrukte retrieval media. Gedrukte media hebben 
hun beperkingen zoals de uitgever van Encyclopedia Brittannica ontdekte. Informatie 
veroudert snel en is vrijwel altijd incompleet. De Encyclopedia Brittannica verschijnt 
nu op CD-Rom met de mogelijkheid van updating via het Internet. Het Internet is een 
wereldwijd retrieval medium. Op basis van zoekwoorden en adressen kunnen gebrui-
kers snel de gewenste informatie vinden. Informatieleveranciers kunnen de databanken 
op elk moment updaten. Consumenten zijn in deze optiek actieve informatiezoekers en 
leren ‘intentioneel’ (doelbewust) de informatie waarnaar ze op zoek zijn. Adverteerders 
in deze optiek denken vaak in termen van individuele klanten, tijdige beschikbaarheid 
en relevantie van informatie, en rechtstreekse transacties met klanten.
Het is uiteraard niet zo dat retrieval media de delivery media volledig gaan vervan-
gen. Ook delivery media blijven nodig om nieuwe merken en producten onder de aan-
dacht te brengen, vooral als deze merken en producten nog onbekend zijn en geen hoge 
betrokkenheid bij consumenten oproepen. Delivery media zijn ook nodig om het Inter-
net- adres bekend te maken. Consumenten komen wel meer ‘aan de knoppen’ te zitten 
en gaan meer bepalen wanneer ze over welke informatie willen beschikken. Dit wordt 
ook wel ‘ketenomkering’ genoemd. Niet adverteerders, maar consumenten nemen het 
initiatief tot informatie-overdracht. Consumenten bellen een leverancier op, bezoeken 
een winkel en raadplegen het Internet.

4.3. Terugkoppeling

Nieuwe media worden gekarakteriseerd door hun interactiviteit. Interactiviteit is het 
reageren van twee partijen op elkaar’s informatie, waarbij informatie uit eerdere inter-
acties in een geheugen is opgeslagen en gebruikt wordt (Gatarski en Lundqvist, 1998; 
Rafaeili, 1988; Van Raaij, 1998). Dit is niet nieuw. Ook traditionele media hadden 
een bepaald niveau van interactiviteit. Het verkoopgesprek was altijd al interactief. De 
direct marketer met een catalogus en antwoordcoupons is ook interactief, maar met een 
trage terugkoppeling (feedback). Het duurde soms weken voor je wist of de bestelde 
kleding in de gewenste maat en kleur leverbaar is. De terugkoppeling bij het Internet is 
veel sneller, vaak real-time. Klanten weten onmiddellijk of de producten in de gewenste 
maat en kleur leverbaar zijn. Interactiviteit staat of valt met de snelheid van de terug-
koppeling. Machine-interactiviteit (retrieval uit een database) heeft vaak een snelle 
terugkoppeling. Als er menselijke tussenkomst is, verloopt de terugkoppeling vaak tra-
ger. Veel bedrijven hebben grote moeite om e-mail vragen van consumenten snel te 
beantwoorden, terwijl consumenten juist bij e-mail verwachten snel een antwoord te 
krijgen. Er bestaan nu programma’s die standaardvragen (frequently asked questions) 
in e-mail kunnen herkennen en standaardantwoorden kunnen selecteren. Toch is er een 
menselijke ‘editor’ nodig om de e-mail antwoorden te checken en zo nodig te corrige-
ren. 

5. VIER TyPEN MEDIA

In het traditionele concept zijn media doorgaans één-tot-velen media (‘broadcasting’ of 
allocutie). Er is één zender en er zijn vele ontvangers (cel 3 in Tabel 1). Webvertising in 
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de vorm van ‘banners’ is een Internet-voorbeeld van deze benadering. Op onverwachte 
momenten verschijnen ongevraagd pop-up banners op het scherm met een doorklikmo-
gelijk naar de website van de adverteerder. Dit kan bij Internetgebruiker irritatie oproe-
pen omdat de banner zich opdringt, over relevante informatie heen op het scherm komt, 
het zoekproces verstoort en dus weggeklikt moet worden. Het is soms zelfs moeilijk of 
onmogelijk om terug te keren op de site waar je bezig was. Minder dan 5 procent van 
de Internet-gebruikers klikt een banner aan; de meeste gebruikers klikken banners zo 
gauw mogelijk weg om hun werk niet te verstoren. Als Internet-gebruikers alleen van-
wege ontspanning op het Internet aan het surfen zijn, wordt vaker op banners geklikt. 
De vierdeling van Tabel 1 lijkt op die van Bordewijk en Van Kaam (1982). Bordewijk 
en Van Kaam (1982) onderscheiden de dimensies interne versus externe pacing en cen-
trale versus decentrale informatie-opslag. Het Internet kan alle vier typen media van 
Tabel 1 simuleren.
Maar er zijn nog drie andere mogelijkheden voor mediumtoepassingen: één-tot-één, 
velen-tot-één en velen-tot-velen media.

In cel 1 van Tabel 1 staan de één-tot-één media, waarbij een individuele conversatie 

plaatsvindt tussen twee personen, zoals in een verkoop- of voorlichtingsgesprek. Deze 
conversatie kan plaatsvinden tussen personen (‘persoonsinteractie’), al dan niet met 
behulp van een medium zoals telefoon of e-mail. De conversatie kan ook gaan tussen 
een persoon en een databank: ‘machine-interactie’, bijvoorbeeld als een consument ant-
woorden op vragen zoekt in een databank (Van Raaij, 1998). De conversatie zou in 
de toekomst ook tussen machines kunnen plaatsvinden, bijvoorbeeld tussen een intel-
ligente zoekmachine (intelligent search engine) van een consument en de databanken 
op het Internet. Consumenten kunnen zo een zoekmachine die is geprogrammeerd met 
hun voorkeuren en interessegebieden, voor hen laten werken en alleen die informatie 
bekijken die de zoekmachine voor hen ‘van het net’ heeft geplukt en tot een overzicht 
heeft bewerkt. 
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Tabel 1. Vier typen media.

 Eén zender Vele zenders 

Eén ontvanger 1 Individuele conversatie 2 Registratie
 Eén-tot-één media Informatielijn,
 Gepersonaliseerde direct  Klachtenlijn, 
 mail, 800 nummer,
 Telefoongesprek, Consumenten-‘co-op’,
 E-mail, Bezoekersregistratie,
 Face-to-face interactie ‘Tracing’

Vele ontvangers 3 Allocutie of broadcasting 4 Groepsconversatie
 Kranten, tijdschriften, Internet community,
 Radio, Vrienden van X club,
 Televisie, Boycot X site
 Webvertising
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In cel 2 van Tabel 1 staan de ‘registratie-media’ of eigenlijk de registratie-mogelijkhe-
den van media. De gegevens van consumenten die een informatie- of klachtenlijn bel-
len, worden geregistreerd om de informatie of klachten te kunnen inventariseren. Ook 
verkiezingen zouden met een dergelijk systeem kunnen worden opgezet. Ook kunnen 
consumenten zich als groep tot een leverancier wenden om hierdoor betere voorwaar-
den of lagere prijzen te bedingen.
De nieuwe mogelijkheden voor mediaonderzoek zoals registratie van het bereik van 
websites en het surfgedrag van gebruikers, vallen ook in deze groep.  Ook voor markt-
onderzoek zijn hier goede mogelijkheden zoals Telepanels, Internet-surveys en Inter-
net-experimenten.
In cel 4 van Tabel 1 staat de velen-tot-velen communicatie. Consumenten kunnen 
onderling ervaringen uitwisselen over hun hobby’s en productinteresses. Op deze web-
sites vinden leveranciers vaak belangrijke informatie over hoe consumenten over hun 
product denken. Door ook zelf aan de discussies deel te nemen kunnen leveranciers 
onjuiste geruchten in een vroegtijdig stadium corrigeren en productverbeteringen aan-
kondigen. Deze sites hebben vaak het karakter van een ‘klantenraad’ zoals sommige 
warenhuizen die hebben.
Consumenten kunnen met het Internet ook gemakkelijk juridische acties, schadeclaims 
en boycots organiseren. Voorbeelden zijn Implant Survivors en United Silicone Sur-
vivors, websites van en voor vrouwen die gedupeerd zijn door borstimplantaten van 
fabrikant Dow Corning.

6. TOEGEVOEGDE WAARDEN VAN MEDIA

Om ‘oude’ en ‘nieuwe’ media te vergelijken zijn interne versus externe pacing, delive-
ry versus retrieval media, en terugkoppeling van groot belang. Maar er zijn nog ande-
re mediakenmerken zoals communicatievermogen van het medium, autoriteit van het 
medium	of	van	mediumtitels,	gebruiksgemak	(convenience),	effectiviteit	en	efficiëntie.

6.1. Communicatievermogen 

Media verschillen in communicatievermogen. Dit wordt bepaald door de technische 
kenmerken van het medium en de zintuigen waarop het medium een beroep doet. Tele-
visie wordt gezien als een medium met een groot communicatievermogen: bewegende 
beelden, kleur en geluid, plus een zekere mate van dwingendheid als delivery medium. 
Radio is minder dwingend, maar roept juist daardoor minder weerstanden en irritatie 
op. Naar radio wordt meestal minder bewust geluisterd, bijvoorbeeld in de auto of op 
het werk. Het heeft een ‘subliminale’ invloed, omdat er minder weerstanden en cogni-
tieve defensie worden opgeroepen. Televisie en radio zijn vluchtig en hebben nauwe-
lijks mogelijkheden voor documentatie. Informatie is niet beschikbaar voor ‘naslag’, 
d.w.z. gebruik op een later tijdstip. 
Gedrukte media vertonen een mix van interne en externe pacing. Het communicatiever-
mogen is vooral groot als de lezer in het onderwerp is geïnteresseerd en geïnvolveerd. 
Dan is de lezer bereid tot interne pacing en doet moeite om de informatie te lezen en te 
begrijpen. Bij een lage interesse en betrokkenheid van de lezer is het communicatie-
vermogen van kranten en tijdschriften in het algemeen laag. Redactionele bijdragen en 
advertenties in gedrukte media proberen dus de aandacht te trekken met foto’s en kop-
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regels	om	betrokkenheid	bij	lezers	te	creëren	en	zo	een	effect	te	bereiken.	
Het Internet is een retrieval medium en vraagt een bepaalde mate van betrokkenheid en 
intentie van de gebruikers. Het heeft zeer goede documentatie-eigenschappen, hoewel 
gebruikers een website niet altijd (terug) kunnen vinden. In de naaste toekomst zullen 
bewegende beelden en geluid gangbaarder worden op het Internet en verkrijgt het als 
‘multi-medium’ ook de eigenschappen van televisie. Combinaties van televisie, Internet 
en CD-Rom geven mogelijkheden met een groot communicatievermogen. Televisie als 
aandachttrekker voor nieuwe en onbekende merken, producten en diensten met door-
schakelmogelijkheden naar het Internet en CD-Rom om nadere informatie en documen-
tatie te verkrijgen, en om transacties te doen.

6.2. Autoriteit

De autoriteit van een medium is vooral de autoriteit van een mediumtitel. Consumen-
ten vinden een bericht in een vakblad doorgaans betrouwbaarder dan in Weekend of 
Ac tueel. De kwaliteit van NRC Handelsblad, De Volkskrant en Trouw schatten ze 
hoger in dan van een huis-aan-huis krant. Een advertentie kan meerwaarde verkrijgen 
door de mediumtitel waarin het is opgenomen. Een medium verkrijgt autoriteit door de 
kwaliteit van de redactionele inhoud. Gebruikers van het medium generaliseren deze 
autoriteit ook naar de advertenties, alsof de redactie van het medium ook de adverten-
ties beoordeelt en selecteert.  
De autoriteit van televisie is afhankelijk van de zendgemachtigde (KRO, SBS6), het 
programma (Ook dat nog!, Nova) of de presentator. Ook op het Internet is er een grote 
variatie aan autoriteit, afhankelijk van de afzender. Een bekende merknaam of onder-
steuning door een algemeen geaccepteerde autoriteit (goedkeuringszegel door accoun-
tant of branchevereniging?) is onmisbaar, zeker voor transacties via het Internet. Tra-
ditionele media zoals televisie en gedrukte media, zijn nodig om merkbekendheid op 
te bouwen, op het Internet gezocht te worden en op het Internet enige autoriteit uit te 
stralen. 

6.3. Gebruiksgemak

Media verschillen ook in gebruiksgemak (convenience). Een krantenabonnement, 
kabelkrant, radio en televisie zijn gemakkelijk, omdat ze de informatie als het ware 
‘thuis’ brengen. Het Internet is ‘gemakkelijk’ omdat het met een korte zoekprocedure 
de gewenste informatie verschaft. Dit geldt overigens niet voor iedereen en voor alle 
informatie. Er blijken grote verschillen te bestaan tussen gebruikers naar de mate waar-
in ze gemakkelijk met het Internet kunnen omgaan en snel de gewenste informatie kun-
nen vinden. Niet iedereen heeft de gave een CD-Rom snel te kunnen installeren of han-
dige zoekfuncties op te geven. Gebruiksgemak wordt voor een groot deel bepaald door 
de computervaardigheid van de gebruikers.
In de naaste toekomst zullen intelligente zoekmachines (intelligent search engines) 
worden ontwikkeld die geprogrammeerd zijn met de preferenties en interessegebieden 
van individuele consumenten (Gatarski en Lundqvist, 1998). Deze zoekmachines stro-
pen het Internet af naar relevante informatie voor ‘hun’ opdrachtgever. De selectie van 
informatie voor gebruikers wordt er sterk door vergemakkelijkt.
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6.4. Effectiviteit en efficiëntie

De	 effectiviteit	 (doeltreffendheid)	 en	 efficiëntie	 (doelmatigheid)	 van	 media	 hangen	
nauw met het voorgaande samen. De effectiviteit (doeltreffendheid) is de mate waarin 
met het medium bereikt wordt wat bereikt moet worden. Er is dus een effectiviteit van 
de zender (adverteerder) en van de ontvanger (consument). Bereiken adverteerders met 
hun boodschappen de gewenste doelgroep(en) en bij deze doelgroepen de gewenste 
effecten? Vinden consumenten in de media de gewenste informatie of ontspanning? 
Bij	efficiëntie	(doelmatigheid)	wordt	de	effectiviteit	gerelateerd	aan	de	gemaakte	kos-
ten. Tegen welke kosten wordt het effect bereikt? Hoeveel GRP’s of CPM’s kost het 
om de doelgroep te bereiken? Of bij het Internet: Wat zijn de kosten per raadpleger of 
per ‘lead’? Of wat zijn de kosten om één transactie af te sluiten? Vanuit de consument 
gezien zijn de vragen: Hoe snel heb ik de gewenste informatie te pakken? Hoeveel tijd 
en	telefoonminuten	heb	ik	nodig	vóór	ik	weet	wat	ik	wil	weten?	Naast	financiële	kosten	
zijn er dus ook gedragskosten van tijd en moeite voor de consument (Verhallen en Van 
Raaij, 1986).
Met	individuele	intelligente	zoekmachines	kunnen	zowel	de	effectiviteit	als	de	efficiën-
tie, dus de productiviteit van het informatie zoeken en selecteren op het Internet sterk 
worden verbeterd.

7. KETENOMKERING VAN MEDIA

De nieuwe interactieve media bieden nieuwe mogelijkheden voor de marketing en het 
marktonderzoek. 
De begrippen ‘zender en ontvanger’ worden vaak gelijkgesteld aan ‘adverteerder en 
consument’. Dit is niet echter niet de enige mogelijkheid. Door ketenomkering wor-
den consumenten de zenders en bedrijven de ontvangers van informatie. Consumenten 
geven informatie over zichzelf en verkrijgen hierdoor gepersonaliseerde informatie van 
bedrijven. Consumenten geven bijvoorbeeld hun leeftijd, inkomen en gezinssamenstel-
ling via het Internet op en verkrijgen on-line van de ‘direct writer’ een persoonlijke 
verzekeringsofferte. 
Ketenomkering kan nog verder gaan. Een consument die een nieuwe auto wil aanschaf-
fen, kan per e-mail tegelijkertijd een aanbod doen aan verscheidene autodealers. Dit 
aanbod kan bestaan uit het bedrag dat de consument wenst bij te betalen bij inruil van 
zijn ‘oude’ voor een ‘nieuwe’ auto. De autodealer die het aanbod accepteert, heeft een 
transactie gerealiseerd. Als het aanbod door geen van de dealers wordt geaccepteerd, 
kan de consument het bij te betalen bedrag verhogen totdat één van de dealers zijn aan-
bod accepteert. Een consument kan dus de dealers als het ware tegen elkaar uitspelen 
om zo het gunstigste aanbod te krijgen.   
Ketenomkering kan nog veel verder gaan. Consumenten kunnen via het Internet 
gemakkelijk met elkaar in contact komen en gezamenlijk ‘inkoopmacht’ (consumenten-
‘coöperaties’) organiseren. Als vijf of tien consumenten dezelfde auto willen aanschaf-
fen, kunnen ze samen een korting bedingen bij de leverancier. Er is zelfs een  handige 
consument die dit zo organiseert dat zij de 25e auto gratis krijgt voor zichzelf. Dit is 
een duidelijk voorbeeld van ketenomkering, waarbij consumenten het initiatief nemen 
en leveranciers hier alleen nog op kunnen reageren. 
In het voorgaande is vooral de ‘customization’ van informatie voor consumenten bena-
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drukt, d.w.z. de mate waarin en de manier waarop informatie afgestemd kan worden 
op de wensen van gebruikers. Naast customization bestaat ‘customizability’, d.w.z. dat 
informatie door gebruikers zelf op maat gemaakt kan worden. Gebruikers kunnen zelf 
de taal kiezen en de informatie die zij nodig hebben selecteren in een vorm en uitge-
breidheid die ze zelf wensen. Machine-interactie via het Internet is in feite vooral een 
vorm van customizability. Door eigen voorkeuren en specificaties aan te klikken, ver-
krijgen consumenten informatie op maat. 

8. GEBRUIK VAN NIEUWE MEDIA

De nieuwe mogelijkheden van interactieve media zoals het Internet en e-mail, geven 
aan dat hert gebruik anders zal zijn dan van de ‘oude’ media. Er is dus ander gebrui-
kers- en gebruiksonderzoek nodig. Het bereik en gebruik van Internet-sites kan automa-
tisch worden geregistreerd, evenals sommige effecten zoals transacties. Veel Internet-
sites hebben een teller die het aantal bezoekers bijhoudt. Met ‘tracing’ van klikstromen 
kan ook het surfgedrag op het Internet worden geregistreerd. Cel 2 van Tabel 1 wordt 
dus belangrijker. Bezoekers van Internet-sites zijn soms bereid informatie over zich-
zelf te geven en toe te staan dat een ‘cookie’ op de harde schijf van de gebruiker wordt 
geplaatst. De ‘cookie’ houdt het gedrag van de gebruiker bij en markeert bijvoorbeeld 
voorkeursplaatsen in websites die de gebruiker eerder heeft bezocht. Een ‘cookie’ is 
een middel om een website voor gebruikers te personaliseren. Als een gebruiker regel-
matig op een ‘weer-site’ het weerbericht voor Nederland opzoekt, zal een cookie dit 
registreren en het Nederlandse weer markeren of als eerste op het scherm laten ver-
schijnen. 

9. GEVOLGEN VOOR HET MEDIA- EN MARKTONDERZOEK

Het voorgaande heeft belangrijke gevolgen voor het media- en marktonderzoek. Ook 
marktonderzoekers kunnen effectief gebruik maken van nieuwe media zoals het Inter-
net. In het onderstaande wordt dit samengevat onder de kopjes: surveys, experimenten 
en analyse van secundaire gegevens. 

9.1. Surveys

Het traditionele idee van de interviewer die met zijn vragenlijst langs de deur gaat, is 
een verschijnsel van de afgelopen 25 jaar, ook al is deze vragenlijst een programma op 
de laptop van de interviewer. Marktonderzoekgegevens zullen in de komende 25 jaar 
vooral telefonisch, per e-mail (Huizingh en Kalma, 1998) en via het Internet verzameld 
worden. Internet-abonnementen zijn nu al gratis en de komende jaren zal de penetratie 
van het Internet onder Nederlandse huishoudens sterk toenemen. Deze media bieden 
grote kosten- en snelheidsvoordelen. Onvolledige of onjuiste invulling van vragenlijs-
ten kan snel door respondenten gecorrigeerd worden. Een e-mail vragenlijst is ongeveer 
tien keer zo goedkoop als een vragenlijst die per post heen en weer wordt verzonden. 
Een Internet-panel van respondenten is eenvoudig op te zetten. Bovendien zijn e-mail 
en het Internet internationale media. Aan e-mail- en Internet-vragenlijsten kunnen 
plaatjes, muziek en bewegende beelden worden toegevoegd, als dit voor het onderzoek 
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nodig is. Via deze media zullen vooral kennis- en attitudegegevens verzameld kunnen 
worden die als achtergrondinformatie kunnen dienen om het consumentengedrag te ver-
klaren en te voorspellen. 

9.2. Experimentatie

Veel experimenten, bijvoorbeeld beoordelingen van reclame-uitingen, verpakkingen, 
logo’s, muziek en winkelinrichtingen, kunnen via het Internet worden uitgevoerd. Con-
sumenten kunnen na selectie en via een toegangscode thuis aan het experiment deel-
nemen op de tijd die hen het beste schikt. Zo nodig kan het toonmateriaal en zelfs de 
samples die geproefd of geprobeerd moeten worden, tevoren thuis worden bezorgd. 
Nieuwe vormen van experimentatie worden mogelijk, waarbij consumenten interactief 
de kleur, vorm, typografie of layout van een ontwerp kunnen ‘verbeteren’. Split-runs en 
veldexperimenten zijn met Internet snel op te zetten. Deelnemers kunnen op aselecte 
wijze of op grond van enkele introductie-vragen in een experimentele conditie worden 
geplaatst. Zo kunnen varianten van advertenties en andere ontwerpen en boodschappen 
met elkaar worden vergeleken.

9.3. Secundaire gegevens

In de voorgaande gevallen worden kennis- en attitudegegevens bij consumenten ver-
zameld. In veel gevallen echter zal marktonderzoek bestaan uit het analyseren van 
gedragsgegevens die on-line zijn geregistreerd, zoals scanninggegevens van aankopen 
aan de kassa (Foekens, Leeflang en Wittink, 1994-1995), gegevens uit klantenbestan-
den, klantgegevens uit abonnementsbestanden (Boter, 1997), ‘tracing’ van klikstromen 
(click streams) en informatie uit ‘cookies’ over het surfgedrag op het Internet. Hieruit 
kan worden afgeleid hoe Internetpagina’s het beste ontworpen kunnen worden en waar 
‘banners’ (aankliksymbolen die doorverbinden naar een andere website of een pop-up 
op het scherm laten ontstaan) het beste geplaatst kunnen worden. Ook looppatronen in 
winkels, winkelcentra en op beurzen kunnen nu elektronisch worden vastgelegd. Big 
brother market research is watching you! 
Marktonderzoek wordt dan ‘data mining’, d.w.z. het ontdekken van patronen en regel-
matigheden in grote hoeveelheden gegevens over aankopen en gedragingen van consu-
menten. ‘Data mining’ is een zoekproces in gegevens zonder tevoren bepaalde hypothe-
sen te hebben welke samenhangen zouden kunnen bestaan. Hiervoor kunnen adaptieve 
analysetechnieken (neurale netwerken, genetische algoritmen) worden gebruikt (Hui-
zingh, de Boer en Wedel, 1995-1996; Den Uyl en Langendoen, 1997). Ook CHAID 
(in het SPSS-pakket) hoort hierbij, d.i. een continue opsplitsing van een databestand 
aan de hand van een extern criterium. Toepassingen bij data mining zijn segmentatie 
(clustering van personen met een soortgelijk profiel) en de selectie van prospects (veel-
belovende	 potentiële	 klanten;	 d.w.z.	 personen	met	 een	 profiel	 dat	 lijkt	 op	 het	 profiel	
van goede klanten). Deze beide toepassingen geven aan dat deze analyses niet ‘eenma-
lig’ zijn en los staan van de organisatie, maar een continu onderdeel vormen van het 
bedrijfsproces van marketinginformatie. 
De analyse kan echter ook hypothesegestuurd zijn, als bepaalde verwachte samenhan-
gen worden getoetst. Deze laatste aanpak is vooralsnog succesvoller, omdat de analyse-
tijd beperkt is en snel uitsluitsel verkregen kunnen worden over de verwachte relaties. 
Marktonderzoek wordt de komende 25 jaar dus meer secundaire analyse en gaat meer 
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gebruik maken van bestaande gegevens. Bij het verzamelen van deze gegevens zou al 
rekening gehouden moeten worden met de marketinganalyses die er op moeten worden 
uitgevoerd. Marktonderzoek wordt dus voor een deel informatiemanagement, zoals de 
naam van de NVMI al aangeeft.
Marktonderzoek van de afgelopen 25 jaar bestond vooral uit aggregatie van individu-
ele gegevens uit steekproeven tot groepsgemiddelden en relaties tussen variabelen. Het 
marktonderzoek van de komende 25 jaar zal daarentegen voor een groot deel bestaan 
uit disaggregatie van gegevens uit zeer grote gegevensbestanden tot homogene subgroe-
pen en selectie van respondenten. De analyse van gegevens is traditioneel analytisch, 
d.w.z. verlopend volgens een tevoren vastgesteld schema van berekeningen. Adaptieve 
analysemethoden maken gebruik van computerkracht en snelheid om patronen in de 
gegevens  te zoeken en te matchen.

10. CONCLUSIES

De komende 25 jaar media- en marktonderzoek zullen geheel anders zijn dan de afgelo-
pen 25 jaar. Nieuwe interactieve media bieden nieuwe mogelijkheden voor consumen-
ten, bedrijven en marktonderzoekers. Consumenten krijgen meer macht (interne pacing) 
over de media die ze gebruiken. Hierdoor krijgen ze, wanneer ze dat nodig hebben, 
meer informatie over merken en producten (ketenomkering). Markten worden hierdoor 
transparanter. 
Er komen meer gegevens uit gedragsregistratie van consumenten. Gegevens worden 
pas informatie na analyse. Informatie bestaat uit gegevens met een vorm en inhoud 
die geschikt is voor een bepaald gebruik (Alter, 1996). Marktonderzoekers maken zelf 
verzamelde en/of andere gegevens geschikt voor gebruik in het marketingbeleid. Infor-
matiemanagement wordt dus een belangrijker component in het dagelijks werk van 
marktonderzoekers. Een artikel over de afgelopen 25 jaar van het marktonderzoek leidt 
dus tot bespiegelingen over de komende 25 jaar van het marktonderzoek en informatie-
management. 
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Won de Marijn Veraartprijs en twee keer de Hans du Chatinierprijs voor het meest innovatieve 
media-onderzoek. Voornaamste interessen: media- en reclameonderzoek, segmentatie, onderzoek 
onder allochtonen, image- en keuzeonderzoek.

G. van Bruggen is universitair hoofddocent marketing aan de Faculteit Bedrijfskunde van de 
Erasmus Universiteit Rotterdam. Zijn onderzoek heeft betrekking op de toepassing van informa-
tietechnologie in marketing (bijv. marketing management support systemen en electronic com-
merce). Publicaties over deze onderwerpen verschenen onder andere in: Management Science, 
International Journal of Research in Marketing, Journal of Marketing, Marketing Science en 
Management Information Systems Quarterly.

P. Dekker is politicoloog en werkt bij het Sociaal en Cultureel Planbureau, alwaar hij onderzoek 
doet en coördineert op het terrein van sociale en politieke houdingen en participatie, milieu, civil 
society en non-profitsector.

G.L.M. de Kort is directeur van de onderzoekgroep Specialist Units van Research International 
Nederland. Deze onderzoeksgroep houdt zich bezig met onderzoek op B2B markten en diensten-
markten. Na een studie werktuigbouwkunde aan de HTS te Breda, volgde hij de commercieel-
technische opleiding aan het NOIB (Nijenrode) en behaalde het kandidaatsexamen economie aan 
de Erasmus universiteit te Rotterdam. Hij begon zijn loopbaan in het marktonderzoek in 1972 bij 
de N.V. v/h Nederlandse Stichting voor Statistiek (NSS) en werd in 1985 directeur van de afde-
ling Industrieel onderzoek bij Socmar (tegenwoordig Research International). 

P.S.H. Leeflang studeerde economie (kwantitatief economische studierichting) aan de toenma-
lige Nederlandse Economische Hogeschool te Rotterdam. Van 1970 t/m 1975 was hij als weten-
schappelijk medewerker verbonden aan de Interfaculteit Bedrijfskunde te Delft. Hij promoveerde 
in 1974 op een proefschrift getiteld ‘Mathematical Models in Marketing’. Eind 1975 werd hij 
benoemd aan de Economische Faculteit van de Rijksuniversiteit Groningen, waar hij als hoogle-
raar Marktkunde werkzaam is. Vanaf 1997 is hij tevens decaan van deze Faculteit en sinds sep-
tember 1999 is hij lid van de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen (KNAW).
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E. de Leeuw studeerde methodenleer en statistiek aan de Universiteit van Amsterdam. In 1992 
promoveerde ze aan de Vrije Universiteit op een kwaliteitsvergelijking van post-enquêtes, face-
to-face onderzoek en telefonische interviews. Als Fulbright scholar en later als visiting scholar 
verbleef ze aan Washington State University, de University of Michigan, en UCLA.
Zij is verbonden aan het academic core van het University College Utrecht, waar zij methods 
& statistics doceert. Tevens is ze werkzaam als onafhankelijk consulent  en geeft adviezen en 
begeleiding bij de opzet, uitvoering, rapportage en analyse van onderzoek. Daarnaast geeft ze 
gespecialiseerde cursussen op graduate niveau (train de trainers). Recente projecten behelzen 
nonresponsbestrijding en verhogen van datakwaliteit bij survey onderzoek en het bevorderen van 
expertise in onderzoeksmethoden in Europees verband. 
Zij publiceerde in binnen- en buitenlandse tijdschriften en redigeerde themanummers en mono-
grafieen; in 1999 verscheen een themanummer van Journal of Official Statistics over nonrespon-
se. Zij is secretaris van de sociaal-wetenschappelijke sectie van de Vereniging voor Statistiek en 
voorzitter van de internationale onderzoeksgroep on Logic and Methodology van de ISA.

M.T.G. Meulenberg is emeritus hoogleraar Marktkunde en Consumentengedrag van de Wage-
ningen Universiteit. Zijn onderzoeksbelangstelling gaat uit naar distributievraagstukken en con-
sumentengedrag. Hij publiceerde gedurende de laatste jaren onder meer in Agribusiness, Euro-
pean Review of Agricultural Economics, Journal of Agricultural Economics, Journal of Futures 
Markets, European Journal of Marketing en Trends in Food Science & Technology.

A.J. Olivier is Algemeen Directeur van Research International Nederland. Werkte als Product 
Manager en Research Manager bij Unilever na zijn studie bedrijfseconomie in Rotterdam. Pro-
moveerde in Groningen bij Peter Leeflang met een proefschrift over Marketing Decision Support 
Monitoren.
Was in de afgelopen zes jaar voorzitter van de VMO en is tevens voorzitter van de Examencom-
missie van de NVMI en eindverantwoordelijk voor de marktonderzoek-adviseurexamens van de 
NVMI en Data-Analyse.

W.F. van Raaij studeerde psychologie en statistiek aan de Rijksuniversiteit Leiden. Daar na was 
hij verbonden aan de Technische Hogeschool Twente, de Katholieke Ho ge school Tilburg en de 
University of Illinois in Urbana -Champaign (U.S.A.). Van 1979 tot 1993 was hij hoogleraar 
Economische Psychologie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Van 1988 tot 1992 was hij 
tevens bijzonder hoogleraar Reclamewetenschap aan deze universiteit. Sinds 1993 is hij hoogle-
raar Marketing aan de Faculteit Bedrijfskunde van de Erasmus Universiteit.
Recente boeken van zijn hand zijn: Consumentengedrag (met G. Antonides, 1997, Utrecht: Lem-
ma), Marketing Communicatie Strategie (met K. Floor, 1998, Houten: EPN) en Consumer Beha-
viour (met Gerrit Antonides, 1998, Chichester: Wiley).

K. de Ruyter is als hoogleraar Interactieve Marketing verbonden aan de sectie Marketing en 
Marktonderzoek van de Universiteit Maastricht. Zijn onderzoeksinteresses liggen voornamelijk 
op het gebied van de marketing van diensten en daarbinnen de relaties tussen aanbieders en afne-
mers.

I.J. Schoonenboom studeerde sociologie aan de Rijksuniversiteit van Groningen. Van 1967 tot 
1973 was hij werkzaam bij het Ministerie van Sociale Zaken en Volksgezondheid. Vanaf 1973 
is hij in dienst bij de WRR, alwaar hij zich met een groot aantal onderwerpen bezighield, zoals 
ontwikkelingen en beleid ten aanzien van allochtonen, massamedia, ruimtelijke ordening, sociale 
zekerheid, internationale stabiliteit en veiligheid en Europese integratie. Hiernaast was hij betrok-
ken bij enkele grote toekomstverkenningen. Van 1989 tot 1996 was hij bijzonder hoogleraar Toe-
komstverkenning en beleid aan de Landbouwuniversiteit te Wageningen.
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D. Sikkel is hoogleraar dataverzameling aan de Katholieke Universiteit Brabant en wetenschap-
pelijk directeur van CentERdata. Na zijn studie wiskunde aan de Universiteit van Amsterdam 
werkte hij 11 jaar bij het CBS. Daarna werd hij research manager bij Research International 
Nederland. In 1994 werd hij hoogleraar statistische modellen aan de Universiteit van Amsterdam. 
In 1997 maakte hij de overstap naar de KUB.

B. Wierenga is hoogleraar marketing aan de Faculteit Bedrijfskunde van de Erasmus Universi-
teit Rotterdam. Hij is tevens Wetenschappelijk Directeur van de Onderzoekschool ERIM (Eras-
mus Research Institute of Research in Management). Zijn onderzoekinteresse heeft in belangrijke 
mate betrekking op de interface van marketing en informatietechnologie. Een recent overzichts-
boek over dit onderwerp is: Marketing Management Support Systems: Principles, Tools, and 
Implementation (Kluwer Academic Publishers 2000) dat hij samen met G.H. van Bruggen 
schreef. Bijdragen van zijn hand verschenen verder onder andere in: International Journal of 
Research in Marketing, Journal of Marketing, Journal of Marketing Research, Management Sci-
ence, Marketing Science, en Management Information Systems Quarterly. 

D.R. Wittink is sinds 1998 de General Rogers Clark Professor of Management and Marketing 
van de yale School of Management (New Haven, USA). Tevens is hij als hoogleraar verbonden 
aan de Faculteit der Economische Wetenschappen te Groningen. Na twee jaar Nijenrode behaalde 
hij zijn B.A. en M.B.A. aan de Universiteit van Oregon. Aan de universiteit van Purdue behaalde 
hij zijn Ph.D. Hij was vervolgens verbonden aan de Graduate School of Business van Stanford 
University als Assistant en Associate Professor. Daarna was hij geruime tijd verbonden aan de 
Johnson Graduate School of Management, Cornell University (Ithaca, USA). Van zijn hand ver-
schenen vele publicaties. Hij gaf advies aan organisaties zoals A.C. Nielsen, AT & T, Bain & 
Co., en Boehringer Mannheim, en ontwikkelde daarnaast executive development programs.
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Summary

A.E. Bronner: The practice of market research
The first article that ever appeared in the yearbook of the NVMI was titled ‘Will market research 
still exist in 1984?’, written by Arie van der Zwan and Dirk Huisman. Subjects treated were the 
state of the art of marketing research at that moment (1975), history and expected developments. 
Now, twenty-five years later there is a need for an update. In this article we sketch a best guess of 
the market of marketing research, followed by the deduction of seven important developments in 
our field. We introduce a five phase division in the history of market research. This contribution 
to this yearbook is closed with an overview of threats and opportunities.

E. de Leeuw: Methodological challenges for the new millennium
The first scientific survey interview took place in 1912, when probability sampling was a radical 
idea. Since then, survey methodology has taken off at a tremendous pace. The 1950s and 1960s 
saw the face-to-face interview reach its zenith of importance, and the 1980s and 1990s have wit-
nessed a similar growth of the telephone interview. As we near the end of the second millennium, 
computer assisted interviewing has become the accepted data collection method. Technological 
changes gave survey methodologist beautiful tools, such as telephones and computers.  Demo-
graphical and sociological changes forced us to develop new survey methods, such as intervie-
wing the elderly, or ethnic minorities. Undoubtedly, the future will bring many changes, which 
will force us to fine-tune our existing methods and develop new ones. In this paper the history of 
the survey method is described. Special attention is given to changes in data collection method 
through time and the expected developments in the new era. 

K. de Ruyter: Satisfaction. A balanced construct in marketing and market research
A great deal of attention has been devoted to the construct of satisfaction in the past decades. 
Various perspectives have been taken to study this important construct in marketing and market 
research. Initially, emphasis was put on cognitive processes as the basis for satisfaction as a cus-
tomer evaluative judgment (for instance, by comparing expectations and perceived performance). 
Recently, however, it has been increasingly acknowledged that affective processes also play an 
important role in the formation of satisfaction. Moreover, researchers have become in creasingly 
interested in the attitude and behavioral manifestations that result from the formation of customer 
satisfaction. In this article we attempt to answer the question whether satisfaction is a balanced 
construct that holds sufficient promise for marketing researchers and practitioners in the new mil-
lenium.

M.T.G. Meulenberg: Aspects of marketing and marketing research by cooperation between enter-
prises/organizations
Cooperation between enterprises in marketing of products and services has become more impor-
tant. In interaction with this development marketing-theory and -research have made substantial 
progress. Highlights of developments in this field during the past twenty five years are reviewed. 
Classification schemes for horizontal and vertical marketing-cooperation are proposed. Deve-
lopments in the theory and research related to horizontal and vertical marketing-cooperation are 
reviewed. Finally, future cooperation between enterprises in the field of marketing and related 
marketing research is discussed.

M. Wedel: 25 years marketing research methods
In this article, using publications in the NVMI yearbook from 1975 and on, an overview is provi-
ded of methods and techniques for market research and their applications in practice. Two impor-
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tant developments, conjoint analysis and latent class regression, are discussed in more detail. The 
article finishes with a discussion of future developments.

P.S.H. Leeflang and D.R. Wittink: Model building in marketing
The attention for model building in marketing in the Netherlands started about 25 years ago. In 
the past 25 years we have seen many publications in this area in the Jaarboek. In this article we 
discuss developments in model building. We distinguish five eras of model building in marke-
ting, and we discuss the characteristics of these eras. We end with a discussion of the future of 
models for marketing decisions and consider the consequences for marketing research.

A.J. Olivier: The development of marketing research consultancy in the last 25 years
In this article an overview is given of the role and place of consultancy as part of the research 
function. Before doing so a more precise definition of marketing research consultancy is derived 
as it turns out that there is a lot of confusion about the word consultancy.
The increasing role of Information Technology and the shift from project driven toward process 
driven researchers turn out to be the main agents of change.
Moreover attention is paid to the increase on self-confidence of the average researcher on the last 
25 years.

D. Sikkel: The role of statistics in market research since 1975
On the basis of articles from the yearbook, an overview is given of the use of statistical techni-
ques and applications during the last 25 years. Aspects like measuring, generalization from sam-
ple to population and the use of models are discussed. Also, a large number of statistical techni-
ques is reviewed. Some of these techniques have appeared to be continuing stories, others have 
become, after their initial development, simply one out of the many research instruments. The 
question remains what the multitude of statistical models means for the daily practice of marke-
ting research.

G.L.M. de Kort: Twenty-five years business-to-business research
This article gives an overview of the developments in the past 25 years in Business-to-busi-
ness research in the Netherlands. After some memories from the first years of industrial market 
research in the Netherlands, the definition of business-to-business is discussed and an atempt is 
made to estimate the market size. The main characteristics of B2B research are described and the 
developments in the past 25 year are analysed.
One conclusion is that clients for B2B have become more professional, which has resulted in 
a shift from descriptive research towards more diagnostic, strategic research. Market research 
agencies have moved towards quantitative, structured research and have lost the qualitative, 
expert-interview type of research to consulting firms. 

J.W. Becker: Are cultural changes autonomous? A retrospective view of the project Cultural 
Changes in The Netherlands
Since 1975 the Social and Cultural Planning Office (SCP) organizes longitudinal research of opi-
nions. Opinion change is taken to indicate changes in collective beliefs or culture. At the beginning 
of the project the researchers supposed diffusion and changes in the composition of the po pulation 
to be important explanations of cultural changes. As the research progressed these theories proved 
to be less tenable than was assumed. Another type of explanation came to the fore. Public opinion 
might react to developments in society, for instance economic expectations could be dependent 
on the actual changes of the business cycle. This dependency could be demonstrated. The idea 
also held true for the relationship between the business cycle and opinions on social security and 
government spending. A rise in immigration fostered tendencies towards discrimination. Rising 
crime rates meant that the public wanted to see criminals more severely dealt with. The acceptance 
of divorce, however, seemed to precede the actual rise of this phenomenon. 
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P. Dekker: Twenty-five years of political involvement
After a brief overview of shifts in policy concerns about mass political participation in recent 
decades, time series from political and opinion surveys and some other resources are presented 
to unveil actual developments in political involvement since 1972/75. Findings include an at least 
stable level of political interest, a strongly increased approval of protest and increased willing-
ness to protest, and shifts from electoral to more activist, informal and probably more fleeting 
forms of participation. Political involvement does not diminish, but it changes, and it seems hard 
for the political system to cope with these changes.

I.J. Schoonenboom: Twenty-five years future research
This article shows that unlike 25 years ago future research has now become an integral part of 
the policymaking process. This ‘normalization’ of future research is very likely to be the result 
of in general the growing role of a scientific approach in policymaking. Science contributes to a 
growing awareness of uncertainty about the future, which in its turn stimulates demand to get to 
grips with the future. Predictive modes of forecasting remain a very popular branch. Especially 
when it comes to longterm exercises the production of scenarios has increased enormously. It is 
doubtful, however, whether much of this work is really useful for purposes of policymaking. 
It is very likely that the escalation in future research is not parallelled by a similarly large diver-
gence in expectations of the future. At different earlier moments more consensus than dissensus 
could be discerned. Therefore, despite the many exercises which are presently undertaken one 
may safely assume that again something like a shared image of the future could be shown to pre-
vail. 

B. Wierenga and G.H. van Bruggen: Marketing Management Support Systems: Lessons from the 
past 25 years and perspectives for the new millennium
In this article we describe the developments in the field of Marketing Management Support 
Systems. We start with a description of the four components of MMSS: information technology, 
analytical capabilities, marketing data, and marketing knowledge. Next, we describe eight speci-
fic types of marketing management support systems that have become available for the support of 
marketing management. This starts with a description of marketing models that were first deve-
loped in the early 1960s and ends with describing marketing creativity support systems, which 
came available only recently. Following, we provide an overview of the use of MMSS in com-
panies in the Netherlands and the contributions in Het Jaarboek, on the topic of MMSS. Finally, 
we conclude the article with the presentation of a model that describes the factors that affect the 
success of marketing management support systems.

W.F. van Raaij: Twenty-five years old and new media
In this paper, the use of media and media research during the last 25 years and the next 25 years 
are discussed. The NVMI Annual Review regularly published papers on media research, espe-
cially on reach research. The new interactive media differ from the ‘old’ media on a number 
of aspects: pacing, delivery versus retrieval media, speed of feedback, communication power, 
 authority, convenience, effectiveness and efficiency. New interactive media increase the power 
of the user and may eventually lead to chain reversal.
The new media will have a large impact on consumers, businesses, media and market research. 
Market research in the next 25 years will especially use secundary data collected with ‘scan-
ning’ and ‘tracing’. The Internet offers interesting possibilities for telepanels, experimentation 
and split runs. The paper is retrospective over the last 25 years, but is also prospective to the 
future of media use by consumers and market researchers. Due to the occasion of the 25 years of 
the Annual Review, especially papers of the last 24 issues of the Annual are cited.
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