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1.  Kiezen tussen online of offline shoppen,  
en de rol van online koopervaring

T.L.J. BROEKHUIZEN, J.C. HOEKSTRA en W. JAGER

SAMENVATTING 

Sinds de opkomst van het internet als verkoopkanaal is er binnen de marketingwetenschap en in de 
praktijk meer aandacht voor de keuze van het kanaal. Door de toename in het aantal verkoopkanalen 
en de concurrentie tussen deze kanalen is het voor bedrijven van toenemend belang om beter te 
begrijpen hoe consumenten een kanaalkeuze maken. Twee wezenlijke vragen in dit verband zijn: (1) 
welke factoren nemen consumenten in overweging bij het bepalen van de keuze voor een kanaal en 
(2) wat is de invloed van online koopervaring op online aankoopintenties? In dit artikel analyseren 
we welke factoren de intenties bepalen om een boek via het online en het offline kanaal te kopen. 
Op basis van twee studies die zijn uitgevoerd onder klanten van twee boekhandels wordt bepaald 
welke factoren klanten in hun overweging meenemen. Tevens wordt de modererende invloed van 
online koopervaring op een aantal relaties in de online context vastgesteld. Aanbevelingen voor 
het kanaalmanagement worden gegeven over hoe op een effectieve manier waarde gecreëerd kan 
worden voor (potentiële) klanten in het online en offline kanaal.

1. INLEIDING

Nederlanders kiezen steeds vaker voor het internet voor het doen van aankopen. Een 
recente studie van Blauw Research en Thuiswinkel1 laat zien dat de online verkopen 
in Nederland stegen van € 947 mln. in 2002, naar € 1,2 mld. in 2003, tot maar liefst 
€ 1,7 mld. in 2004. Een belangrijk deel van deze groei komt door de aanwas van 
nieuwe online kopers: in het jaar 2004 maakten meer dan 500.000 Nederlanders 
voor het eerst via internet een aankoop. Naast de gestage groei van het aantal online 
kopers, blijkt ook het bedrag dat elke online koper gemiddeld op jaarbasis besteedt 
te zijn gegroeid van € 364 in 2003 naar € 424 in 2004. Hoewel de online verkopen nog 
steeds minder dan 3 procent van de totale detailhandel bedragen is het online kanaal 
in steeds meer productcategorieën een waardig alternatief voor de fysieke winkel. 
Voor veel retailers is het daarom noodzakelijk om te begrijpen wat de consument 
beweegt om de producten en/of diensten online dan wel offline te kopen. In dit 
artikel worden de beweegredenen om offline dan wel online te kopen onderzocht 
vanuit een consumentenperspectief.
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Consumenten zullen de voor- en nadelen van elk kanaal afwegen, voordat ze een 
keuze maken (Verhoef et al. 2005). We gebruiken het concept perceived value (of: 
gepercipieerde waarde) om de relevante gepercipieerde kosten en opbrengsten te 
identificeren voor het evalueren van een online en een offline winkel. We meten de 
antecedenten van gepercipieerde waarde en aankoopintenties in zowel de offline als de 
online context. Door keuzeopties te expliciteren worden de afwegingen duidelijk die 
consumenten maken, en wordt duidelijk of het relatieve belang van factoren verschilt 
tussen de kanalen. In tegenstelling tot bestaand onderzoek dat de kanaalkeuze vaak 
op kanaalniveau analyseert (Internet vs. Winkel vs. Telefoon) (Girard et al. 2003; 
Keen et al. 2004) onderzoeken wij de kanaalkeuze op het winkelniveau. Bestaande 
studies die de kanalen in zijn geheel onderzoeken maken de onrealistische aanname 
dat de prestaties van de winkels binnen een kanaal gelijk zijn. De keuze voor een 
offline of online winkel wordt deels bepaald door de specifieke kanaalkenmerken 
(toegankelijkheid, gemak, kostenstructuur), maar tevens door de individuele prestatie 
van online en offline winkels. Door de aankoopintenties voor een kanaal vast te 
stellen voor specifieke winkels of websites wordt deze onvolkomenheid verholpen.
Directe ervaring met een object of proces heeft een sterke invloed op veel aspecten 
van het consumentengedrag (Alba & Hutchinson 1987), zo ook op het online 
koopgedrag (Holloway et al. 2005; Montoya-Weiss et al. 2003). In aansluiting 
op bestaand onderzoek stellen wij vast of het belang dat consumenten toekennen 
aan bepaalde keuzecriteria verschilt ten gevolge van de mate van online ervaring 
(Anderson & Srinivasan 2003; Einwiller 2003; Parasuraman et al. 2005). Ervaren 
online kopers zijn bekend met het koopproces en kunnen de gevolgen van het online 
koopproces beter inschatten dan onervaren online kopers. Hierdoor kunnen zij meer 
of minder gewicht toekennen aan bepaalde evaluatiecriteria. Tevens kunnen ervaren 
online kopers verschillen van consumenten met geen of weinig online koopervaring 
in de eigenschappen en behoeften die ze hebben (bijv. motivatie om technologieën te 
gebruiken), waardoor ze in mindere/sterkere mate door bepaalde criteria beïnvloed 
worden (Parasuraman 2000; Parasuraman & Grewal 2000). 
De voornaamste doelstelling van ons onderzoek is het effect bepalen van de invloed 
van online koopervaring op het belang van enkele criteria in de online context. 
Online koopervaring wordt gezien als een consumenteneigenschap, die de aard en 
sterkte van relaties kan beïnvloeden (cf. Dabholkar & Bagozzi 2002; Meuter et al. 
2005). Dit is het eerste onderzoek dat de invloed van ervaring analyseert op basis 
van het gepercipieerde waarde raamwerk. De hypothesen omtrent de modererende 
invloed van online koopervaring zullen worden opgesteld aan de hand van inzichten 
uit verscheidene vakgebieden. Het tweede doel heeft betrekking op het bepalen 
van de criteria voor de kanaalkeuze. Om de keuzecriteria voor online winkels te 
identificeren, maakt dit onderzoek gebruik van de factoren die consumenten in 
overweging nemen bij het evalueren van kanalen. In dit verband wordt niet de 
daadwerkelijke keuze onderzocht, maar de factoren die de intentie bepalen om via 
een online of offline kanaal te kopen: de kanaalaankoopintentie. De geïdentificeerde 
factoren kunnen worden geïnterpreteerd als de criteria die consumenten overwegen 
bij hun kanaalkeuze. 
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2. LITERATUUROVERZICHT EN HYPOTHESEN

In het onderstaande wordt eerst kort ingegaan op de bestaande kennis met 
betrekking tot de directe relaties die in het conceptuele model (zie Figuur 1) worden 
onderscheiden. We bespreken vervolgens de mogelijke modererende invloed van 
online koopervaring en presenteren de hypothesen.

* De modererende invloed van online koopervaring is alleen getest in de online context. De structurele 
relaties zijn getest in zowel de offline als de online context.

Figuur 1. Onderzoeksmodel.
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2.1. Evaluatiecriteria voor kanaalkeuze

De keuze voor een kanaal komt overeen met de keuze voor een online of offline 
winkel; een consument koopt uiteindelijk het product via een winkel of website, 
niet via een kanaal. Bestaande retail literatuur heeft uitvoerig de winkelattributen 
besproken die consumenten gebruiken om de waarde van een aankoop via fysieke 
winkels te bepalen (Baker et al. 2002; Berry 1969; Lindquist 1974). In dit onderzoek 
vergelijken we de offline evaluatiecriteria met die van online winkels.
Veel e-commerce studies hebben getracht om de beweegredenen om online te kopen 
in kaart te brengen. Deze studies vertonen uiteenlopende classificaties van criteria 
die consumenten gebruiken om het online koopproces te beoordelen (Loiacono 
et al. 2002; Montoya-Weiss et al. 2003; Parasuraman et al. 2005; Wolfinbarger & 
Gilly 2003). Ondanks de verscheidenheid aan classificaties blijken –op een abstracter 
niveau– consumenten ook in de online wereld hun aankoopintentie te baseren op de 
verwachting van het koopproces (de interactie met de website) en hetgeen ze ervoor 
terugkrijgen (uitkomst van koopproces) (Parasuraman et al. 1985; Grönroos 1982). 
Hoewel enkele auteurs van mening zijn dat het internet unieke voordelen biedt 
(Chen & Dubinsky 2003; Lim & Dubinsky 2004), zijn de criteria die consumenten 
gebruiken overeenkomstig en vergelijkbaar, wanneer ze gemeten worden op het 
consequentieniveau, dat wil zeggen: op het niveau van de gepercipieerde voor- en 
nadelen van het aankoopproces (Verhoef et al. 2005; Woodruff 1997). In dit verband 
vermeldt Zeithaml (1988) dat consumenten in het algemeen producten, winkels 
of processen beoordelen op basis van de gepercipieerde kosten (monetair en niet-
monetair) en opbrengsten (kwaliteit/productvoordelen). 
Uit bestaand onderzoek zijn de voornaamste winkelattributen geëxtraheerd 
die de voor- en nadelen (evaluatiecriteria) weergeven van het koopproces en de 
uitkomst van het proces (Baker et al. 2002; Sirohi et al. 1998; Sweeney et al. 1999; 
Teas & Agarwal 2000). Uit de literatuur blijkt dat de consument de volgende zes 
criteria gebruikt bij het kiezen voor een online of offline winkel: servicekwaliteit, 
assortimentskwaliteit, prijsniveau, benodigde tijd/moeite, risico en koopplezier. De 
eerste drie factoren bepalen voornamelijk wat de consument krijgt, terwijl de laatste 
drie factoren betrekking hebben op hoe het product geleverd wordt. Tevens wordt 
vaak het construct ‘value for money’2 (waar voor je geld) toegevoegd dat optreedt als 
mediërende variabele tussen de kosten/opbrengsten en de aankoopintentie (Sirohi et 
al. 1998; Sweeney et al. 1999). Het conceptuele model (zie Figuur 1) is sterk gebaseerd 
op bestaande modellen, maar introduceert koopplezier om de belangrijke hedonische 
waarde van het koopproces te belichten (Babin et al. 1994). De verwachting is dat 
zowel de online als de offline aankoopintentie bepaald wordt door waar voor je geld, 
servicekwaliteit, assortimentskwaliteit en de koopproceskosten en -opbrengsten 
(benodigde tijd/moeite, risico en koopplezier). 
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2.2. Invloed van online koopervaring op online aankoopintenties

De hypothesen betreffende de modererende invloed van online koopervaring zijn 
gebaseerd op bestaand onderzoek op het gebied van (1) de adoptie en het gebruik van 
innovaties en informatiesystemen, (2) marketing, en (3) e-commerce. Onderzoek op 
het gebied van innovaties en informatiesystemen, toont dat ervaren gebruikers (bijv. 
adopters) verschillen van onervaren gebruikers (bijv. nonadopters) in de manier 
waarop ze innovaties en informatiesystemen (internet) beoordelen. Rogers (1995) 
onderscheidt een aantal groepen consumenten op basis van het moment van adoptie 
(innovators, early adopters, early majority, late majority, laggards), elk met eigen 
beweegredenen om over te gaan tot de adoptie van de innovatie. Parasuraman (2000) 
ontwikkelde de technology readiness index (TRI) om aan te geven dat consumenten 
kunnen verschillen in de mate waarin zij nieuwe technologieën willen gebruiken 
in hun levenssfeer. Sommige consumenten zijn minder vaardig, pessimistischer 
en minder innovatief dan anderen, en voorzien meer ongemak en onzekerheid 
met betrekking tot het gebruik van technologieën, zoals aankopen via internet. 
De innovatieliteratuur geeft aan dat gebruikers in de loop der tijd veranderen met 
betrekking tot de criteria die ze gebruiken om de innovatie te beoordelen (Karahanna 
et al. 1999; Taylor & Todd 1995). Positieve ervaringen met de technologie versterken 
het vertrouwen in de eigen vaardigheden en maken de voordelen van het gebruik van 
de technologie zichtbaar; hierdoor wordt toekomstig gedrag positief beïnvloed en 
gestuurd (Meuter et al. 2005). Uit onderzoek dat het Technology Acceptance Model 
(TAM) (Davis 1989) gebruikt, blijkt bijvoorbeeld dat het belang van gemak (ease 
of use) en subjectieve norm (subjective norm) afneemt met een toename in ervaring 
(Davis et al. 1989; Karahanna et al. 1999; Taylor & Tod 1995; Venkatesh et al. 2003). 
Sociale druk is vooral in het beginstadium waarneembaar, wanneer de consumenten 
nog relatief ongeïnformeerd zijn over de mogelijke consequenties van het gebruik 
van de technologie en nog niet op hun eigen ervaringen kunnen afgaan. Bij onervaren 
consumenten speelt het gemak dan ook een belangrijke rol, aangezien het leerproces 
als een te nemen horde wordt gezien. Naarmate de consumenten meer ervaring 
krijgen, zullen de instrumentele consequenties van het gebruik een belangrijkere rol 
gaan spelen (Davis et al. 1989; Szajna 1996). 
Enkele marketingstudies stellen dat de aard en sterkte van relaties tussen belangrijke 
relationele constructen kan verschillen, afhankelijk van de mate van ervaring die 
consumenten hebben met een product(categorie) (Parasuraman, 1997; Woodruff 
1997) of organisatie (Bolton 1998; Verhoef et al. 2002). De relatie tussen attitudes en 
intentie/gedrag is sterker bij mensen die directe ervaring hebben met het gebruik van 
een product dan bij mensen die alleen indirecte ervaring hebben (Fazio & Zanna 1978; 
1981; Smith & Swinyard 1982; 1983; Taylor & Todd 1995). De verkregen informatie 
die opgeslagen wordt in het geheugen van consumenten via directe ervaring is 
levendiger en concreter dan informatie die indirect, bijvoorbeeld via vrienden of 
reclame, verkregen is (Paivio 1971). In overeenstemming met deze bevindingen stelt 
Parasuraman (1997) dat consumenten voldoende ervaring met een product(categorie) 
moeten hebben, alvorens zij de consequenties van het gebruik accuraat in kunnen 
schatten. In het beginstadium richten consumenten zich voornamelijk op concrete 
attribuutkenmerken, maar wanneer zij eenmaal voldoende ervaring en kennis 
hebben vergaard, wordt het belang dat toegedicht wordt aan de consequenties van 
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het gebruik groter. Onderzoek naar de relatieduur met organisaties wijst uit dat 
klanten met een langere relatieduur in sterkere mate vertrouwen op en beïnvloed 
worden door voorgaande ervaringen (tevredenheid, cumulatieve tevredenheid) dan 
klanten met een korte relatieduur (Bolton 1998; Verhoef et al. 2002). 
Tenslotte blijkt uit de e-commerce literatuur dat online (koop-)ervaring een invloed 
heeft op het belang van bepaalde voorspellers van het online consumentengedrag 
(Bobitt & Dabholkar 2001; Laroche et al. 2005; Monsuwé et al. 2004; Parasuraman 
et al. 2005). Vertrouwen (trust) en reputatie spelen bijvoorbeeld vooral een rol bij 
minder ervaren online kopers als extrinsiek teken om het gepercipieerde risico te 
verminderen (Gefen 2000; Einwiller 2003). 
Op basis van bovenstaande studies kan worden vastgesteld dat het belang van criteria 
kan variëren met de mate van online koopervaring. Dit komt zowel door de directe 
ervaring, evenals door de eigenschappen/behoeften van de consument (bijv. TRI, 
risico-aversie). Het algemene beeld dat geschetst wordt, is dat ervaren consumenten 
sterker op hun eigen ervaringen afgaan, minder op extrinsieke signalen letten, en meer 
waarde hechten aan instrumentele voordelen van het online shoppen. Bovendien 
zijn diegenen die als eerste online gingen kopen innovatiever ingesteld, en minder 
risico-avers dan de minder ervaren volgers (Hoffman et al. 2002). Hieronder worden 
de hypothesen kort besproken3: 

Waar voor je geld en aankoopintenties
De voorspellende kracht van attitudes is sterker, naarmate men meer directe ervaring 
heeft (cf. Smith & Swinyard 1983). Hierdoor is de verwachting dat waar voor je 
geld, optredend als een overall oordeel over of houding ten aanzien van het gebruik 
van winkelen via de website, een sterkere invloed zal hebben op aankoopintenties 
voor kopers met directe ervaring. Zij hebben inmiddels ervaren welke voordelen 
de website biedt, en de verwachte waarde via de website zullen zij sterker in hun 
overweging meewegen met betrekking tot toekomstige aankopen. Dit leidt tot de 
volgende hypothese:

H1: De mate van online koopervaring heeft een versterkende werking op de sterkte 
van de relatie tussen waar voor je geld en aankoopintenties.

Risico en aankoopintenties
Meer ervaring met het online koopproces zorgt niet alleen voor een verlaging van het 
gepercipieerde risico (Montoya-Weiss et al. 2003), maar zorgt er tevens voor dat de 
risico’s minder saillant worden (Swaminathan et al. 1999). Door positieve ervaringen 
zullen consumenten in de loop der tijd sneller hun taken kunnen uitvoeren en minder 
uitvoerig nadenken over de mogelijke negatieve consequenties (Alba & Hutchinson 
1987; Hoch & Deighton 1989). Daarnaast zijn ervaren online kopers innovatiever 
(Hoffmann et al. 2002) en hebben ze minder moeite met het begrijpen en gebruiken 
van technologieën (Parasuraman 2000; Parasuraman et al. 2005); voor hen speelt het 
risico tijdens het online kopen een minder invloedrijke rol. Dit leidt tot de volgende 
hypothese:
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H2: De mate van online koopervaring heeft een verzwakkend effect op de sterkte 
van de (negatieve) relatie tussen risico en aankoopintenties.

Benodigde tijd/moeite en aankoopintenties
Op basis van het argument dat ervaren consumenten meer belang hechten aan de 
instrumentele voordelen van het gebruik (Davis et al. 1989; Szajzna 1996), is de 
verwachting dat ervaren online kopers sterker op de tijd- en moeitebesparingen 
letten. Ervaren online kopers hebben ervaren hoe gemakkelijk en snel een product 
besteld kan worden via de website en worden in hun toekomstig gedrag sterker 
beïnvloed door deze factor. Voor minder ervaren online kopers zijn de voordelen 
minder zichtbaar en onzekerder. Daarnaast zijn de pioniers, diegenen met de meeste 
online koopervaring, doelgerichter (Wolfinbarger & Gilly 2001), welvarender en 
hebben ze minder vrije tijd tot hun beschikking (Lohse et al. 2000). Dit heeft tot 
gevolg dat ervaren online kopers een hogere prijspremie toekennen aan tijd (Baker 
et al. 2002), waardoor ze meer waarde toedichten aan het besparen van tijd en moeite 
in vergelijking met minder ervaren online kopers (Gehrt & Yan 2004). Met andere 
woorden:

H3: De mate van online koopervaring heeft een versterkende werking op de sterkte 
van de (negatieve) relatie tussen de benodigde tijd/moeite en aankoopintenties

Plezier en aankoopintenties
Op een soortgelijke manier is de verwachting dat de online koopervaring de 
relatie tussen koopplezier en aankoopintenties zal afzwakken. Indien consumenten 
voldoende bekend zijn met de instrumentele voordelen van het online aankopen, 
zullen ze ceteris paribus minder belang hechten aan het koopplezier in de online 
context. Wolfinbarger & Gilly (2001) stellen vast dat ervaren online shoppers 
het koopproces meer zien als “kopen” in plaats van “shoppen”; ervaren online 
kopers vinden de mate van koopplezier minder van belang. Daarom stellen wij het 
volgende:

H4: De mate van online koopervaring heeft een verzwakkende werking op de relatie 
tussen koopplezier en aankoopintenties.
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3. METHODOLOGIE

3.1. Vragenlijst

Om de hypothesen te toetsen is een schriftelijke en online enquête afgenomen onder 
klanten van boekhandels. De respondenten zijn gevraagd om hun verwachting te 
uiten over het kopen van een boek via de winkel én via de website van de genoemde 
boekhandels. Om de acht constructen te meten is voornamelijk gebruik gemaakt van 
7-punts Likert schalen afkomstig uit bestaand onderzoek (Baker et al. 2002; Grewal 
et al. 1998; Sirohi et al. 1998; Sweeney et al. 1999). Elk van de in totaal 28 items is 
vervolgens aangepast aan de offline context (winkel) en online context (website). 
De items zijn algemeen van aard, zodat ze voor beide contexten toepasselijk zijn. 
In plaats van het meten van specifieke risico’s (bijv. stelen van creditcardgegevens) 
is klanten gevraagd naar de kans dat er iets mis kan gaan tijdens het koopproces. De 
vragenlijst is vervolgens in een pilot study onder 102 studenten getest en waar nodig 
aangepast.

3.2. Datacollectie en steekproef

De data zijn verzameld via het enquêteren van klanten van twee boekhandels. In 
de eerste studie, die is uitgevoerd onder klanten van een multichannel Nederlandse 
boekhandel, zijn klanten in de winkel ondervraagd (‘offline kopers’) én zijn online 
klanten per email uitgenodigd om deel te nemen aan een online enquête (‘online 
kopers’). In totaal hebben 415 winkelbezoekers gereageerd. Een email is verstuurd 
naar 1019 kopers die ooit via de website van de multichannel boekhandel een boek 
hadden besteld. In totaal vulden 241 respondenten (23,7%) de online enquête in. 
De effectieve steekproefgrootte in de online context bestond uit 197 ervaren ‘online 
kopers’ en 382 onervaren ‘offline kopers’. De tweede studie dient als replicatiestudie 
en is uitgevoerd onder de klanten van een pure online boekhandel, die gespecialiseerd 
is in het verkopen van managementboeken. In totaal werden er 2.369 klanten via 
email gevraagd, waarvan 434 respondeerden (18,3%). Op basis van het aantal online 
aankopen dat de klanten had gemaakt is een tweedeling gemaakt (split sample); er 
waren 226 ervaren en 168 onervaren online kopers. De winkel van de boekhandel uit 
de eerste studie diende als tegenhanger van de website, en de gekozen productcategorie 
was managementboeken. 

3.3. Analysemethode

In de eerste studie zijn exploratieve (EFA) en conformerende (CFA) factoranalyses 
uitgevoerd, nadat de online en offline verkregen datasets waren samengevoegd per 
context. Dit wil zeggen dat de percepties van ‘online kopers’ (N=241) en ‘offline 
kopers’ (N=415) per context (offline of online context) zijn samengevoegd (zie 
Figuur 2). Na het toepassen van listwise deletion hebben de offline en online context 
respectievelijk een steekproefgrootte van 564 en 579. Pooling van de data is om 
twee redenen wenselijk. Allereerst zorgt de pooling ervoor dat er meer variantie is 
binnen elk construct; dit zorgt voor robuustere schattingen van de relaties in beide 
contexten. Ten tweede zullen, na de samenvoeging, de factoren gevonden worden 
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die homogeen zijn over de gehele steekproefpopulatie (voor zowel ‘online kopers’ 
als ‘offline kopers’); dit sluit aan op het doel van ons onderzoek, aangezien we op 
zoek zijn naar de factoren die voor beide typen kopers relevant zijn. 

197 ervaren  
online kopers

382 onervaren  
online kopers

‘Offline kopers’ 
N=415

‘Online kopers’ 
N=241

‘Offline context’ 
N=564

‘Online context’ 
N=579

Figuur 2. Dataverzameling in Studie 1.

Na het vaststellen van voldoende convergente en discriminante validiteit en 
betrouwbaarheid4 wordt structural equation modeling (SEM) toegepast om de 
structurele relaties te testen (Byrne 2001; Steenkamp & Baumgartner 2000). De eerste 
onderzoeksvraag richt zich op welke factoren de online en offline aankoopintenties 
bepalen. Hier worden structurele modellen gebruikt om vast te stellen welke factoren 
de sterkste invloed hebben. De tweede onderzoeksvraag gaat over het modererende 
effect van online koopervaring in de online context. Voor de beantwoording hiervan 
worden drie stappen doorlopen. Allereerst wordt via een meerdere-groepen CFA 
getest of de items in het meetmodel equivalent zijn, dat wil zeggen: of de items 
hetzelfde meten (“betekenen”) voor onervaren en ervaren online kopers. De 
mate waarin de items equivalent moeten zijn voordat vergelijkingen zinvol zijn, 
is afhankelijk van het doel van het onderzoek (Vandenberg & Lance 2000). Dit 
onderzoek vergelijkt ongestandaardiseerde structurele relaties van onervaren en 
ervaren online kopers en dit vereist in ieder geval configurele (configural) en partiële 
metrische (metric) invariantie (Byrne et al. 1989; Childers et al. 2001). Vervolgens 
worden de basismodellen voor elke groep geschat (Byrne 2001). Tenslotte worden 
de verkregen parameters met elkaar vergeleken. De (on)gelijkheid van de structurele 
relaties wordt getest door het gelijkstellen van de structurele relatie van de ervaren 
kopers aan die van onervaren kopers. De verslechtering in fit (dat wil zeggen: 
toename van Chi-square) wordt getoetst met één vrijheidsgraad, omdat er één relatie 
minder geschat hoeft te worden door het gelijkstellen van de twee parameters. Een 
significante verslechtering geeft aan dat de structurele relaties tussen de groepen 
verschillen. 
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Tabel 1. Meetmodel Studie 1 & Studie 2.

Studie 1
Offline context N=564
Online context N=579

Studie 2
Offline context N=406
Online context N=406

Offl./
Onl.

Lambda 
Loading

Offl/
Onl
CR

Offl./ 
Onl.
AVE

Offl./
Onl.

Lambda 
Loading

Offl/
Onl
CR

Offl./ 
Onl.
AVE

Servicekwaliteit .76/.81 .52/.59 .76/.63 .52/.36

Kwaliteit extra diensten .76/.78 .64/.59

Bereikbaarheid/snelheid 
reageren

.73/.76 .78/.53

Nakomen afspraken .67/.76 .73/.67

Assortimentskwaliteit .89/.89 .79/.81 .92/.90 .86/.82

Goede selectie boeken .89/.90 .91/.89

Breed assortiment .90/.90 .94 /.92

Prijsniveau .66/.66 .50/.49 .70/.67 .54/.50

Laag prijsniveau  (r) .81/.77 .79/.71

Aantrekkelijke 
aanbiedingen (r)

.58/.63 .67/.71

Risico .73/.84 .58/.73 .78/.78 .64/.64

Onzekerheid tijdens 
kopen

.66/.76 .70/.85

Kans dat er iets misgaat .85/.94 .89/.75

Benodigde tijd en moeite .79/.84 .65/.73 .82/.75 .69/.61

Efficiëntie van 
koopproces (r)

.77/.79 .72/.85

Tijd en moeite vereisten .83/.91 .93/.69

Koopplezier .89/.89 .73/.74 .87/.82 .69/.60

Koopproces is leuk .84/.82 .83/.62

Koopproces is plezierig .87/.86 .84/.82

Koopproces is interessant .86/.90 .82/.88

Waar voor je geld .86/.84 .67/.65 .86/.87 .68/.69

Waar voor je geld .67/.66 .70/.69

Prijs/kwaliteitsverhouding .90/.88 .89/.93

Terugkrijgen/opgeven .88/.85 .87/.86

Aankoopintenties kanaal .84/.91 .64/.78 .89/.86 72/.68

Kans op volgende 
aankoop

.83/.90 .90/.83

Aanraden aan anderen .76/.87 .81/.78

Toekomstige 
aankoopintentie

.82/.87 .84/.86
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4. RESULTATEN

Op basis van de EFA’s en de CFA’s worden de verwachte acht factoren gedestilleerd 
(zie Tabel 1). In beide studies vertonen de constructen in de online en offline context 
voldoende convergente en discriminante validiteit, en betrouwbaarheid (Bagozzi & 
Yi 1988). Ook voldoen de fit indices aan de gestelde normen (Bollen 1989). Het 
conceptueel model blijkt goed in staat om de aankoopintenties in beide contexten 
te verklaren. De verwachte relaties worden grotendeels bevestigd en een aanzienlijk 
deel van de variantie in waar voor je geld en aankoopintenties wordt verklaard. In 
het onderstaande wordt dit nader toegelicht. 

4.1. Antecedenten van waar voor je geld en aankoopintenties

Het construct waar voor je geld wordt in beide contexten sterk beïnvloed door het 
prijsniveau en de servicekwaliteit, maar niet door assortimentskwaliteit (zie Tabel 2). 
Een mogelijke verklaring hiervoor is dat voorgaande studies die het effect vonden, 
winkels hebben onderzocht waarvan het assortiment gedifferentieerder is. In dat 
geval kunnen retailers toegevoegde waarde leveren door de juiste producten in het 
assortiment op te nemen. Een andere verklaring is dat klanten in hun overweging voor 
waar voor je geld voornamelijk kijken naar de tastbare aspecten van een aankoop, of, 
zoals Grönroos (1982) aangeeft, naar wat de consument overhoudt na het doen van 
een aankoop. Als dit het geval is, dan zal de online waarde niet veel verschillen van 
de offline waarde, aangezien de gekochte boeken identiek zijn. 

Studie 1
Offline context N=564
Online context N=579

Studie 2
Offline context N=406
Online context N=406

Offl./
Onl.

Lambda 
Loading

Offl/
Onl
CR

Offl./ 
Onl.
AVE

Offl./
Onl.

Lambda 
Loading

Offl/
Onl
CR

Offl./ 
Onl.
AVE

Fit Indices Vereist 
niveau

Offline Online Offline Online

χ2/df <3.00 2.31 2.75 1.93 1.77

GFI >.90 .94 .94 .94 .94

NNFI >.90 .95 .95 .96 .96

CFI >.90 .97 .96 .97 .97

SRMR <.05 .045 .055 .047 .042

RMSEA <.06 .048 .055 .048 .044

Opmerking: Gestandaardiseerde lambda’s zijn weergegeven voor de offline/online context voor 
Studie 1 and Studie 2. CR= composite reliability, AVE= Average Variance Extracted, GFI= 
Goodness of Fit Index, NNFI=Non-Normed Fit Index, CFI=Comparative Fit Index, SRMR= 
Standardized Root Mean Square Residual, RMSEA= Root Mean Square Error of Approximation. 
(r)= reverse scale item (tegengesteld item).
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Tabel 2. Structurele model Studie 1 & Studie 2.

Offline context Online context

Verwacht 
teken

Studie 1 Studie 2 Studie 1 Studie 2

Antecedenten 
Waar voor je geld

R2=.621 R2=.448 R2=.565 R2=.378

Servicekwaliteit k 
Waar voor je geld 

+ .26** .17** .16** .21*

Assortimentskwaliteit k 
Waar voor je geld

+ -.02 -.01 .07* .03

Prijsniveau k  
Waar voor je geld

- -.46** -.45** -.46** -.45**

Antecedenten Intenties R2=.374 R2=.473 R2=.539 R2=.308

Waar voor je geld k 
Intenties

+ .11 -.04 .07 -.06

Servicekwaliteit k 
Intenties

+ .13 .31** .48** .38*

Assortimentskwaliteit k 
Intenties

+ .15* .29** .15* .11

Risico k Intenties - -.17* .06 -.14** -.11*

Benodigde tijd en 
moeite k Intenties

- -.18** -.37** -.30** -.19**

Plezier k Intenties + .35** .34** .48** .32**

Antecedent Risico

Servicekwaliteit k 
Risico

- -.29** -.30** -.59** -.74**

Antecedenten Plezier

Servicekwaliteit k 
Plezier 

+ .50** .61** .66** .66**

Assortimentskwaliteit k 
Plezier

+ .31** .17** .22** .13*

Antecedent Benodigde 
tijd en moeite

Assortimentskwaliteit 
k Benodigde tijd en 
moeite

- -.33** -.27** -.55** -.52**

Opmerking: * Coëfficiënt verschilt significant van nul op p<.05; ** Coëfficiënt verschilt significant 
van nul op p<.01. De verklaarde variantie van latente constructen (R2) is berekend op basis van 
squared multiple correlations (Byrne 2001). 
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In beide contexten blijkt dat de offline én online aankoopintentie voornamelijk 
worden gevormd door servicekwaliteit, assortimentskwaliteit, benodigde tijd/moeite 
en koopplezier (zie Tabel 2). Daarnaast speelt risico een significante, maar beperkte 
rol in beide contexten. Deze beperkte rol valt deels te verklaren door het relatief lage 
productrisico van boeken. 

Tabel 3. Totale gestandaardiseerde effecten op offline en online aankoopintenties.

Opmerking: Getallen tussen haakjes geven rangorde aan op basis van totaaleffect op aankoopintenties. 
(1) = sterkste effect, (7) = minst sterke effect.

Wanneer gekeken wordt naar de gestandaardiseerde totale effecten –indirect en direct 
effect– van de antecedenten op de aankoopintenties (zie Tabel 3), dan valt naast het te 
verwachten sterke effect van servicekwaliteit (Parasuraman et al. 2005; Wolfinbarger 
& Gilly 2003) tevens het sterke effect van koopplezier op. Het is interessant om op te 
merken dat bestaande waardemodellen het construct plezier vaak niet opnemen. Dit 
onderzoek onderschrijft de bevinding van Childers et al. (2001) dat de hedonische 
aspecten van het winkelen niet alleen in de offline context, maar zeker ook in de 
online context van belang zijn. In tegenstelling tot de heersende mening dat waar 
voor je geld van belang is, blijkt het construct geen significante invloed te hebben op 
de intentie om boeken online of offline te kopen. Ook het prijsniveau, dat een sterk 
verband heeft met waar voor je geld, blijkt een verwaarloosbare invloed te hebben 
op de aankoopintenties. De klanten lijken in hun kanaalkeuze voor het kopen van 
boeken niet sterk te worden beïnvloed door financiële prikkels5. 
Ondanks dat de online en offline context verschillend ogen, blijken de criteria 
die klanten gebruiken even belangrijk te zijn6. De intenties om via de website dan 
wel via de winkel te kopen worden grotendeels bepaald door servicekwaliteit, 
assortimentskwaliteit, de benodigde tijd en moeite en het koopplezier. Online en 
offline klanten verschillen in hun percepties van het gebruik van beide kanalen en 
niet zozeer in het belang dat ze toekennen voor een bepaald kanaal. De verschillen 
in de percepties bepalen hun voorkeur voor een kanaal.

Offline context Online context

Totale effect op aankoopintenties Study 1 Study 2 Study 1 Study 2

Servicekwaliteit .29 (2) .29 (2) .46 (1) .36 (1)

Assortimentskwaliteit .26 (3) .42 (1) .29 (3) .20 (3)

Prijsniveau -.05 (7) .01 (7) -.02 (7) .02 (7)

Risico -.10 (5) .03 (5) -.09 (5) -.11 (5)

Benodigde tijd en moeite -.20 (4) -.28 (3) -.19 (4) -.17 (4)

Plezier .32 (1) .28 (4) .35 (2) .24 (2)

Waar voor je geld .07 (6) -.02 (6) .03 (6) -.04 (6)
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4.2. Effect van online koopervaring op online aankoopintenties

Het modererende effect van online koopervaring op het belang van criteria in de 
online context wordt getest door middel van een vergelijking tussen de structurele 
relaties van ervaren en onervaren online kopers. In de eerste studie is een onderscheid 
gemaakt tussen ervaren en onervaren klanten op basis van de vraag of klanten al 
dan niet ervaring hadden met het bestellen van een boek via de website van de 
multichannel boekhandel. De mensen die ooit een boek bestelden via de website, 
bleken tevens meer ervaring te hebben met het gebruik van internet en online 
aankopen. In de tweede studie zijn alleen bestaande online klanten benaderd, en is 
besloten om op basis van het aantal online aankopen een splitsing (mediaan split) te 
maken tussen ervaren en onervaren kopers. Tabel 4 laat de structurele coëfficiënten 
zien van ervaren en onervaren online kopers. In beide studies heeft waar voor je geld 
geen significante invloed op de online aankoopintentie en zijn de structurele relaties 
niet ongelijk voor de twee groepen; Hypothese 1 wordt dan ook niet ondersteund. 
In Studie 1 lijken onervaren online kopers sterker negatief beïnvloed te worden door 
het risico dan ervaren online kopers (βonervaren=-.17, βervaren=.02), maar dit verschil is 
niet significant (p>.10). Ook in Studie 2 wordt deze veronderstelling (Hypothese 
2) niet ondersteund door de data. In beide studies worden ervaren kopers sterker 
beïnvloed door tijd- en moeitebesparingen, maar in de eerste studie is dit verschil 
niet significant. Hypothese 3 wordt dus deels bevestigd. In de twee studies lijken 
ervaren online kopers minder belang te hechten aan het plezier in het aankoopproces 
dan onervaren online kopers. Echter, slechts in de eerste studie is dit verschil 
significant; Hypothese 4 wordt daarom deels bevestigd. Een nadere itemanalyse laat 
zien dat onervaren kopers een gebrek aan koopplezier ervaren in de online context 
ten opzichte van de offline context, en dit heeft een zeer sterk negatief effect op hun 
online aankoopintentie. Dit verschijnsel staat bekend als de asymmetrische invloed 
van positieve en negatieve attribuutscores (Mittal et al. 1998). 
In de datasets is nader onderzocht of de overige structurele relaties verschillen tussen 
ervaren en onervaren online kopers. In beide studies valt op dat ervaren online kopers 
in de online context minder sterk beïnvloed worden door de servicekwaliteit dan de 
minder ervaren online kopers. Deze bevinding valt deels te verklaren uit het feit dat 
onervaren kopers zeer sterk beïnvloed worden door één aspect van servicekwaliteit, 
namelijk de verwachting omtrent het nakomen van afspraken door de website (zie 
ook Parasuraman et al. 2005; Wolfinbarger & Gilly 2003). Wanneer onervaren online 
kopers niet overtuigd zijn dat de website haar afspraken nakomt, dan zal dit een 
zeer sterk negatief effect hebben op hun online aankoopintenties. Bij ervaren online 
kopers is de relatie minder sterk, wat het gevolg kan zijn van de beperkte variatie 
in de beantwoording; ervaren online kopers hebben voldoende vertrouwen in de 
website dat het de afspraken nakomt. Een andere mogelijke verklaring is dat ervaren 
online kopers in het algemeen minder belang hechten aan de extra geboden service 
(extra diensten, bereikbaarheid servicepersoneel), aangezien zij zelf de service willen 
verzorgen en niet gestoord willen worden door verkooppersoneel (Meuter et al. 
2005). Kortom, de mate van online koopervaring uit zich in een beperkt aantal 
relaties, maar deze inzichten bieden websites wel relevante informatie om hun 
dienstverlening (webdesign, back office) effectief te verbeteren. 

Marktonderzoek DEF.indd   22 06-12-2006   12:15:01



23

Tabel 4. Tests voor structurele invariantie tussen ervaren en minder ervaren online kopers.

Studie 1 Studie 2

Verband Hypothese On-
ervaren
N=382

Ervaren
N=197

P-
waarde

On-
ervaren
N=168

Ervaren
N=226

P-
waarde

Waar voor 
je geld k 
Intenties 

H1: Verzwakt 
door online 
koopervaring

.02n.s. -.04n.s. .31 .09n.s. .08n.s. .81 NB

Risico k 
Intenties

H2: Verzwakt 
door online 
koopervaring

-.17 .02n.s. .14 -.08n.s. -.19 .14 NB

Benodigde 
tijd en 
moeite k 
Intenties

H3: Versterkt 
door online 
koopervaring

-.14 -.27 .18 .05n.s. -.34 .01 DB

Plezier k 
Intenties

H4: Verzwakt 
door online 
koopervaring

.56 .16 .00 .46 .21 .15 DB

Service-
kwaliteitk 
Plezier

- .83 .43 .03 .66 .63 .91

Service-
kwaliteitk 
Intenties

- .50 -.14n.s. .00 .72 -.06n.s. .05

5. DISCUSSIE 

Deze studie draagt bij aan een beter begrip van hoe consumenten kanalen evalueren 
voor hun aankopen. De contextgevoeligheid van het belang van factoren bij de 
kanaalkeuze (Venkatesh 2006) –variërend tussen consumenten, producten, en 
situaties– zorgt ervoor dat toekomstig onderzoek nodig is, voordat er empirische 
generalisaties gemaakt kunnen worden. 
Marketeers erkennen het belang van het leveren van superieure waarde aan de klant 
voor het behalen van een verdedigbaar concurrentievoordeel (Woodruff 1997). 
Ondanks dat het construct waar voor je geld geen direct effect heeft op de intenties, 
blijkt het concept gepercipieerde waarde –een afweging van alle gepercipieerde voor- 
en nadelen– goed in staat te zijn om de kanaalaankoopintenties te verklaren. Het 
is voor managers belangrijk te achterhalen wat de consument precies drijft om via 
het online of het offline kanaal te kopen. Dit onderzoek laat zien dat voor beide 
contexten dezelfde vier factoren (service- en assortimentskwaliteit, tijd/moeite, en 
koopplezier) van belang zijn7; het verbeteren van deze aspecten zal leiden tot een 
sterkere aankoopintentie in zowel de online als offline context. Online en offline 
boekhandels kunnen deze meer abstracte variabelen (bijv. assortimentskwaliteit) 
verbeteren door verbeteringen aan te brengen op meer concrete niveaus (bijv. 
schappenindeling/ zoekmogelijkheden op website).
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Indien het streven is om minder ervaren online kopers over te halen om hun boeken 
online te gaan bestellen dan is het aanbevelenswaardig om vooral het koopproces 
prettiger en gemakkelijker te maken. Onervaren online kopers ervaren momenteel 
veel ongemak online (Broekhuizen 2006; Childers et al. 2001), en zijn onzeker of 
de website haar afspraken nakomt. Een professioneel uitziende website helpt als 
extrinsieke indicator voor een vertrouwenwekkend imago (Teas & Agarwal 2000). 
Het serviceaspect ‘afspraken nakomen’ kan ondersteund worden door op de website 
‘harde beloftes’ te maken (bijv. “niet goed, geld terug”) en deze consequent na te 
komen. Online boekhandels dienen dan ook alert te zijn op mogelijke fouten tijdens 
het afsluit- en fulfilmentproces. Een vangnet voor mogelijke fouten is wenselijk, 
waarin klanten eenvoudig in contact kunnen komen (via email of telefoon) met het 
servicepersoneel, waarin het servicepersoneel snel en adequaat reageert, en indien 
nodig de klant compenseert voor het ongemak (Parasuraman et al. 2005). 
De hypothese dat ervaren online kopers meer belang hechten aan tijd- en 
moeitebesparingen dan onervaren online kopers wordt deels bevestigd door deze 
studie. Online boekhandels moeten voor deze klanten een strategie voeren die alle 
aspecten binnen het aankoopproces zo gemakkelijk en snel mogelijk laten verlopen 
(Berry et al. 2002). Op basis van cookiegegevens zouden deze klanten geïdentificeerd 
kunnen worden en op snellere servers geplaatst kunnen worden. Zoekmachines die 
op basis van vorige zoekacties van individuen zoeken, helpen de klant om nog sneller 
het gewenste boek te vinden. Tevens kan de perceptie van tijdsbesparingen versterkt 
worden door dit voordeel in alle communicatievormen met deze klanten te uiten. 
Het onderzoeksinstrument biedt managers een hulpmiddel om elk kanaal beter 
te profileren door het bepalen van de relatieve sterkten en zwakten. Boekhandels 
opererend in slechts één kanaal kunnen achterhalen op welke aspecten het kanaal 
beter/slechter scoort ten opzichte van concurrenten, terwijl multichannel boekhandels 
kunnen bepalen hoe goed de winkel is ten opzichte van de website. Daarnaast biedt 
het instrument mogelijkheden om de aankoopintenties van klanten op een effectieve 
manier te verhogen door het analyseren van het relatieve belang van factoren. Tevens 
kunnen de motivaties van verschillende segmenten (bijv. ervaren en minder ervaren 
online kopers) bepaald worden, waardoor het management beter in staat is om op de 
wensen van elk segment in te springen. In aanvulling op het huidige cross-sectionele 
onderzoek is het mogelijk om een longitudinale studie te verrichten. Dan wordt 
duidelijk of de score van de winkel/website op relevante aspecten verslechtert of 
verbeter en of het belang van criteria in de loop der tijd verandert.
Dit onderzoek heeft een aantal beperkingen. Allereerst richt deze studie zich puur 
op de verkoop van boeken. De belangrijke rol van koopplezier en de beperkte rol van 
risico valt te verklaren door deze productcategorie. Op het eerste oog speelt plezier 
in de tweede studie (managementboeken) een minder belangrijke rol dan in de 
eerste studie (boeken). Het is algemeen bekend dat de kanaalkeuze sterk beïnvloed 
wordt door het type product (Alba et al. 1997; Black et al. 2002); toekomstig 
onderzoek moet uitwijzen in welke mate de gevonden criteria relevant zijn voor 
andere productcategorieën of dat additionele factoren noodzakelijk zijn. Ten tweede 
zijn de aankoopintenties gemeten en niet het daadwerkelijke koopgedrag. De 
sterkten van de gevonden relaties kunnen overschat zijn als gevolg van de common 
method bias (e.g. Mittal & Kamakura 2001; Chandon et al. 2005). Hoewel het 
voor winkeliers lastig kan zijn om het daadwerkelijke gedrag van consumenten te 
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linken aan de consumentenpercepties, levert dit belangrijke inzichten op over het 
werkelijke verband tussen intenties en aankopen. Tenslotte maakt dit onderzoek 
geen onderscheid tussen het gebruik van meerdere kanalen in de afzonderlijke fasen 
van het koopproces. Dit onderzoek laat niet zien wat de invloed is van multichannel 
gedrag (bijv. offline zoeken en online kopen, en vice versa) op de aankoopintenties 
via een bepaald kanaal. De invloed van het gebruik van meerdere kanalen op de 
tevredenheid, loyaliteit en gedrag van klanten is nog niet uitvoerig onderzocht en 
verdient meer aandacht binnen de marketingliteratuur (Rangaswamy & Van Bruggen 
2005). 
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NOTEN

1 Nederlandse online consumentenbestedingen, Blauw Research & Thuiswinkel.org, 2005.
2 Het construct waar voor je geld is enger gedefinieerd dan het concept gepercipieerde waarde. 

Gepercipieerde waarde wordt gedefinieerd als alle voor- en nadelen van een aankoop en omvat ook de 
componenten van de koopproceskosten en -opbrengsten.

3 Voor de definities en de onderbouwing van de hypothesen onderliggend aan het conceptuele model 
wordt verwezen naar Broekhuizen (2006).

4 Voor de precieze analyses om de validiteit en betrouwbaarheid vast te stellen wordt verwezen naar 
Broekhuizen (2006).

5 Een mogelijke verklaring is het bestaan van de vaste boekenprijs. Voor nieuwe Nederlandse boeken 
(jonger dan 2 jaar) geldt een vaste verrekenprijs, waardoor er voor deze boeken geen prijsverschillen 
bestaan tussen boekhandels. Echter, de respondenten werd expliciet gevraagd om de afleveringskosten 
in overweging te nemen; deze prijsverschillen lijken echter geen grote invloed te hebben op de 
aankoopintenties.

6 De (on)gelijkheid van de structurele relaties tussen de online en offline context is getest op eenzelfde 
manier als tussen ervaren en onervaren online kopers. De resultaten tonen aan dat de relaties niet 
significant verschillen (p>.05) en dat de factoren in beide contexten even belangrijk zijn.

7 Risico is weggelaten als factor, aangezien het een gering (gestandaardiseerd) effect heeft in vergelijking 
met de vier sterkste voorspellers van aankoopintenties.
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2. Consumentenreacties bij 
assortimentsreducties

L.M. SLOOT1, D. FOK en P.C. VERHOEF

SAMENVATTING

In dit artikel worden de korte en lange termijn effecten bestudeerd van een assortimentsreductieproject, 
waarin 25% van het assortiment wasmiddelen in twee testsupermarkten is gesaneerd. Het blijkt 
dat de reductie op korte termijn tot een substantieel verlies aan categorieomzet leidt, maar op 
lange termijn slechts beperkt negatieve effecten heeft. De korte termijn omzetverliezen worden 
voornamelijk veroorzaakt door voormalige kopers van de gesaneerde artikelen. Ons onderzoek 
toont tevens aan dat een assortimentsreductie ook kan leiden tot het aantrekken van relatief veel 
nieuwe kopers. Dit wordt mogelijk veroorzaakt door een grotere overzichtelijkheid van het 
assortiment waardoor de keuzecomplexiteit voor consumenten wordt verlaagd. Uit een additionele 
studie blijkt dat het assortiment wasmiddelen waarin 25% van de artikelen zijn gesaneerd beter 
wordt beoordeeld op aspecten als assortimentstevredenheid en keuzecomplexiteit. Ook blijken 
consumenten minder zoektijd nodig te hebben bij het gereduceerde assortiment. Door slim te 
saneren kunnen retailers ruimte besparen en tegelijkertijd de assortimentsperceptie verbeteren.

1. INLEIDING

Sinds de jaren negentig wordt de levensmiddelensector geconfronteerd met 
de zogenaamde “category killers”. Retailers als Wal-Mart en Aldi blijken op 
efficiëntere wijze te werken en dwingen daarmee traditionele supermarktketens om 
kostenbesparende programma’s te implementeren (Basuroy, Mantrala en Walters 
2001; Dhar, Hoch en Kumar 2001). Een van de mogelijkheden om kosten te besparen 
is het saneren van assortimenten. In verschillende experimenten worden de effecten 
van assortimentsreducties bestudeerd (zie bijvoorbeeld Boatwright en Nunes 2001; 
Drèze, Hoch en Purk 1994; Food Marketing Institute 1993). De resultaten van deze 
experimenten laten echter geen eenduidig beeld zien. Daarnaast blijken natuurlijke 
en gecontroleerde experimenten te verschillen in de afhankelijke variabele die wordt 
bestudeerd. In de natuurlijke experimenten wordt vooral gekeken naar het effect 
van de reductie op de categorieomzet, terwijl in de gecontroleerde experimenten 
vooral het effect op assortimentsperceptie wordt bestudeerd. Geen van beide 
type experimenten maakt echter een onderscheid tussen korte termijn (KT) en 
lange termijn (LT) effecten van assortimentsreducties, terwijl dit wel als essentieel 
wordt gezien in andere studies naar het effect van veranderingen in de marketing 
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mix (Dekimpe en Hanssens 1995; Dekimpe et al. 2005). Als KT en LT effecten als 
gevolg van assortimentsreducties blijken te verschillen kan dit leiden tot belangrijke 
inzichten voor de retailpraktijk. Vandaar dat wij onder meer het longitudinale aspect 
betrekken bij onze studie naar de effecten van assortimentsreducties.
In dit artikel staan de volgende onderzoeksvragen centraal: (1) Wat zijn de KT en 
LT effecten van een assortimentsreductie op de categorie-omzet?; (2) Verschillen 
deze effecten tussen voormalige kopers en voormalige niet-kopers van de gesaneerde 
artikelen?; (3) Heeft de assortimentssanering effect op het omzetaandeel dat door 
nieuwe kopers wordt gerealiseerd?; en (4) Heeft de assortimentssanering effect 
op de assortimentsperceptie, in het bijzonder de assortimentstevredenheid, de 
gepercipieerde keuzecomplexiteit en de gepercipieerde assortimentsvariëteit.
De onderzoeksvragen zullen worden beantwoord aan de hand van een natuurlijk 
experiment in de wasmiddelencategorie en een enquête onder kopers van 
wasmiddelen. Het experiment omvatte metingen bij twee testsupermarkten en twee 
controlesupermarkten. Om omzeteffecten te kunnen meten is gebruik gemaakt 
van een database met de aankoopgegevens van de categorie wasmiddelen van 
klantenkaarthouders gedurende een periode van 52 weken. 
De rest van het artikel is als volgt opgebouwd. Allereerst beschrijven we beknopt het 
project waarbij in samenwerking met een retailer in het Nederlandse supermarktkanaal 
een forse assortimentsreductie in de categorie wasmiddelen is doorgevoerd. 
Vervolgens bediscussiëren we de literatuur op het gebied van assortimentsreducties. 
Daarna beschrijven we de gehanteerde onderzoeksmethodiek en analysemethoden 
om de onderzoeksvragen te kunnen beantwoorden. De gehanteerde methodiek 
kan als een voorbeeld gezien worden voor de wijze waarop marktonderzoekers 
de effecten van een natuurlijk experiment kunnen berekenen. Het artikel wordt 
afgesloten met een bespreking van de resultaten en de implicaties die dit heeft voor 
retailers die hun assortimenten willen inkrimpen. 
 

2. ASSORTIMENTSREDUCTIE PROJECT

Als gevolg van de hevige concurrentie in het Nederlandse supermarktkanaal is 
het noodzakelijk dat retailers kosten besparen, zonder dat dit leidt tot significante 
omzetverliezen of een lagere klantentevredenheid. Vandaar dat de participerende 
retailer een project heeft opgezet waarin de effecten worden onderzocht van een 
ingrijpende reductie in het assortiment van verschillende productgroepen. Het 
hoofddoel van de retailer was om het totale assortiment van ongeveer 15.000 artikelen 
met ongeveer 1.500 artikelen in te krimpen, zodat op termijn één distributiecentrum 
gesloten zou kunnen worden. De kosten die hiermee bespaard kunnen worden zijn 
door de retailer geschat op ongeveer 4,5 miljoen euro op jaarbasis, ofwel 3.000 euro per 
gesaneerd item. Deze assortimentsreductie mocht echter geen belangrijke negatieve 
gevolgen hebben voor de omzet en klanttevredenheid. Vandaar dat in overleg met de 
retailer is gekozen om enkele experimenten uit te voeren, waaronder een experiment 
in de wasmiddelencategorie bij twee testsupermarkten. In het natuurlijke experiment 
werden 25% van het aantal beschikbare wasmiddelenitems verwijderd (37 van de 
150). Deze items zijn verantwoordelijk voor ongeveer 14% van de omzet in de 
wasmiddelencategorie. In sommige gevallen zijn hele merken gesaneerd (Dobbelman, 
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Dixan), in andere gevallen één of meerdere items van een merk, bijvoorbeeld een 
bepaald verpakkingsformaat. Bij het keuzeproces van de te saneren items keek de 
assortimentsmanager in eerste instantie naar de omloopsnelheid van de aanwezige 
artikelen en de beschikbaarheid van mogelijke substituten. Daarnaast werd gekeken 
naar de bruto marge per artikel. 
Bij het experiment is de schapruimte voor de wasmiddelencategorie gelijk gebleven. 
Dit betekende dat een aantal van de niet gesaneerde artikelen meer ruimte kreeg 
toegewezen. De plaats van de artikelen (verticale en horizontale positie) is echter niet 
of nauwelijks gewijzigd. Tijdens de testperiode zijn geen nieuwe wasmiddelenitems 
geïntroduceerd bij de test- en controlewinkels.
 

3. THEORETISCHE ACHTERGROND VAN DE STUDIE

3.1. Het effect van assortimentsreducties op categorieomzet

In verschillende wetenschappelijke studies wordt onderzocht welke effecten 
artikelsaneringen hebben op de categorieomzet van de gesaneerde artikelgroepen. 
Drèze, Hoch en Purk (1994) bijvoorbeeld, onderzoeken het effect van een 
sanering van gemiddeld 10% van het aantal items in acht productgroepen bij 
dertig supermarkten. Zij komen tot de conclusie dat de omzet in de betreffende 
productgroepen in vergelijking met controlesupermarkten gemiddeld met 3,9% 
is gestegen. Onduidelijk is echter of dit effect voortkomt uit de saneringen, of dat 
het effect ook (deels) wordt verklaard door een andere assortimentsopbouw- en 
presentatie. Het Amerikaanse Food Marketing Institute (1993) test saneringen in 
zes verschillende productgroepen, waarin gevarieerd wordt in het percentage items 
dat wordt gesaneerd. Zij rapporteren zowel positieve als negatieve effecten op de 
omzet, waarbij de negatieve effecten vooral voorkomen bij productgroepen waar 
sprake is van diepe saneringen. Boatwright en Nunes (2001, 2004) bestuderen een 
zeer omvangrijke sanering bij een online food retailer (56% van het beschikbare 
aantal items werd gesaneerd) en komen tot de conclusie dat de saneringen per 
categorie een verschillend effect hebben, maar dat er gemiddeld genomen er sprake 
is van een omzetneutraal effect. De vraag is echter of de resultaten van een sanering 
van een online supermarkt realiteitswaarde hebben voor de mogelijke effecten 
van gelijksoortige saneringen bij reguliere supermarkten of drogisterijen. Borle et 
al (2005) gebruiken dezelfde huishoudpanel data als Boatwright en Nunes (2001). 
Zij concluderen dat de saneringen een negatief effect hebben op de totale verkopen 
en dat met name de omzet in de productgroepen met een lage aankoopfrequentie 
negatief wordt beïnvloed door de saneringen. Albert Heijn tenslotte, saneerde in 
2001 bijna 1.500 artikelen (‘Operatie Pitstop’) en werd overspoeld door klachten 
van consumenten, hetgeen na enkele maanden leidde tot de heropname van zo’n 100 
artikelen (Foodmagazine 2002). 
Het is niet verwonderlijk dat verschillende studies tot verschillende uitkomsten 
komen. Er zijn namelijk een aantal argumenten dat kan verklaren waarom een 
sanering tot negatieve omzeteffecten leidt en een aantal argumenten dat een 
tegenovergesteld effect ondersteunt. Negatieve effecten kunnen bijvoorbeeld 
worden veroorzaakt doordat voormalige kopers van gesaneerde artikelen hun 
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geprefereerde artikel niet meer kunnen kopen bij de supermarkt(en) waar de sanering 
is doorgevoerd (Broniarczyk, Hoyer en McAlister 1998). Deze groep kan in eerste 
instantie de geplande aankoop uitstellen, maar zal in veel gevallen uiteindelijk toch 
een herhalingsaankoop moeten doen, omdat veel artikelen als noodzakelijk kunnen 
worden gezien voor een goed functionerend huishouden (bijvoorbeeld toiletpapier, 
wasmiddel, zuivelproducten). Consumenten kunnen derhalve beslissen om een 
ander artikel te kopen in de productgroep waar de sanering heeft plaatsgevonden, 
of naar een andere supermarkt te gaan die het gesaneerde artikel nog wel verkoopt 
(Campo, Gijsbrechts en Nisol 2000; 2004; Sloot, Verhoef en Franses 2005). Als 
consumenten besluiten een ander artikel bij dezelfde winkel te kopen, dan heeft dit 
niet of nauwelijks effect op de categorieomzet. Als consumenten echter besluiten om 
het geprefereerde artikel voortaan bij een andere winkel te kopen, dan leidt dit tot een 
lagere categorieomzet bij de supermarkt waar de sanering heeft plaatsgevonden. 
Een artikelsanering kan echter ook positieve effecten hebben. Het veel gepreekte 
adagium ‘meer = beter’ blijkt niet altijd op te gaan. Sterker, het tegenovergestelde 
zou ook wel eens waar kunnen zijn (Broniarczyk en Hoyer 2005; Oppewal en 
Koelemeijer 2005). Verschillende studies in de psychologische literatuur laten zien 
dat een te uitgebreid assortiment kan leiden tot een lagere koopintentie door een 
toegenomen keuzecomplexiteit (e.g. Botti en Iyengar 2004; Iyengar en Lepper 
2000). In een recent marketingproefschrift van Van Ketel (2006) wordt bovendien 
aangetoond dat consumenten de toevoeging van extra assortiment minder positief 
beoordelen als er al een ruim assortiment aanwezig is. Te grote assortimenten kunnen 
leiden tot een (te) hoge keuzecomplexiteit (Van Herpen, 2003). Het reduceren van 
assortimenten kan in dergelijke situaties leiden tot een eenvoudiger keuzeproces, 
waardoor een deel van de voormalige niet-kopers zich meer aangetrokken voelt om 
wel te gaan kopen. Als gevolg hiervan kunnen positieve omzeteffecten ontstaan. 
Geen van de bespoken assortimentsreductiestudies heeft dit aspect, de toetreding van 
nieuwe kopers, tot nu toe nader onderzocht. Vandaar dat wij in dit artikel expliciet 
aandacht besteden aan de vraag of assortimentssaneringen kunnen leiden tot (extra) 
toetreding van nieuwe kopers. Om het inzicht in deze mogelijke toetreding verder te 
vergroten onderzoeken we ook of assortimentssaneringen de keuzecomplexiteit van 
het assortiment kunnen verlagen en de zoektijd voor het schap kunnen verkorten. 

3.2. Korte versus lange termijn effecten

Diverse studies in de academische marketingliteratuur bestuderen de KT en LT 
effecten van marketing-mix variabelen, zoals advertising, prijs, promoties en 
productintroducties (Bijmolt, van Heerde en Pieters 2005; Dekimpe 2004; Nijs et al. 
2001; Pauwels, Hanssens en Siddharth 2002; Pauwels et al., 2004; Van Heerde, Leeflang 
en Wittink 2004). Echter, in de literatuur over de effecten van assortimentsreducties 
worden KT en LT effecten tot op heden nog niet meegenomen. 
Uit de huidige marketingliteratuur blijkt dat KT en LT effecten van marketing-mix 
variabelen kunnen verschillen. Zo laten Nijs et al (2001) zien dat de gesignaleerde 
KT effecten van een prijspromotie op lange termijn niet opgaan. Hanssens, Parsons 
en Schultz (2000) stellen dat de meeste effecten van marketingvariabelen in de tijd 
geleidelijk afnemen. De vraag is of deze constatering ook opgaat voor de effecten van 
een assortimentssanering. 

Marktonderzoek DEF.indd   34 06-12-2006   12:15:03



35

Om de KT en LT effecten van assortimentsreducties inzichtelijk te maken focussen 
we in eerste instantie op de effecten die optreden bij de groep voormalige kopers 
van gesaneerde items, omdat we verwachten dat negatieve omzeteffecten met name 
bij deze groep zullen optreden (zie ook Broniarczyk, Hoyer en McAlister 1998). 
Als voormalige kopers van gesaneerde artikelen een herhalingsaankoop willen doen 
kunnen zij in eerste instantie drie beslissingen nemen wanneer zij geconfronteerd 
worden met de afwezigheid van het geprefereerde artikel: 
1) Switchen naar een ander artikel; 
2) Het gewenste artikel bij een andere supermarkt (of drogist) halen of;
3) De aankoop (tijdelijk) uitstellen. 
De eerste reactie zal niet tot noemenswaardige veranderingen in de omzet leiden 
bij de supermarkt die de sanering heeft doorgevoerd. De tweede reactie zal leiden 
tot (in ieder geval) KT omzetverliezen in de productgroep bij de supermarkt waar 
de reductie heeft plaatsgevonden. Ook zullen er LT omzetverliezen zijn als de 
consument zijn/haar wasmiddelen bij een concurrent blijft kopen. De derde reactie 
(aankoop uitstellen) zal in ieder geval op KT leiden tot een lagere categorieomzet, 
omdat wasmiddel een noodzakelijk artikel is voor het huishouden. De consument 
zal uiteindelijk moeten beslissen om bij de betreffende supermarkt van artikel te 
wisselen (geen LT omzetverlies) of van supermarkt te wisselen (wel LT omzetverlies). 
Concluderend kunnen we stellen dat een assortimentsreductie bij de groep 
voormalige kopers van gesaneerde artikelen hoogstwaarschijnlijk tot een sterk KT 
negatief effect en een minder sterk LT negatief effect zal leiden.
Bij het beschouwen van KT en LT effecten is de toetreding van nieuwe kopers 
een complicerende factor. In het geval van wasmiddelen kan men stellen dat dit 
product door elk huishouden op regelmatige basis wordt gekocht. Dit betekent 
echter niet dat elk huishouden wasmiddel koopt bij alle supermarkten die men 
bezoekt. Eén van de vele mogelijke reden waarom een consument geen wasmiddelen 
koopt bij een bepaalde supermarkt kan zijn dat het assortiment niet overzichtelijk 
genoeg is. Dit kan het geval zijn als de betreffende supermarkt voorheen ’te veel’ 
wasmiddelenartikelen had opgenomen, waardoor er een onoverzichtelijk beeld is 
ontstaan en de keuzecomplexiteit voor een bepaalde groep consumenten te hoog 
is geworden. In dat geval kan een sanering leiden tot een geleidelijke toetreding 
van nieuwe (categorie)kopers in de betreffende supermarkt. Dit effect zal op KT 
klein zijn, maar kan op LT groter worden als meer kopers hun wasmiddelen gaan 
aankopen bij supermarkten waar het assortiment overzichtelijker is geworden. 
Tenslotte beschouwen we kort het effect van een sanering op de groep kopers die 
voorheen wasmiddelartikelen kochten die niet zijn gesaneerd. Wij verwachten dat 
deze groep zijn gedrag in de periode waarin de assortimentsreductie zich voordoet 
niet ingrijpend zal wijzigen. De belangrijkste reden hiervoor is dat deze groep 
consumenten nog steeds hun geprefereerde artikelen kunnen kopen in de supermarkt 
waar de sanering heeft plaatsgevonden. 
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Groep   Gedrag  Verwacht omzeteffect

Voormalige kopers   KT: Geen effect
Niet-gesaneerde items   LT: Geen effect

    Item switch KT: Negatief effect
   Uitstel  LT: Geen effect

    Winkelswitch KT: Negatief effect
     LT: Negatief effect

Voormalige kopers Item switch  KT: Geen effect
gesaneerde items    LT: Geen effect

   Winkelswitch  KT: Negatief effect
     LT: Negatief effect

Nieuwe kopers    KT: Geen effect
     LT: Positief effect

Figuur 1. De verwachte KT en LT verkoopeffecten van een assortimentsreductie bij verschillende 
kopersgroepen.

Samenvattend constateren we dat er verschillende effecten kunnen optreden bij 
verschillende groepen kopers. Dit is grafisch weergegeven in Figuur 1. Overall 
verwachten we dat een assortimentsreductie op KT een significant negatief 
omzeteffect zal hebben, maar dat de LT effecten minder negatief zullen zijn bij 
een productgroep als wasmiddelen. Let wel, bij productgroepen met een minder 
noodzakelijke aankoopbehoefte, zoals chips of chocola, kunnen effecten van een 
assortimentsreductie andere gevolgen hebben. 

4. ONDERZOEKSMETHODE

4.1. Data

Om de effecten van een assortimentsreductie te kunnen analyseren maken we gebruik 
van gegevens van klantenkaarthouders van de vier test- en controlesupermarkten van de 
formule waar de sanering heeft plaatsgevonden. Van de wasmiddelenaankopen wordt 
bij de betreffende supermarkten ongeveer 80% gerealiseerd bij klantenkaarthouders. 
Aangenomen mag worden dat met name de primaire klanten een klantenkaart 
hebben. In totaal bevat de database de aankoopgegevens in de wasmiddelencategorie 
van 26,941 huishoudens gedurende 52 weken, waarvan 26 weken voorafgaand aan 
de sanering (week 20 2002 – week 45 2002) en 26 weken nadat de sanering was 
doorgevoerd (week 46 2002 – week 19 2003). 
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4.2. Decompositie van omzeteffecten

Om de gevolgen van de saneringen goed te kunnen bepalen maken we een 
decompositie-analyse, waarbij we kijken naar de effecten van de saneringen per 
deelgroep, te weten 1) Voormalige kopers van gesaneerde artikelen; 2) Voormalige 
kopers van niet-gesaneerde artikelen en 3) Nieuwe kopers. Om te kunnen 
onderzoeken of de omzeteffecten van de assortimentsreductie bij de drie genoemde 
groepen verschillen maken we een decompositie-analyse, waarbij het type koper 
is gebaseerd op het aankoopgedrag in de categorie wasmiddelen voorafgaand aan 
de sanering (T1). In meer formele notatie delen we de verkopen (omzet) na de 
assortimentsreductie op tijdstip T1 op als:
Verkopent = Verkopent,1 + Verkopent,2 + Verkopent,3 , t > T1, (1)
de subscripts 1, 2 en 3 refereren aan de hierboven gedefinieerde kopersgroepen. 
In onze analyse beschouwen we allereerst het effect op de totale verkopen. Daarna 
kijken we naar het effect op voormalige kopers in de productcategorie. We maken 
hierbij onderscheid naar voormalige kopers van gesaneerde artikelen en voormalige 
kopers van niet-gesaneerde artikelen. In deze laatste twee analyses kunnen we 
vanzelfsprekend niet kijken naar kopers die alleen na de sanering aankopen doen, deze 
consumenten kunnen immers niet aan een van de twee groepen worden toegewezen. 
In een aparte analyse besteden we aandacht aan deze groep nieuwe kopers.

4.3. Econometrisch Model

Om het effect van de assortimentsreductie op de categorieomzet te kunnen schatten 
specificeren we een econometrisch model. Dit model specificeren we in termen van 
de log van de totale verkopen in de categorie van een specifieke groep huishoudens. 
De parameters in zo’n model kunnen worden geïnterpreteerd als relatieve effecten, 
oftewel ze representeren procentuele veranderingen. In deze specificatie kunnen we 
eenvoudig groepen consumenten van verschillende grootte vergelijken. Allereerst 
presenteren we een model om de totale verkopen in de vier winkels te modelleren. 
Voor dit geval kunnen we het model als volgt weergeven: 

(2a) 

 (2b)

waarbij Sit de verkopen in winkel i = 1,2,3,4 op tijdstip t = 1, …, T weergeeft, xit 
geeft een vector van verklarende variabelen aan (bijvoorbeeld promotie dummies 
of dummies voor uitbijters), I[t≥T1] is een indicator functie die gelijk is aan 1 na 
de sanering en 0 ervoor. De functies f(t|γ) en g(t|θ) geven de verandering aan in 
verkopen na de sanering. Deze functies hangen af van de onbekende parameters 
γ en θ. In dit model maken we expliciet gebruik van de controlewinkels om het 
effect van de sanering te identificeren. De functie f geeft de algemene verandering 
aan in de verkopen, dus onafhankelijk van de sanering. Als de sanering er niet was 
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geweest hadden we dezelfde verandering in alle winkels verwacht. De functie g 
geeft vervolgens de verandering in verkopen die toegeschreven kunnen worden aan 
de sanering, deze functie geeft aan hoe de test winkels verschillen van de controle 
winkels. Uiteindelijk zijn we in deze functie geïnteresseerd. Het model bevat vier 
vergelijkingen, één voor elke winkel. 
Om de modelspecificatie compleet te maken moeten f en g gespecificeerd worden. 
Voor deze functies zijn een aantal mogelijkheden. Een mogelijkheid is om een 
constant effect te veronderstellen, de functies f en g zijn dan constant voor alle t > T1. 
Een andere mogelijkheid is om voor elk tijdstip de hoogte van de functie te schatten 
door middel van een specificatie met dummy variabelen. De eerste mogelijkheid is 
waarschijnlijk te restrictief, het effect van de sanering zal hoogstwaarschijnlijk niet 
constant zijn over de tijd. De tweede optie is te flexibel, deze levert extreem veel 
parameters op. Als alternatief kiezen wij een specificatie die zich ergens tussen de 
bovengenoemde twee extremen bevindt. 
In het model kiezen we voor een “cubic spline” aanpak (voor een algemene 
discussie, zie Monahan 2001 en Poirier 1976; voor een toepassing zie Koopman and 
Ooms 2003; voor een toepassing van lineaire splines in marketing zie Wedel and 
Leeflang 1998). Het voert te ver om hier deze aanpak in detail te bespreken. We 
zullen volstaan met wat intuïtie, voor meer details verwijzen wij naar Sloot, Fok en 
Verhoef (2006). De parameters die voor de cubic spline worden gebruikt kunnen 
worden geïnterpreteerd als de functiewaarde voor een bepaald vooraf gekozen 
tijdstip, deze tijdstippen worden ook wel knooppunten genoemd. Het aantal 
parameters (oftewel het aantal knooppunten) bepaalt de flexibiliteit van de functie. 
De hoogte van de functie tussen twee knooppunten in wordt bepaald door middel 
van interpolatie. Tussen twee opeenvolgende meetpunten maken we gebruik van een 
derde-machtsfunctie. Deze functies worden zodanig aan elkaar geknoopt worden 
dat een gladde functie (een vloeiende lijn) ontstaat over het hele interval. In onze 
analyse kiezen we voor vijf knooppunten. Deze punten worden gelijkmatig over de 
periode na de sanering verdeeld, het eerste knooppunt valt samen met t=T1 en het 
laatste knooppunt met het einde van de steekproef. Aangezien de cubic spline lineair 
is in de parameters, kan het resulterende model geschat worden met behulp van 
gegeneraliseerde kleinste kwadraten. 

Decompositie. Het model in vergelijkingen 2a en 2b kan eenvoudig worden uitgebreid 
met additionele vergelijkingen om de ontwikkeling van de verkopen voor groepen 
consumenten te bestuderen. Analoog aan vergelijking 2 specificeren we voor elke 
groep een aparte vergelijking. Op basis van de verkopen voor de sanering delen we 
de groep consumenten, die voor T1 een aankoop hebben gedaan, als volgt in. De 
eerste groep bevat de consumenten die nooit een artikel hebben gekocht dat later 
werd gesaneerd. De tweede groep bevat de overige consumenten. De verkopen van 
de eerste groep in winkel i geven we aan met Si1t, de verkopen van de tweede groep 
met Si2t. De indeling wordt gemaakt op basis van aankopen voor de sanering. Er 
is dus geen reden om aan te nemen dat de samenstelling van de groepen over de 
winkels substantieel verschilt. De huishoudens die we nu hebben geselecteerd kopen 
tenminste één maal iets voor de T1, na T1 is het onbekend of zij nog een aankoop 
zullen doen. De verkoopcijfers van deze geselecteerde huishoudens zullen daarom 
waarschijnlijk een negatieve trend vertonen. De schattingen voor het effect van de 
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sanering wordt niet door deze trend beïnvloed, omdat deze trend geldt voor zowel 
de test- als de controlewinkels. 
Het model voor deze verkopen van deze groepen consumenten wordt

Voormalige kopers niet gesaneerde artikelen (j=1)
 

i∈Controle (3a)
 

i∈Test (3b)

Voormalige kopers gesaneerde artikelen (j=2)
 

i∈Controle (3c)
 

i∈Test (3d)

δ geeft een extra intercept aan voor de voormalige kopers van gesaneerde artikelen, 
Controle en Test geven de verzamelingen van controle en test winkels weer (Test 
stores={1,3}). Het complete model bevat nu acht vergelijkingen (twee groepen 
X vier winkels). De interpretatie van de vier spline functies is te zien in Tabel 1. 
The functies f en g hebben dezelfde interpretatie als hiervoor. De functie h meet 
het verschil in gedrag tussen voormalige kopers van gesaneerde artikelen versus 
voormalige kopers van niet-gesaneerde artikelen. Deze consumenten zijn op gedrag 
geselecteerd, daarom is het te verwachten dat de verkopen van deze groepen zich 
anders ontwikkelen. De functie k geeft weer hoe voormalige kopers van gesaneerde 
artikelen verschillen tussen de testwinkels en de controlewinkels. We zijn uiteindelijk 
het meest geïnteresseerd in schattingen voor deze functie k. 

Tabel 1.Veranderingen in verkopen na de sanering volgens model 3, opgesplitst naar 
controlewinkels versus testwinkels en voormalige kopers van niet-gesaneerde artikelen versus 
voormalige kopers van gesaneerde artikelen.

Voormalige kopers van  
niet-gesaneerde artikelen

Voormalige kopers van  
gesaneerde artikelen

Controlewinkels f(t) f(t)+h(t)

Testwinkels f(t)+g(t) f(t)+h(t)+g(t)+k(t)
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4.3.1. Controlerende marketingvariabelen
Helaas bevat de door ons geanalyseerde database geen gedetailleerde informatie 
over prijsveranderingen van wasmiddelenartikelen. Dit lijkt echter geen serieus 
probleem, omdat de analyse is gebaseerd op twee testsupermarkten en twee 
controlesupermarkten en het prijsbeleid per supermarkt niet varieert. Verder zijn 
de controlesupermarkten geselecteerd op basis van overeenkomsten op het gebied 
van winkelmetrage, assortimentsbeleid, urbanisatiegraad en concurrentie-intensiteit 
(in alle gevallen zijn er vijf of meer concurrerende supermarkten binnen een afstand 
van vier kilometer). Daarnaast worden promoties gecoördineerd over de winkels, 
dezelfde (prijs)promoties worden tegelijk in alle winkels doorgevoerd. De gesaneerde 
artikelen zijn dus ook in de controlewinkels niet in de aanbieding geweest na de 
sanering. Om te corrigeren voor de effecten van promoties op de verkopen in alle 
winkels construeren we een promotie-indicator. Deze indicator baseren we op de 
totale verkopen over alle winkels. Met behulp van cubic splines specificeren we 
een eenvoudig model voor de totale verkopen, een groot positief verschil tussen de 
realisatie en de modelvoorspelling op een bepaald tijdstip wijst op de aanwezigheid 
van een promotie. Nadat we de grootste promoties hebben geïdentificeerd, schatten 
we het model voor de totale verkopen nogmaals met gebruik van de promotie-
indicator. Hiermee vinden we nog een aantal promoties met een kleiner effect. Het 
is belangrijk om op te merken dat deze promotie-indicator geen invloed heeft op het 
effect van de sanering. Alle winkels hebben namelijk dezelfde promotie-indicator. 
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5.  EMPIRISCHE RESULTATEN

5.1. Analyse 1: Totale categorieomzet

Allereerst concentreren we ons op de totale wasmiddelverkopen per winkel. In 
Figuur 2 is een grafiek te zien van de wasmiddelverkopen per winkel over de tijd. De 
totale verkopen vertonen een lichte dalende trend. Aangezien deze trend voor alle 
winkels aanwezig is kan zij niet worden toegeschreven aan de sanering.

Figuur 2. Totale wekelijkse categorieomzet per winkel (verticale lijn geeft de start van de sanering 
in de testwinkels aan).

In Tabel 2 presenteren wij de parameter schattingen voor vergelijkingen 2a en 
2b. Als regressoren gebruiken we de eerder genoemde promotie-indicator en een 
dummy variabele voor één zeer afwijkende week in een van de winkels. Deze 
afwijkingen waren het gevolg van een fout in het administratiesysteem. De geschatte 
intercepts zijn een maatstaf voor de “normale verkopen”. Hoewel de winkels zijn 
geselecteerd op gelijke profielen, zien we toch wat verschillen in de intercepts. De 
meest interessante resultaten zijn te vinden in laatste regels van Tabel 2. Deze regels 
geven de functiewaarden van f en g op de gekozen knooppunten, bijvoorbeeld het 
getal .241 bij de functie f voor 2002:46 correspondeert met de absolute hoogte van 
de functielijn zoals weergegeven in Figuur 3 (middelste lijn). De resultaten laten 
duidelijk zien dat het effect van de sanering verandert over de tijd. Een model waarbij 
er geen onderscheid wordt gemaakt tussen een KT en een LT effect van de sanering 
zou daarom niet correct zijn. De ontwikkeling van de verkopen wordt in Figuur 3 
grafisch weergeven. 
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In deze grafiek wordt ook een 95% betrouwbaarheidsinterval rond de schattingen 
weergeven. De eerste grafiek in Figuur 3 laat zien dat de daling in wasmiddelverkopen 
over alle winkels vooral in de eerste weken van 2003 plaatsvindt. De tweede grafiek 
geeft het effect dat toegeschreven kan worden aan de sanering. Zoals verwacht heeft 
de sanering het grootste (negatieve) effect op de verkopen vlak na het verwijderen 
van de artikelen. In latere weken herstellen de verkopen zich. Aan het einde 
van de geobserveerde periode is de daling in verkopen slechts significant bij een 
significantieniveau van 10%. Deze resultaten suggereren dat de sanering slechts 
een KT effect heeft. We vinden geen sterk bewijs voor een blijvend, lange termijn, 
effect.

Tabel 2. Geschatte parameters voor log wekelijkse verkopen (vergelijkingen 2a,b).

Parameter 
schatting

Standaard  
fout

Winkeldummies en regressoren

Testwinkel 1 7.928 * (.036)

Controlewinkel 1 7.640 * (.042)

Testwinkel 2 7.540 * (.039)

Controlewinkel 2 8.184 * (.039)

Promotie .501 * (.051)

Uitbijter dummy -.404 * (.155)

Algemene verandering in verkopen f(t|γ)

2002:46 .241 * (.082)

2002:52 -.069 (.081)

2003:06 -.164 * (.081)

2003:12 -.302 * (.079)

2003:19 -.028 (.119)

Extra verandering in testwinkels g(t|θ)

2002:46 -.243 * (.055)

2002:52 -.194 * (.055)

2003:06 .007 (.055)

2003:12 -.061 (.053)

2003:19 -.098 (.081)

          *: p < 0.05
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Figuur 3. Effect van de sanering op de totale wasmiddelenomzet (met 95% 
betrouwbaarheidsinterval).

5.2.  Analyse 2: Decompositie voormalige kopers gesaneerde artikelen vs. niet-
gesaneerde artikelen

De schattingsresultaten voor vergelijking 3 zijn in Tabel 3 terug te vinden. In dit 
geval beschouwen wij de aankopen door huishoudens die voor T1 minimaal een 
keer een wasmiddel hebben gekocht. De schattingsresultaten voor g laten zien dat 
de groep voormalige kopers van niet-gesaneerde artikelen significant van elkaar 
verschillen in de controlewinkels versus de testwinkels. Binnen de testwinkels is 
er ook geen verschil tussen de groepen huishoudens (zie schattingen voor h). De 
meest interessante groep consumenten is natuurlijk de groep die daadwerkelijk met 
een sanering van in het verleden gekochte artikelen wordt geconfronteerd. Voor 
deze groep vinden we wel een significante daling in de verkopen (zie de schattingen 
voor k). In Figuur 4 wordt dit resultaat grafisch weergegeven. De twee grafieken 
in Figuur 4 geven de verandering in de verkopen in de testwinkels relatief aan de 
controlewinkels. De bovenste grafiek laat zien dat we geen significant effect vinden op 
de verkopen voor de voormalige kopers van niet-gesaneerde items in de testwinkels 
(zie de functie g). De onderste grafiek laat de ontwikkeling zien van het effect op de 
verkopen van de consumenten in de testwinkels die wel een gesaneerd artikel hebben 
gekocht. Voor deze groep consumenten vinden we een sterke en significante daling 
in de verkopen in de weken vlak na de sanering. Aan het einde van de steekproef 
is het effect nog steeds negatief. Wederom is dit effect alleen significant met een 
10% significantieniveau. Opnieuw vinden we dus geen sterk bewijs voor een lange 
termijn effect op de verkopen van voormalige kopers van gesaneerde artikelen.

           Algemene verandering in verkopen

           Extra verandering in verkopen in de testwinkels
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Tabel 3. Geschatte parameters voor log wekelijkse categorieomzet opgesplitst naar voormalige 
kopers van gesaneerde artikelen en voormalige kopers van niet-gesaneerde artikelen  
(vergelijking 3).

Parameter schatting Standaard fout

Winkeldummies en regresoren

Testwinkel 1 7.466 * (.036) 

Controlewinkel 1 7.151 * (.039) 

Testwinkel 2 6.982 * (.040) 

Controlewinkel 2 7.811 * (.038) 

Promotie .388 * (.032)

Dummy kopers gesaneerde artikelen (δ) -.435 * (.023)

Uitbijter dummy -.654 * (.215)

Algemene verandering in verkopen alle winkels f(t|γ)

2002:46 -.053 (.143)

2002:52 -.410 * (.093)

2003:06 -.460 * (.092)

2003:12 -.691 * (.089)

2003:19 -.309 * (.137)

Extra verandering in testwinkels g(t|θ)

2002:46 -.095 (.191)

2002:52 -.019 (.122)

2003:06 .111 (.121)

2003:12 .012 (.117)

2003:19 -.039 (.183)

Extra verandering: Voormalige kopers gesaneerde artikelen in alle winkels  h(t|φ)

2002:46 .039 (.129)

2002:52 .082 (.083)

2003:06 .100 (.082)

2003:12 .113 (.080)

2003:19 -.057 (.125)

Extra verandering: Voormalige kopers gesaneerde artikelen in testwinkels k(t|ν)

2002:46 -.172 (.168)

2002:52 -.247 * (.105)

2003:06 -.293 * (.104)

2003:12 -.175 (.101)

2003:19 -.221 (.162)

               *: p < 0.05
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Figuur 4. Effect van de sanering op de totale wasmiddelenomzet, opgesplitst naar voormalige 
kopers van gesaneerde artikelen en voormalige kopers van niet-gesaneerde artikelen (met 95% 
betrouwbaarheidsinterval).

5.3. Analyse 3: Verkopen aan nieuwe kopers

In deze derde deelanalyse beschouwen we consumenten die voor T1 geen aankoop 
hebben gedaan in de wasmiddelencategorie. Hoewel we maar een beperkte periode 
beschouwen, en dus geen inzicht hebben in de aankopen die voor de start van 
onze waarnemingen hebben plaatsgevonden, zullen we deze groep consumenten 
toch aanduiden als “nieuwe kopers”. De aankopen van deze groep consumenten 
is vanzelfsprekend gelijk aan 0 voor de sanering. We kunnen daarom niet dezelfde 
modellen gebruiken als hiervoor. Als een alternatief bekijken we de ontwikkeling 
van het percentage van de totale verkopen dat kan worden toegeschreven aan de 
nieuwe kopers. Dit percentage zal voor alle winkels waarschijnlijk stijgen over de 
tijd. Sommige huishoudens stoppen met kopen, terwijl steeds nieuwe consumenten 
binnen zullen komen. De winkels waarin de artikelsanering is doorgevoerd trekken 
misschien meer nieuwe consumenten naar de wasmiddelcategorie. Deze ontwikkeling 
zou dan te zien moeten zijn in het bovengenoemde percentage van de verkopen. Om 
dit kwantitatief te onderzoeken gebruiken we opnieuw spline functies (zie Figuur 
5). We starten deze analyse twee weken na de sanering, aangezien er op het moment 
van de sanering er nog geen nieuwe kopers kunnen zijn. De bovenste grafiek in 
Figuur 5 laat de algemene ontwikkeling zien. Onafhankelijk van de sanering stijgt 
het percentage van de verkopen door nieuwe kopers over de tijd. Vlak na de sanering 
stijgt dit percentage in de testwinkels niet harder. Aan het einde van de steekproef is er 
wel een duidelijk verschil (zie de onderste grafiek in Figuur 5). De nieuwe kopers in 
de controlewinkels zijn dan verantwoordelijk voor 28% van de verkopen versus 38% 

           Extra veranderig in verkopen in testwinkels

           Extra verandering in verkopen door voormalige kopers van gesaneerde artikelen in testwinkels
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in de testwinkels. Dit verschil is duidelijk significant (p<.01) en blijft ook significant 
als rekening wordt gehouden met het feit dat de wasmiddelenomzet afkomstig van 
bestaande kopers in de testwinkels licht is gedaald. Een mogelijke verklaring hiervoor 
is dat de sanering de keuzecomplexiteit het assortiment wasmiddelen heeft verlaagd 
en dat hierdoor relatief meer nieuwe kopers zijn aangetrokken.

Figuur 5. Effect van de assortimentsreductie op de wasmiddelenomzet bij de groep nieuwe kopers 
(met 95% betrouwbaarheidsinterval).

6.  AANVULLEND ONDERZOEK

Om de gevonden effecten beter te kunnen begrijpen en verklaren hebben we een 
aanvullende studie in de testwinkels gedaan. In deze studie hebben we onderzocht 
of de assortimentsreductie gevolgen heeft gehad op aspecten als gepercipieerde 
assortimentsvariëteit, gepercipieerde keuzecomplexiteit, assortimentstevredenheid 
en de feitelijke zoektijd die wasmiddelenkopers kwijt zijn bij het maken van hun 
keuze. 

6.1. Onderzoeksmethode

6.1.1. Dataverzameling
In de twee testwinkels zijn wasmiddelenkopers bij het schap mondeling geïnterviewd 
gedurende twee perioden: een week voorafgaand aan het onderzoek en twaalf weken 
na assortimentssanering. Van de 512 benaderde personen werkten er 333 (response 
65%) mee aan de enquête (voormeting: 179, nameting: 154). Uit een nadere analyse 
blijkt dat de pre-sanerings- en post-saneringsgroep sterk overeenkomen als gekeken 

           Verkopen door nieuwe kopers (over alle winkels) als percentage van totale wasmiddelverkopen

           Extra verkopen door nieuwe kopers (in de testwinkels) als percentage van totale wasmiddelverkopen
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worden naar demografische achtergrond (geslacht, leeftijd, omvang huishouden) 
en gedragsgerelateerde variabelen (zoals bezoekfrequentie, aankoopfrequentie 
wasmiddelen en winkeltrouw). 

6.1.2. Meting
Analoog aan Hoch, Bradlow en Wansink (1999) en Van Herpen en Pieters (2002) 
meten we de gepercipieerde assortimentsvariëteit met een schaal bestaande uit vier 
stellingen. Iedere stelling kon worden beantwoord met een vijfpunts Likert schaal 
om de mate van instemming te kunnen meten (1 = sterk mee oneens, 5 = sterk mee 
eens). De stellingen waren als volgt: 
•	 Dit assortiment biedt een grote variatie aan wasmiddelen
•	 Ik mis enkele wasmiddelartikelen in dit schap (R)
•	 Vrijwel alle soorten en merken wasmiddel zijn in dit schap aanwezig
•	 Qua keuze ontbreekt er niets in dit schap
In navolging van Broniarczyk, Hoyer en McAlister 1998 definiëren we de 
gepercipieerde keuzecomplexiteit als de mate waarin klanten moeite hebben om 
het geprefereerde artikel te vinden. De gebruikte stellingen in deze vier item schaal 
zijn:
•	 Bij dit schap hoef ik niet lang te zoeken als ik wasmiddel wil kopen (R)
•	 Dit is een overzichtelijk schap (R)
•	 In dit schap zijn veel artikelen moeilijk te vinden
•	 Dit schap is op een logische wijze ingedeeld (R)
De Cronbach-alpha van de genoemde constructen zijn 0,79 voor gepercipieerde 
keuzevariëteit en 0,67 voor de gepercipieerde keuzecomplexiteit. Om de 
unidimensionaliteit van beide constructen te testen hebben we een confirmatieve 
factoranalyse uitgevoerd. Uit deze analyse komt naar voren dat beide schalen 
statistisch gezien als afzonderlijke constructen kunnen worden beschouwd: RMSEA 
= .06, GFI =.96 en CFI = .95 (zie Bagozzi en Yi 1988; Baumgartner en Homburg 
1996). De variabele assortimentstevredenheid hebben we gemeten met een schaal 
van 1 (zeer ontevreden) tot 10 (zeer tevreden). De variabele zoektijd, tenslotte, is 
door middel van observatie gemeten. De interviewer/observant heeft daarbij het 
aantal seconden genoteerd dat verstreek tussen de tijd dat de consument zijn blik 
op het wasmiddelenschap richtte en het pakken van het product. Klanten die alleen 
hebben gekeken, maar geen product hebben gepakt zijn derhalve niet meegenomen 
in het onderzoek.

6.2. Resultaten

Uit de analyse blijkt dat de gepercipieerde assortimentsvariëteit niet verschilt tussen 
de voor- en nameting (3.9 voor versus 3.9 na de sanering; p > .10). Dit impliceert 
dat de forse assortimentsreductie van 25% van het aantal wasmiddelenitems niet 
heeft geleid tot een lagere keuzeperceptie onder kopers van wasmiddelen. In lijn 
met Broniarczyk, Hoyer en McAlister (1998) blijkt verder dat wasmiddelkopers in 
de post-saneringsperiode het wasmiddelenschap significant beter beoordelen op het 
aspect gepercipieerde keuzecomplexiteit (voormeting: 2.3; nameting: 1.9, p < .01). 
Deze bevinding wordt versterkt door de resultaten van de zoektijd observatie. In 
de nameting blijkt de gemiddelde zoektijd 14 seconden te zijn ten opzichte van 

Marktonderzoek DEF.indd   47 06-12-2006   12:15:07



48

20 seconden voorafgaand aan de sanering (p < .05). Deze resultaten ondersteunen 
het idee dat een ‘opgeruimd schap’ de keuzecomplexiteit en zoekkosten onder 
wasmiddelenkopers kan verlagen. Tenslotte blijkt uit dit experiment dat de 
assortimentsreductie in de post-saneringsperiode hoger is dan voorafgaand aan de 
sanering (7.6 versus 7.4, p < .05). 
Samenvattend kunnen we concluderen dat de resultaten van de additionele studie laten 
zien dat de onderzochte assortimentsreductie voornamelijk de assortimentsefficiency 
(zoektijd, gepercipieerde keuzecomplexiteit) bevordert, zonder dat dit ten kostte 
gaat van de gepercipieerde assortimentsvariëteit of assortimentstevredenheid. Dit 
gegeven ondersteunt de bevinding uit de analyse van de klantenkaartdata dat een 
sanering - paradoxaal genoeg - kan leiden tot de toetreding van relatief veel nieuwe 
kopers. 
 

7.  CONCLUSIES

7.1. Samenvatting

In dit onderzoeksproject hebben we de KT en LT effecten van een assortimentsreductie 
bestudeerd, waarbij de LT zich beperkt tot een periode van 26 weken. Ofschoon 
het onderzoek zich beperkt tot een experiment in slechts één productgroep 
draagt de studie op verschillende manieren bij aan de literatuur op het gebied van 
assortimentsreducties. Zo bestuderen wij zowel de KT als LT effecten van een 
sanering en maken we een decompositie tussen voormalige kopers van gesaneerde 
items en voormalige kopers van niet-gesaneerde items en beschouwen we expliciet 
de toetreding van nieuwe kopers. Tenslotte beschouwen we effecten van een sanering 
op de feitelijke zoektijd van kopers bij de aanschaf van wasmiddel. 
De belangrijkste conclusies van deze studie zijn als volgt. Allereerst vinden we op een 
geaggregeerd niveau dat de wasmiddelenreductie op KT tot een significante daling 
heeft geleid van de wasmiddelenomzet. De gederfde omzet wordt op LT echter 
geleidelijk minder. Ten tweede blijkt dat de negatieve omzeteffecten voornamelijk 
worden veroorzaakt door de groep voormalige kopers van gesaneerde artikelen. 
Ook bij deze specifieke groep kopers constateren we dat de LT effecten minder 
negatief zijn dan de KT effecten. Ten derde laten we zien dat een assortimentsreductie 
ertoe kan leiden dat relatief veel klanten die voorheen geen wasmiddel kochten 
bij de betreffende supermarkten, dat na de sanering wel zijn gaan doen. De 
toestroom van nieuwe kopers blijkt bij de testsupermarkten groter te zijn dan bij de 
controlesupermarkten.
De lagere keuzecomplexiteit, zoals vastgesteld in het aanvullende onderzoek, is 
een mogelijke verklaring voor dit effect en sluit ook aan bij de theorie van Botti 
and Iyengar (2004), dat een te hoge keuzecomplexiteit kan leiden tot lagere 
aankoopintenties. Uiteraard moeten we in acht nemen dat deze bevinding louter 
is gebaseerd op een experiment in één productgroep en dat onderzoek in andere 
categorieën noodzakelijk is om de bevindingen te kunnen generaliseren.
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7.2. Managementimplicaties

Deze studie heeft geleid tot een aantal praktische inzichten op het gebied van 
assortimentsreducties. Op basis van de studie heeft de retailer de assortimentsreductie 
in de categorie wasmiddelen op nationaal niveau uitgerold. Wel zijn er ten opzichte van 
het experiment enkele wijzigingen doorgevoerd op basis van consumentenklachten. 
Tijdens de test hebben de bedrijfsleiders van de twee testsupermarkten namelijk de 
binnengekomen klachten betreffende de saneringen bijgehouden. De top 5 artikelen 
waarover klachten zijn binnengekomen zijn uiteindelijk buiten de nationale roll-out 
gehouden. Hierdoor zijn niet 37 maar 32 van de 150 wasmiddelitems gesaneerd. 
De resultaten van de nationale roll-out laten, in lijn met de testresultaten, zien dat 
er op lange termijn geen significant negatief reductie-effect is op het omzetaandeel 
van de categorie wasmiddelen. Het assortimentsreductieproject heeft de retailer 
ook belangrijke informatie gegeven over de tijdsduur van pilotstudies op het gebied 
van assortimentsreducties. Als een test een te korte periode omvat kan dit namelijk 
leiden tot een overschatting van de (negatieve) effecten van een sanering. Er is op 
voorhand echter geen standaardrichtlijn te geven over de benodigde tijdsduur van een 
reductietest. Dit heeft onder meer te maken met de zogenaamde “interpurchasetime”. 
Producten die minder frequent worden gekocht, zoals tandpasta, tandenborstels 
en vuilniszakken zullen naar verwachting een langere testduur nodig hebben, 
dan zeer frequent gekochte producten, zoals frisdranken en zuivel. Een andere 
belangrijke bevinding voor de participerende retailer is dat de retailer in een aantal 
productgroepen waarschijnlijk te kampen heeft met een “overaanbod” aan artikelen. 
In deze productgroepen is het wellicht mogelijk om de assortimentsperceptie te 
verbeteren door het reduceren van het aanbod. In deze gevallen geldt dat minder 
ook beter is. Vandaar dat de retailer op basis van het hier beschreven project ook 
vervolgtesten heeft gedaan in productgroepen als broodbeleg en cosmetica. Ten 
opzichte van concurrerende formules beschikte de retailer in deze groepen, net als 
bij wasmiddel, namelijk over een zeer ruim assortiment.

7.3. Onderzoeksbeperkingen en suggesties voor toekomstig onderzoek

Onze studie heeft een aantal belangrijke beperkingen die interessante mogelijkheden 
bieden voor toekomstige studies op het gebied van assortimentsreducties. De eerste, 
en ons inziens belangrijkste beperking, is dat het onderzoek zich beperkt tot slechts 
een productgroep. Hierdoor is het niet mogelijk om de gevonden resultaten te kunnen 
generaliseren. Het onderzoek nodigt uit om de gevonden uitkomsten, vooral met 
betrekking tot de KT en LT effecten en de toestroom van nieuwe kopers in de categorie 
ook in andere categorieën te onderzoeken. Het onderzoek herhalen in categorieën die 
verschillen vertonen op het gebied van het functionele en hedonische gehalte en het 
aandeel van A-merken kan interessante additionele inzichten opleveren. Onderzoek 
in meerdere productgroepen kan ook belangrijke inzichten opleveren in de cross-
categorie effecten van saneringen en in het cumulatieve effect van deze saneringen 
op de totale winkelomzet. Een tweede beperking ligt in het aantal winkels dat heeft 
geparticipeerd in het project. Omdat zowel de winkels als de verzorgingsgebieden 
over het algemeen een grote variatie vertonen is het belangrijk om te onderzoeken 
in hoeverre deze aspecten een rol spelen bij de effecten van assortimentsreducties. 
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Een derde suggestie is om in toekomstig onderzoek niet alleen het effect van een 
reductie op de categorieomzet te onderzoeken, maar ook om te kijken naar de totale 
winkelomzet. Het zou namelijk het geval kunnen zijn dat consumenten bij een 
assortimentsreductie niet alleen van winkel wisselen voor wat betreft het gesaneerde 
product, maar als geheel minder boodschappen gaan doen bij de winkel waar de 
sanering heeft plaatsgevonden. In dat geval kan het negatieve effect voor een winkel 
veel groter zijn, dan alleen een lagere categorieomzet. Een vierde beperking heeft te 
maken met type item dat wordt gesaneerd. In de onderhavige studie zijn met name de 
langzaamlopende artikelen gesaneerd. De vraag is of consumentenreacties variëren 
al naar gelang het type item (formaat, variant, soort, merk) dat wordt gesaneerd. Het 
lijkt namelijk aannemelijk dat consumenten anders reageren op de sanering van een 
bekend en groot merk (Heineken, Becel), dan bij de sanering van kleinere en minder 
bekende merken (Pitt-pils, Roland-halvarine). 

NOTEN

1 Voor correspondentie: Laurens M. Sloot, Erasmus Food Management Instituut, Erasmus Universiteit 
Rotterdam, Kamer H16-25, Postbus 1738, 3000 DR Rotterdam, E-mail: sloot@few.eur.nl
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3. Gevecht om aandacht op het schap: 
 meten van merkopvallendheid

R. VAN DER LANS1

SAMENVATTING

Verpakkingen van merken moeten opvallen om snel gevonden te worden op het schap in de 
winkel, op websites of in catalogi. Dit is een lastige opgave doordat deze displays overbevolkt 
worden door concurrenten. Bovendien zijn er nauwelijks methoden ontwikkeld die op een 
objectieve manier de opvallendheid van verpakkingen op een schap bepalen, en die richtlijnen 
geven om deze opvallendheid te verbeteren. Dit artikel presenteert een model en methode om de 
opvallendheid van verpakkingen nauwkeurig af te leiden, en dat concrete handreikingen biedt om 
de opvallendheid ten opzichte van de concurrentie te verhogen. Het model analyseert hiervoor 
de oogbewegingen van consumenten die op zoek zijn naar een specifiek merk op een schap. De 
resultaten geven inzicht in de twee componenten van opvallendheid: 1) de exogene component, 
en 2) de endogene component. De exogene component is voor iedere consument gelijk en kan 
met name beïnvloed worden door “instore” activiteiten en het ontwerp van de verpakking. 
De endogene component is consument specifiek en hangt af van de manier waarop een merk 
opgeslagen is in het geheugen van de consument. Deze component kan daarom beïnvloed worden 
door out of store marketingactiviteiten zoals advertenties en product sampling. Naast de opbouw 
van opvallendheid van verpakkingen, geeft dit artikel ook inzicht in de concurrentie naar de 
aandacht van de consument. Het blijkt dat verpakkingen aandacht kunnen winnen en verliezen ten 
opzichte van specifieke concurrenten en lijnextensies. Aangezien het model precies aangeeft welke 
verpakkingselementen, zoals kleur, helderheid en vorm de aandacht van consumenten trekken, is 
deze methode een belangrijk hulpmiddel voor winkeliers en fabrikanten voor het verbeteren van 
het ontwerp van verpakkingen. 

1. INLEIDING

Consumenten hebben de neiging om producten aan te schaffen die ze gemakkelijk 
kunnen vinden. Drèze, Hoch, and Purk (1994) hebben in een veldexperiment 
bijvoorbeeld aangetoond dat de verkopen van merken kunnen verdubbelen wanneer 
producten op andere posities, met name op ooghoogte, in het schap geplaatst 
worden. Een andere manier om de vindbaarheid van producten te verbeteren is 
een opvallende verpakking creëren. Hoewel marketeers het belang inzien van deze 
mogelijkheid, zijn er nauwelijks methoden die de opvallendheid van verpakkingen 
op het schap bepalen en die richtlijnen geven deze te verbeteren (Bloch 1995). Het 
gevolg is dat veel consumenten problemen ondervinden bij het lokaliseren van 
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bepaalde merken in het schap, in verwarring raken, of er zelfs pas thuis achterkomen 
dat ze per ongeluk het verkeerde product hebben aangeschaft (Foxman, Muehling 
en Berger 1990). Bovendien is het onderzoeksinstrumentarium van marktanalisten 
onvoldoende om de vindbaarheid van producten te verbeteren, hoewel producenten 
grote bedragen investeren in nieuwe verpakkingsontwerpen en reclamecampagnes. 
Zo heeft Kimberly Clark onlangs de verpakkingen van de Kotex productlijn 
aangepast, nadat klanten klaagden over de chaos in het schap met maandverband 
(Acevedo 2005). Deze verpakkingsverandering werd ondersteund met een dure 
reclamecampagne.
Hoewel bedrijven veel investeren in het ontwerp van verpakkingen en bijbehorende 
promotieactiviteiten, is er nauwelijks onderzoek dat vaststelt of de nieuwe verpak-
kingen inderdaad de aandacht van consumenten zullen trekken. Dit artikel presenteert 
een methode die op een objectieve manier de opvallendheid van verpakkingen 
vaststelt. De methode, die de oogbewegingen van consumenten tijdens zoektaken 
analyseert, geeft bovendien richtlijnen voor zowel winkeliers als fabrikanten om de 
opvallendheid van specifieke merken te verbeteren. Verder geeft de methode in dit 
artikel inzicht in de visuele marktstructuur op het schap. Dit wil zeggen dat het 
expliciet aangeeft welke concurrenten aandacht verliezen wanneer een specifiek 
merk meer aandacht trekt. Deze concurrentieanalyse is niet alleen belangrijk voor 
de positionering van verpakkingen ten opzichte van de concurrentie, maar ook voor 
de positionering van verpakkingen binnen productlijnen. Verpakkingen binnen 
productlijnen van een merk moeten een zelfde imago uitstralen, tegelijkertijd speelt 
het probleem dat verpakkingen binnen een productlijn ook niet te veel op elkaar 
mogen lijken om verwarring voor het schap te voorkomen (Keller 2003).
De opbouw van dit artikel is als volgt. In paragraaf 2 wordt allereerst besproken 
hoe consumenten een merk vinden op een schap en de rol die de opvallendheid 
van een verpakking daarin speelt. Vervolgens wordt in paragraaf 3 een experiment 
gepresenteerd waar 109 consumenten naar specifieke wasmiddelen zoeken. Tijdens 
dit experiment worden de oogbewegingen van de respondenten geregistreerd. 
Paragraaf 4 laat op een intuïtieve manier zien hoe deze oogbewegingen geanalyseerd 
kunnen worden, waarna in paragraaf 5 de opvallendheids- en concurrentieanalyses 
op basis van dit model worden gepresenteerd. Dit artikel wordt afgesloten met een 
discussie.
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2. HET ZOEKPROCES EN DE OPVALLENDHEID VAN
 VERPAKKINGEN

2.1. Visueel zoeken

Hoewel onderzoek in marketing nauwelijks aandacht heeft besteed aan het visuele 
zoekproces, hebben veel vakgebieden zich al beziggehouden met dit onderwerp. 
De reden hiervoor is dat mensen in allerlei situaties zoeken, bovendien kan de 
zoekprestatie verstrekkende gevolgen hebben: “Hoe vindt een arts een afwijking op 
een röntgenfoto?”, of “Hoe lokaliseert personeel op Schiphol verboden voorwerpen 
op scans van een koffer?”. Ook in de psychologie is er veel onderzoek gedaan naar 
visueel zoeken, omdat deze taak ons veel kan leren over aandachtsprocessen. Het 
doel in al deze zoektaken is het bepalen van de locatie van een vooraf gedefinieerd 
object (de target) tussen een groep andere objecten (de distractoren) (Sanders en Donk 
1996; Wolfe 1998). In een zoektaak op het schap is de target een vooraf gedefinieerd 
merk, zoals Goudkuipje, Coca Cola Light of Dixan Tablets. De distractoren in deze 
taak zijn alle andere merken op het schap en de lijnextensies van de target, zoals 
Coca Cola Regular of Dixan Vloeibaar. 
Voorgaand onderzoek laat zien dat zoektaken moeilijk zijn voor consumenten, 
met name wanneer de target lijkt op de distractoren en wanneer de distractoren 
onderling heterogeen zijn (Duncan en Humphreys 1989; 1992). Dit is precies de 
situatie waar consumenten dagelijks mee te maken hebben: fabrikanten proberen 
zich te onderscheiden van concurrenten door het ontwerp van verschillende 
verpakkingen, tegelijkertijd zijn verpakkingen vaak ook moeilijk te onderscheiden 
door categoriecodes (bijvoorbeeld karnemelk in een rode verpakking), lijnextensies, 
copycats, en huismerken die proberen te lijken op fabrikantenmerken (Kapferer 
1995).
Om een zoektaak tot een goed einde te brengen, dienen consumenten twee 
deelproblemen op te lossen: een locatieprobleem en een identificatieprobleem. Het 
locatieprobleem heeft betrekking op de vraag waar in het schap de target staat. 
Het identificatieprobleem houdt zich bezig met de identiteit van een geselecteerd 
merk, oftewel is het geselecteerde merk de target of een distractor merk. Om deze 
twee problemen tijdens een zoektaak op te lossen, wisselt het menselijke brein met 
hoge frequentie tussen twee latente staten: de lokalisatiestaat en de identificatiestaat 
(Niebur en Koch 1998). Onderzoek uit de neuropsychologie suggereert dat deze 
twee staten overeenkomen met twee belangrijke hersenbanen in het menselijk brein: 
de dorsale baan en de ventrale baan die respectievelijk verantwoordelijk zijn voor de 
locatie en identificatie van objecten (Ungeleider en Mishkin, 1982).

De lokalisatiestaat
Om het locatieprobleem op te lossen maakt het visuele brein gebruik van een saliency 
map (Koch en Ullman 1985; Wolfe 1994), en van de structuur van het schap (Monk, 
1984; Ponsoda, Scott and Findlay, 1995). De saliency map ontstaat onmiddellijk 
tijdens de eerste blik op het schap en codeert in iedere locatie de kans dat de target 
zich daar bevindt. Deze kans is gebaseerd op basale perceptuele kenmerken, zoals 
helderheid, kleuren en vormen, en hangt af van de opvallendheid van verpakkingen 
en van de manier hoe het merk is opgeslagen in het geheugen van de consument (zie 
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ook hieronder in paragraaf 2.2). Naast de saliency map kunnen consumenten ook 
gebruik maken van de structuur van het schap. Bijvoorbeeld, wanneer de producten 
op een geordende manier naast elkaar gepositioneerd zijn, kunnen consumenten 
gebruik maken van een leesstrategie om de verschillende merken systematisch één 
voor één te selecteren.

De identificatiestaat
Om het identificatieprobleem op te lossen, richten consumenten zich op meer 
gedetailleerde informatie op verpakkingen, zoals logo of tekst. Op basis van deze 
informatie beslist de consument of de geselecteerde verpakking de target is of een 
distractor merk. Wanneer de consument besloten heeft dat het geselecteerde merk 
de target is, dan is de zoektaak beëindigd. Wanneer het geselecteerde merk een 
distractor is, dan zal de consument terugkeren naar de lokalisatiestaat om een nieuwe 
kandidaat te selecteren.

Consumenten wisselen tijdens het zoekproces dus tussen twee latente staten. De 
lokalisatiestaat is snel, en richt zich voornamelijk op grove eigenschappen van 
verpakkingen en de structuur van het schap, terwijl de identificatiestaat langzamer is 
omdat consumenten zich richten op meer gedetailleerde informatie. Opvallendheid 
van verpakkingen speelt daarom een grote rol in de lokalisatiestaat van het zoekproces 
en hierop gaat paragraaf 2.2 dieper in.

2.2.  De rol van opvallendheid tijdens het zoekproces

Uit de voorgaande paragraaf is naar voren gekomen dat opvallendheid van verpakkingen 
een belangrijke rol speelt in de lokalisatiestaat van het zoekproces. Merken die 
meer opvallen, zullen een hogere waarde in de saliency map krijgen en hierdoor 
meer aandacht trekken. Het is hierbij belangrijk om op te merken dat de opvallend-
heid van een merk beïnvloed wordt door twee componenten (Folk, Remington en 
Johnston, 1992; Yantis, 1998): 1) het ontwerp van de verpakking van het target merk 
en de concurrenten op het schap (de exogene component), en 2) de manier waarop 
de target opgeslagen is in het geheugen van de consument (de endogene component). 
Een merk met een hoge exogene component trekt de aandacht van consumenten 
onafhankelijk van de target waarnaar ze zoeken. Bijvoorbeeld, een felle verpakking 
valt op tussen donkere verpakkingen. Winkeliers maken regelmatig gebruik van 
deze exogene component om bijvoorbeeld aanbiedingen aan te prijzen door middel 
van bijvoorbeeld een fel uitstekend boord of producten op specifieke locaties in de 
winkel te plaatsen. Hierdoor krijgt de aanbieding meer aandacht, onafhankelijk van 
waar consumenten op dat moment naar op zoek zijn. Naast de exogene component 
speelt de endogene component ook een belangrijke rol in de formatie van de saliency 
map. Consumenten op zoek naar Coca Cola kunnen zich richten op de kleur rood. 
Hierdoor krijgen de flessen van Coca Cola een hogere waarde in de saliency map 
ten opzichte van bijvoorbeeld Pepsi. Echter, consumenten die Pepsi willen vinden, 
zullen zich juist focussen op blauwe kleuren waardoor Coca Cola minder opvalt. 
De endogene opvallendheidscomponent is daarom consumentspecifiek en hangt af 
van de manier waarop het merk is opgeslagen in het geheugen van de consument. 
Merktrouwe consumenten hebben de verpakking van het favoriete merk nauwkeurig 
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opgeslagen, waardoor de endogene opvallendheidscomponent een grote rol zal spelen. 
Hierdoor zullen deze consumenten efficiënter het merk vinden dan consumenten 
die de verpakking niet kennen, aangezien het gezochte merk een hogere waarde in 
de saliency map zal hebben bij merktrouwe consumenten.
De opvallendheid van verpakkingen is uiteraard cruciaal in het zoekproces naar 
producten. Wanneer we in staat zijn het zoekproces op een gedetailleerde manier 
te analyseren, en wanneer we weten in welke aandachtsstaat een consument zich 
bevindt, kunnen we de twee componenten van opvallendheid op een objectieve 
manier bepalen. Interessant daarbij is dat deze twee opvallendheidscomponenten 
op verschillende manieren door marketeers beïnvloed kunnen worden. De exogene 
component wordt met name beïnvloed door het ontwerp van de verpakking 
en instore activiteiten, zoals de indeling van het schap en displays. De endogene 
component kan beïnvloed worden door out of store activiteiten zoals commercials 
en product samples. De volgende paragraaf laat zien hoe we het zoekproces van 
consumenten op een gedetailleerde manier kunnen analyseren met behulp van 
oogbewegingsregistratie.
 

3. EXPERIMENT: OOGBEWEGINGSREGISTRATIE  
 TIJDENS EEN ZOEKTAAK

3.1.  Oogbewegingsregistratie

Omdat consumenten voortdurend de ogen bewegen in de richting waaraan zij 
aandacht besteden, is oogbewegingsregistratie de meest gedetailleerde manier 
om het zoekproces te meten (Findlay en Gilchrist 1998). De laatste jaren hebben 
technologische ontwikkelingen ervoor gezorgd dat oogbewegingsregistratie steeds 
toegankelijker is geworden voor grootschalig marketingonderzoek (Hulsebos, Sille 
en Woltman Elpers 2005). Dit heeft ertoe geleid dat we de werking van advertenties 
(Wedel en Pieters 2000; Pieters, Warlop en Wedel 2002; Pieters en Wedel 2004; 
Pieters, Wedel en Zhang 2005), commercials (Woltman Elpers, Pieters en Wedel 
2004), aandachtsprocessen tijdens keuzetaken (Pieters en Warlop 1999; Chandon, 
Hutchinson en Young 2002) en zoektaken (van der Lans 2006) steeds beter zijn gaan 
begrijpen.
Hoewel het, voor onszelf, lijkt of onze ogen op een continue en vloeiende manier 
bewegen, springt het oog razendsnel tussen verschillende punten waarin we 
geïnteresseerd zijn. Oogbewegingen bestaan voornamelijk uit twee belangrijke 
componenten: fixaties en saccades, die relevant zijn voor marktonderzoek (Rayner 
1998). Fixaties zijn korte periodes van ongeveer 200 ms. waarbij het oog relatief 
onbewegelijk is. Gedurende deze periode wordt informatie rond de gefixeerde locatie 
op het schap opgenomen. Saccades zijn snelle sprongen (ongeveer 30 ms) tussen 
fixatielocaties, waarbij geen visuele informatie wordt opgenomen. Bij de analyse 
van oogbewegingen (zie paragraaf 4) spelen de fixatielocaties dus een cruciale rol, 
aangezien de aandacht van consumenten zich richt op deze locaties. Figuur 1 geeft 
een voorbeeld van een geobserveerd oogbewegingenpatroon, bestaande uit fixaties 
en saccades, van een van de respondenten die zocht naar Dixan Tablets. Dit patroon 
bestaat uit 10 fixaties en 9 saccades.
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Figuur 1.  Voorbeeld van een van de gebruikte experimentele schapconfiguraties met daarop de 
oogbewegingen, bestaande uit fixaties en saccades, van één van de respondenten.

Startfixatie;    Eindfixatie

3.2.  Het experiment

De oogbewegingsdata van het zoekproces in dit onderzoek zijn verzameld door 
onderzoeksbureau Verify International. Op een 21-inch touch screen kreeg een 
representatieve steekproef van 109 consumenten een schap met wasmiddelen 
gepresenteerd (zie Figuur 1). Voordat het schap gepresenteerd werd, kregen 
respondenten de opdracht een specifiek wasmiddelmerk te vinden en aan te raken. 
Voor deze taak hadden consumenten maximaal 10 seconden de tijd, wat overeenkomt 
met zoektijden voor vergelijkbare producten in eerdere onderzoeken (Hoyer 1984; 
Leong 1993). Om het effect van locaties op het schap te reduceren, zijn de posities 
van de verpakkingen op het schap geroteerd tussen respondenten.
Om de exogene en endogene component van de opvallendheid van verpakkingen 
te kunnen afleiden, werden consumenten ingedeeld in één van de vijf mogelijke 
experimentele condities. Iedere conditie komt overeen met een specifieke target, 
namelijk: Witte Reus Tablets, Omo Tablets, Persil Tablets, Sunil Tablets en Dixan 
Tablets. Door de verschillen in condities te analyseren is het mogelijk om een 
decompositie te maken van de saliency map, en dus de opvallendheid van verpakkingen, 
in een exogeen en endogeen gedeelte die afhangt van de te zoeken target. Gedurende 
het zoekproces werd voor iedere respondent, naast het feit of de respondent het 
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juiste product aanraakte, ook de zoektijd en de oogbewegingen geregistreerd. De 
uiteindelijke dataset bevatte 1.762 locaties van oogfixaties (gemiddeld 16,2 fixaties 
per respondent). De gemiddelde zoektijd bedroeg 3,8 sec., met een standaarddeviatie 
van 2,0 sec. Van de 109 respondenten wist 88% de juiste target binnen 10 seconden te 
vinden. De meeste fouten ontstonden doordat respondenten het verkeerde product 
aanwezen (10 respondenten), in plaats van dat ze de zoektaak niet binnen 10 seconden 
konden afronden (3 respondenten). Deze beschrijvende statistieken geven aan dat 
het vinden van merken absoluut geen simpele taak is, aangezien maar liefst 12% van 
deze respondenten niet in staat was het juiste merk op een relatief klein schap van 
16 SKUs te vinden. 

4.  ANALYSE VAN OOGBEWEGINGEN IN ZOEKTAKEN

Hoewel nieuwe technologische ontwikkelingen ervoor gezorgd hebben dat 
oogbewegingen nu gemakkelijk op grote schaal verzameld kunnen worden, zijn 
er nauwelijks statistische methoden ontwikkeld die deze data op een geavanceerde 
manier kunnen analyseren. De meeste onderzoeken die zoekprocessen analyseren 
met oogbewegingen beperken zich dan ook tot beschrijvende statistieken, zoals 
hoe lang of hoe vaak specifieke objecten bekeken worden. Met behulp van deze 
methoden is het echter onmogelijk om de opvallendheid van complexe stimuli, 
zoals verpakkingen af te leiden, en welke verpakkingskenmerken, zoals kleuren en 
helderheid, de opvallendheid beïnvloeden. Verder wordt ook geen rekening gehouden 
met de verschillende staten (lokalisatie en identificatie) waarin verschillende fixaties 
gegenereerd worden.
In het proefschrift van Van der Lans (2006) wordt een dynamisch, ruimtelijk statistisch 
model ontwikkeld dat het zoekproces van consumenten op een gedetailleerde manier 
analyseert. Samengevat gebruikt het model als input informatie op pixelniveau van 
het schap. Het schap in figuur 1 bestaat bijvoorbeeld uit 1.024 bij 1.280 pixels, 
waarvoor we alle RGB-waarden kennen en precies weten tot welke verpakking het 
behoort. De RGB-codering is een representatie die door computers gebruikt wordt 
om kleuren op te slaan en bestaat uit drie getallen voor rood, groen en blauw. Met 
behulp van deze RGB-waarden kan voor iedere pixel de kleur, helderheid en vormen 
berekend worden. Deze kenmerken worden vervolgens als variabelen gebruikt om 
de kans op pixelniveau te bepalen waar een respondent een bepaalde oogfixatie zal 
plaatsen, gegeven de locatie van de voorgaande oogfixatie van deze respondent. 
Verder houdt het model rekening met de twee latente aandachtsstaten: lokalisatie 
en identificatie. Met behulp van een hidden Markov component wordt voor iedere 
fixatie geschat in welke aandachtsstaat deze fixatie gegenereerd is. Controlerend voor 
systematische zoekstrategieën, gebaseerd op de layout van het schap, bepaalt het 
model op basis van de fixatieposities van de respondenten een consumentspecifieke 
saliency map. Deze saliency map bestaat uit een exogene component (die voor iedere 
respondent gelijk is) en een endogene component (die consument- en targetspecifiek 
is). Door het volume van de saliency map te analyseren over verpakkingen op het 
schap, kan vervolgens de opvallendheid van verpakkingen op een objectieve manier 
afgeleid worden. Interessant hierbij is dat het model precies aangeeft wat er met 
de opvallendheid van merken gebeurt, wanneer consumenten naar een ander merk 
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zoeken. Analyse van deze effecten geeft een weergave van de visuele marktstructuur 
op basis van gegevens die binnen 10 seconden ontstaan.
 

5. RESULTATEN

5.1.  Het zoekproces

De resultaten op basis van het ruimtelijke model van het zoekproces in Figuur 1 
laten duidelijk zien dat consumenten frequent wisselen tussen de lokalisatie- en de 
identificatiestaat. Bijna de helft van de fixaties bevindt zich in de andere aandachtsstaat 
in vergelijking met de voorgaande fixatie. Bovendien blijkt het identificatieprobleem 
een grote rol te spelen in deze zoektaak, meer dan de helft van de fixaties (54%) 
heeft als doel het identificatieprobleem op te lossen. Deze resultaten benadrukken 
hoe belangrijk het is om onderscheid te maken tussen verschillende aandachtsstaten, 
en dat het aggregeren van oogfixaties, met behulp van beschrijvende statistieken, in 
zoektaken misleidend kan zijn om de opvallendheid van verpakkingen te bepalen.
Tabel 1 laat zien welke kenmerken een belangrijke rol spelen in het aandachtspatroon 
tijdens zoektaken in de lokalisatiestaat. De resultaten in deze tabel geven aan dat onze 
ogen in deze aandachtsstaat niet willekeurig over het schap bewegen. Systematische 
leespatronen, zowel van links naar rechts als van rechts naar links, blijken een 
belangrijke rol te spelen. Naast deze systematische zoekpatronen, spelen kleuren en 
helderheid2 ook een belangrijke rol. Hoewel de drie geanalyseerde kleuren: blauw, 
groen en rood alledrie de aandacht van consumenten trekken, trekt de kleur blauw 
exogeen de meeste aandacht. Bovendien richten consumenten zich in deze categorie 
op heldere verpakkingskenmerken.

Tabel 1. Parameters zoekproces: exogene opvallendheid en systematische component.

Parameter   95% betrouwbaarheidsinterval
    0.025 0.500 0.975
Saliency Map (exogene component)
1. Kleur:    
 Blauw   0.16 0.24 0.34
 Groen   0.01 0.07 0.14
 Rood   0.03 0.14 0.22
2. Helderheid:   0.04 0.10 0.16

Systematisch Zoeken
Leesstrategie:
 Links naar rechts  0.21 0.26 0.32
  Rechts naar links  0.19 0.24 0.30

Opmerking: Door standaardisatie kunnen de parameterschattingen direct vergeleken worden.
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5.2.  Determinanten van Opvallendheid

De resultaten in de voorgaande paragraaf houden geen rekening met de specifieke target 
waarnaar consumenten zoeken. Zoals beschreven in paragraaf 2 wordt de saliency 
map, gebaseerd op de opvallendheid van verpakkingen, bepaald door een exogene 
component (voor iedere taak gelijk en bepaald door verpakkingskenmerken) en een 
endogene component (afhankelijk van de target en hoe deze target gepresenteerd is 
in het geheugen van de consument). De componenten van de saliency map in tabel 
1 presenteert dus alleen de exogene component van opvallendheid. Zoals tabel 2 
laat zien, wordt deze exogene component sterk vervormd door de invloeden van 
de endogene component. Bijvoorbeeld, consumenten op zoek naar Persil zullen de 
aandacht meer op groene elementen richten (hetgeen blijkt uit de positieve schatting 
van 0.29 voor de kleur groen).

Tabel 2. Endogene invloed tijdens de 5 verschillende zoekcondities.
 

In overeenstemming met bevindingen uit de psychologie (Wolfe et al. 1990), laat 
tabel 2 zien dat voor ieder merk hooguit één kenmerk, kleur of helderheid, endogeen 
extra aandacht kan trekken. Dit resultaat suggereert dat producenten zich het beste 
kunnen richten op één bepaald verpakkingskenmerk tijdens promoties wanneer 
zij de vindbaarheid van verpakkingen willen verbeteren. Overigens wordt deze 
strategie door verschillende fabrikanten expliciet toegepast, zoals Spa Blauw, 
Goudkuipje en Blueband. Verder laat tabel 2 ook zien dat naast het versterken van 
bepaalde verpakkingskenmerken, consumenten ook bepaalde kenmerken kunnen 
onderdrukken. Bijvoorbeeld, consumenten op zoek naar Witte Reus onderdrukken 
de drie kleuren, wat waarschijnlijk komt door de positionering van dit merk zoals 
weergegeven in de merknaam.

Figuur 2 geeft grafisch weer wat de gevolgen zijn van de exogene en endogene 
component op de saliency map. De grafiek direct onder de afbeelding van het schap 
in deze figuur toont de exogene component van opvallendheid, terwijl de onderste 
twee plaatjes de endogene component weergeven wanneer twee verschillende 
consumenten zoeken naar respectievelijk Persil en Dixan. Deze illustratie laat 
duidelijk zien dat de opvallendheid van merken sterk beïnvloed wordt door het target 
merk waarnaar de consument zoekt. De twee geïllustreerde respondenten hebben 
duidelijk een beeld van de gezochte verpakking in gedachten, aangezien de endogene 

Zoekconditie (target):

A
Witte Reus

B
Omo

C
Persil

D
Sunil

E
Dixan

Kleur:
  Blauw -0.27 0.12 -0.11 0.17 0.09

  Groen -0.23 -0.10 0.29 0.11 -0.07

  Rood -0.19 0.14 0.04 -0.18 0.20

Helderheid: -0.06 0.28 -0.01 -0.13 -0.08
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Figuur 2. Grafische decompositie van opvallendheid in exogene en endogene component.

Het bovenstaande schap met xy-assen is in de daaronderstaande 3 grafieken gekanteld, zoals 
weergegeven met behulp van de overeenkomstige xy-assen. De bovenste grafiek geeft de exogene 
opvallendheid weer, die gelijk is voor iedere respondent. De consumentspecifieke endogene 
gewichten zorgen ervoor dat opvallendheid van producten taak- en consumentspecifiek zijn 
(onderste 2 grafieken).
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opvallendheidscomponent voor beide targets positief is. Figuur 2 laat echter ook 
zien dat de winst aan opvallendheid die de target krijgt, niet evenredig ten koste 
gaat aan de opvallendheid van concurrerende merken, en dat concurrerende merken 
zelfs mee kunnen profiteren, een fenomeen waar we uitgebreid op in zullen gaan in 
paragraaf 5.4. Bijvoorbeeld, hoewel Persil opvallender wordt wanneer respondent 2 
hiernaar op zoek is, wint Ariel tegelijkertijd ook aan opvallendheid.
Om te beoordelen of opvallendheid van verpakkingen een belangrijke rol speelt in 
de vindbaarheid van merken, hebben we de consumentspecifieke schattingen van 
de opvallendheid van de target gerelateerd aan de zoekprestatie. Zoals verwacht 
worden merken met een hogere opvallendheid significant sneller en nauwkeuriger 
gevonden. Dit resultaat rechtvaardigt onderstaande opvallendheidsanalyses om de 
vindbaarheid van merken te verbeteren.

5.3. Richtlijnen om opvallendheid van merken te verbeteren

De voorgaande twee paragrafen hebben laten zien dat zowel de exogene als de 
endogene component belangrijke determinanten zijn die de opvallendheid van 
verpakkingen bepalen. Tabel 3 presenteert de decompositie van opvallendheid van de 
verpakkingen van de vijf targets uit dit experiment. De waarden van opvallendheid 
zijn voor ieder merk gestandaardiseerd naar pixel oppervlakte, zodat ze onderling 
vergeleken kunnen worden. Opvallendheden groter dan 1 komen overeen met 
verpakkingen die opvallender zijn dan de gemiddelde opvallendheid op het schap 
(gecontroleerd voor de grote van de verpakking en het aantal SKUs). Wanneer alle 
verpakkingen op het schap de waarde 1 zouden hebben, zou dit overeenkomen met 
een niet informatieve saliency map. 

Tabel 3. Decompositie van opvallendheid in de exogene en endogene component. 

Opvallendheid

Target Merk Exogeen Endogeen Totaal

Witte Reus Tablets 0,85 (68%) 0,41 (32%) 1,26

Omo Tablets 1,84 (65%) 0,98 (35%) 2,82

Persil Tablets 1,04 (68%) 0,49 (32%) 1,53

Sunil Tablets 1,21 (55%) 0,99 (45%) 2,20

Dixan Tablets 1,21 (66%) 0,62 (34%) 1,83

De opvallendheden zijn gestandaardiseerd per pixel eenheid, zodat ze direct vergeleken kunnen 
worden. De waarde 1 komt overeen met de gemiddelde opvallendheid per pixel. Alle vijf target 
merken worden dus opvallender dan gemiddeld wanneer consumenten naar dit merk zoeken.
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Tabel 3 laat zien dat alle vijf verpakkingen van de targets diagnostische kenmerken 
bevatten, aangezien de totale opvallendheid van al deze targets hoger is dan de 
gemiddelde opvallendheid op het schap. Verder laat deze tabel duidelijk zien dat de 
opvallendheid van de verpakkingen sterk verschilt tussen merken, waarbij Omo en 
Sunil de meest opvallende verpakkingen hebben. De decompositie van opvallendheid 
van deze twee merken verschilt echter: de exogene component speelt bij Omo een 
grotere rol dan bij Sunil (65% tegen 55%). Overall speelt de exogene component 
de grootste rol (ongeveer tweederde) in de opvallendheid van verpakkingen op dit 
schap.
De resultaten van deze decompositie benadrukken de rol die de exogene en endogene 
component van opvallendheid spelen in het trekken van de aandacht van klanten. Het 
geeft ook duidelijk richtlijnen voor fabrikanten hoe zij de opvallendheid van haar 
verpakkingen kan verbeteren. Merken met een (relatief) lage exogene component, 
zoals Witte Reus en Sunil, zouden zich met name moeten richten op het ontwerp 
van de verpakking. Terwijl merken met een lage endogene component meer de 
nadruk zouden moeten leggen op out of store activiteiten, zoals adverteren, om de 
kenmerken van de verpakking beter in het geheugen te plaatsen van de consument. 
De modelschattingen in tabel 1 en 2 kunnen hierbij een belangrijk hulpmiddel zijn 
om te bepalen welke verpakkingskenmerken belangrijk zijn om aandacht van klanten 
te trekken. Bijvoorbeeld, tabel 1 suggereert dat de exogene opvallendheid van Witte 
Reus zal toenemen wanneer deze verpakkingen meer blauw krijgen. Overigens zijn 
de verpakkingen van Witte Reus in de jaren na dit experiment inderdaad aangepast 
en blauwer geworden, wat een goede strategie lijkt op basis van deze resultaten.
De analyses in deze paragraaf houden echter geen rekening met de concurrentie 
en andere verpakkingen binnen de productlijnen van deze merken. De volgende 
paragraaf gaat dieper in op de effecten die optreden tussen concurrenten en 
productlijnextensies.

5.4.  Analyse van Aandacht Concurrentie

Merken en SKUs vechten om de aandacht van consumenten voor het schap door 
aantrekkelijke verpakkingen te ontwerpen. Aangezien niet alle merken tegelijkertijd 
kunnen opvallen, concurreren merken om aandacht. Wanneer de opvallendheid 
van een merk toeneemt als deze de target wordt, zal dit ten koste moeten gaan van 
een of enkele andere merken op het schap. Zoals eerder besproken in dit artikel 
wordt de winst of het verlies aan opvallendheid veroorzaakt door de endogene 
opvallendheidscomponent. Met behulp van de resultaten uit het model kan 
bepaald worden wat de gevolgen zijn voor de andere merken op het schap wanneer 
een specifiek merk de target wordt. Tabel 4 presenteert de resultaten van deze 
concurrentieanalyse. In deze tabel stellen de letters A t/m E de target merken voor. 
De gearceerde diagonaal representeert de endogene toename van de opvallendheid 
van een merk wanneer het de target wordt. De overige cellen in Tabel 4 representeren 
concurrentie-effecten tussen SKUs, binnen en tussen merken. Een cel in Tabel 4 
met een + (-) geeft aan dat een SKU in opvallendheid toeneemt (afneemt), wanneer 
een consument naar een specifieke target zoekt. Lege cellen geven aan dat de 
opvallendheid van een SKU gemiddeld niet verandert wanneer een consument zoekt 
naar een specifiek target merk.
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Tabel 4 toont aan dat de lijnextensies van een merk profiteren wanneer consumenten 
naar dit merk zoeken. Bijna alle SKUs van het gezochte merk, met uitzondering van 
Dixan Gel en Color Reus, worden endogeen opvallender. Wanneer consumenten 
bijvoorbeeld zoeken naar Persil Tablets (merk C), worden zowel Persil color als 
Persil Gel opvallender. Dit resultaat komt doordat verpakkingen van lijnextensies 
vaak perceptuele eigenschappen, zoals kleuren en helderheid, delen. Dit is echter 
niet het geval voor Dixan Gel en Color Reus, waardoor deze SKUs niet opvallender 
worden wanneer consumenten zoeken naar de Tablets variant van deze merken.
Naast de lijnextensies van de target die opvallender worden, laat Tabel 4 ook zien 
dat concurrenten ook aan opvallendheid kunnen winnen. Dit effect is het meest 
duidelijk voor de SKUs van marktleider Ariel. Wanneer consumenten zoeken 
naar Persil, worden alle drie de SKUs van Ariel endogeen opvallender. Dit effect 
komt waarschijnlijk doordat de verpakkingen van Persil en Ariel de kleur groen als 
belangrijke kleurcode hebben.

Tabel 4. Concurrentieanalyse van opvallendheid.

Target Gedurende de Zoektaak

Concurrentie-effect
A

Witte Reus
B

Omo
C

Persil
D

Sunil
E

Dixan

A Witte Reus Tablets + - -

Color Reus +

Witte Reus Vloeibaar + + - -

B Omo Tablets - + -

Omo Color + -

C Persil Tablets + - -

Persil Color + - -

Persil Gel - + -

D Sunil Tablets - - +

Sunil Color - +

E Dixan Tablets - +

Dixan Megaperls - +

Dixan Gel - +

Ariel Essential - - +

Ariel Color - + -

Ariel Hygiene - - +

Een ‘+’ (‘-‘) betekent dat de opvallendheid van een SKU toeneemt (afneemt) wanneer een 
consument zoekt naar een specifieke target weergegeven in de bijbehorende kolom. Lege cellen 
corresponderen met SKUs waarvan de opvallendheid niet beïnvloed wordt wanneer consumenten 
naar de bijbehorende target (kolom) zoeken.
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Hoewel concurrenten van een target merk opvallender kunnen worden, verliezen 
concurrenten meestal aan opvallendheid, zoals blijkt uit Tabel 4. Consumenten die 
bijvoorbeeld naar Witte Reus zoeken onderdrukken systematisch de marktleider 
Ariel. Interessant is dat Tabel 4 zowel symmetrische als asymmetrische concurrentie 
tussen merken laat zien. Symmetrische concurrentie treedt bijvoorbeeld op tussen 
Omo en Sunil. Wanneer consumenten naar Omo zoeken onderdrukken zij Sunil, 
terwijl het omgekeerde geldt wanneer consumenten naar Sunil zoeken. Een 
voorbeeld van asymmetrische concurrentie doet zich voor tussen Witte Reus en 
Omo. Consumenten die naar Witte Reus zoeken onderdrukken Omo, terwijl de 
SKUs van Witte Reus enigszins aan opvallendheid winnen wanneer consumenten 
naar Omo zoeken.
Bovenstaande analyses tonen aan hoe belangrijk het is om andere verpakkingen van 
het eigen merk (lijnextensies) en die van concurrenten te betrekken bij het ontwerp 
van verpakkingen. Idealiter, wanneer consumenten naar een SKU van een bepaald 
merk zoeken, worden de verpakkingen van dit merk (inclusief de lijnextensies) 
opvallender. Echter, om verwarring te voorkomen dienen lijnextensies minder aan 
opvallendheid te winnen dan de gezochte target. Ook laten deze analyses zien dat 
het mogelijk is om aandacht te winnen van specifieke concurrenten, en dat deze 
concurrentie asymmetrisch is. Dit betekent dat het mogelijk is voor fabrikanten om 
zich specifiek te onderscheiden van de belangrijkste concurrenten. Al deze factoren 
zorgen ervoor dat het creëren van een optimale verpakking een interessante uitdaging 
is, waarvoor het gepresenteerde model in dit artikel een belangrijk hulpmiddel kan 
zijn.

6.  DISCUSSIE

Zoektaken komen de gehele dag voor --consumenten zoeken voortdurend in de 
winkel, op straat, op internet, in de Wehkamp gids of Otto catalogus, in de folders 
van Albert Heijn, en in de Renault showroom-- en ze zijn veelvuldig geanalyseerd 
in andere onderzoeksvelden zoals de cognitieve en neuropsychologie, human 
factors, engineering en computer vision. Maar het zoeken naar merken en producten 
heeft nauwelijks aandacht gekregen binnen marketing en marketingonderzoek. 
Dit is vreemd, aangezien consumenten deze taak dagelijks uitvoeren en regelmatig 
problemen ondervinden om specifieke merken te vinden. Het hier gerapporteerde 
onderzoek heeft met behulp van oogbewegingsregistratie een model ontwikkeld dat 
het zoekgedrag van consumenten analyseert. Het model, gebaseerd op theorieën 
over ons zoekgedrag uit met name de cognitieve en neuropsychologie, is in staat op 
een objectieve manier de opvallendheid van verpakkingen af te leiden. Bovendien 
brengen de analyses de concurrentiestructuur van opvallendheid in kaart en geeft 
het inzichten hoe de opvallendheid van merken verbeterd kunnen worden. Het 
gepresenteerde model is daarom een belangrijk hulpmiddel voor de ontwikkeling 
van nieuwe verpakkingen, maar ook voor het opzetten van reclamecampagnes om 
de vindbaarheid van merken te verbeteren. 
Naast een belangrijk hulpmiddel voor de beoordeling van de effectiviteit van 
verpakkingen, biedt het ontwikkelde model ook mogelijkheden om individuele 
verschillen tussen consumenten te onderzoeken. Individuele verschillen, zoals: 
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leeftijd, geslacht, inkomen en productgebruik, kunnen een belangrijke rol spelen in 
het zoekgedrag van consumenten. Uit onze analyses blijkt bijvoorbeeld dat oudere 
consumenten minder goed presteren in zoektaken dan jongeren, wat overeenkomt met 
resultaten uit de psychologie (Ball, Beard, Roenker, Miller en Griggs 1988; Hommel, 
Li en Li 2004), maar ook met onderzoeken die laten zien dat oudere consumenten 
meer problemen ondervinden om verpakkingen op het schap te identificeren (Bihler 
2004). Het feit dat het model individuele verschillen kan onderscheiden, biedt 
ook de mogelijkheid om het effect van verschillende factoren op het zoekgedrag 
te onderzoeken. In een hoofdstuk van het proefschrift van Van der Lans (2006), 
is dit model bijvoorbeeld gebruikt om de effecten te onderzoeken die optreden 
wanneer consumenten herhaaldelijk op hetzelfde schap naar een product zoeken. De 
gevonden resultaten laten zien dat verpakkingen een adverterende functie kunnen 
hebben. Consumenten die per ongeluk een merk fixeren waarnaar ze niet op zoek 
zijn, blijken dit merk in een vervolgtaak significant gemakkelijker te kunnen vinden 
omdat dit merk (endogeen) opvallender wordt.
Hoewel de belangrijkste implicaties in dit artikel betrekking hebben op het 
ontwerp van verpakkingen, kan het model ook gebruikt worden om verschillende 
schapconfiguraties te onderzoeken. Onderzoek van Drèze et al (1994) heeft laten zien 
dat het herpositioneren van producten grote gevolgen kan hebben op de verkopen 
van specifieke producten. Herpositionering van verpakkingen heeft consequenties 
voor de heterogeniteit van distractoren op het schap, hetgeen de moeilijkheid van 
een zoektaak beïnvloedt (Duncan en Humphreys 1989). Wanneer distractoren met 
vergelijkbare verpakkingen bij elkaar geplaatst worden, daalt de heterogeniteit, 
hetgeen de vindbaarheid van het gezochte merk vergemakkelijkt. Dit idee is 
recentelijk toegepast om feature advertenties te optimaliseren (Pieters et al 2004). 
Naast heterogeniteit van verpakkingen op het schap, kan het contrast tussen naast 
elkaar geplaatste verpakkingen ook de opvallendheid beïnvloeden. Bijvoorbeeld, 
een lichte verpakking valt meer op tussen twee donkere verpakkingen dan tussen 
twee andere lichte verpakkingen. Toekomstig onderzoek naar het zoekgedrag van 
consumenten zou het effect van deze twee factoren: heterogeniteit en contrast, op de 
opvallendheid van verpakkingen moeten analyseren.
Het model in dit artikel is speciaal ontworpen om de oogbewegingen van 
respondenten tijdens zoektaken te analyseren, toch kan het ontwikkelde model 
ook aangepast worden om oogbewegingen te analyseren tijdens andere activiteiten, 
zoals het bekijken van advertenties, commercials en internetpagina’s. De resultaten 
van het model zouden dan als input gebruikt kunnen worden om bijvoorbeeld 
internetpagina’s te optimaliseren. 
Samengevat presenteert dit artikel een middel om het gevecht om opvallendheid van 
verpakkingen op het schap in kaart te brengen. De getoonde analyses geven inzichten 
hoe fabrikanten en winkeliers de opvallendheid van specifieke merken kunnen 
beïnvloeden. Hopelijk is dit onderzoek een eerste aanzet om het zoekgedrag van 
consumenten verder te bestuderen; een nauwe samenwerking hierbij met bedrijven 
wier voortbestaan afhangt van het succes en de snelheid waarmee ze gevonden 
worden, maakt dit alleen nog maar belangrijker. 
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4.  De invloed van stock-out communicatie 
op consumentenreacties in online 
supermarktena

E. BREUGELMANSb, K. CAMPO en E. GIJSBRECHTS 

SAMENVATTING

Stock-outs (tijdelijke onbeschikbaarheid) van producten vormen een belangrijk probleem voor 
online supermarkten. In deze studie gaan we na hoe het gekozen communicatiebeleid van een 
online distributeur ten aanzien van out-of-stocks (OOS) een invloed uitoefent op aankoop- en 
keuzebeslissingen van consumenten. De volgende drie OOS-beleidsopties worden onderzocht:  
(1) een beleid waarbij stock-outs onmiddellijk zichtbaar worden gemaakt maar geen substitutie-
producten worden voorgesteld (traditionele OOS-politiek), (2) een beleid waar stock-outs enkel 
zichtbaar worden gemaakt wanneer men de producten probeert aan te kopen (verdoken OOS-
politiek) en (3) een beleid waarbij stock-outs onmiddellijk zichtbaar worden gemaakt, maar voor 
elk OOS-product een substitutieproduct wordt voorgesteld (substitutie OOS-politiek). Resultaten 
van een online grocery shopping experiment geven aan dat de gekozen OOS-beleidsoptie een 
significante invloed heeft op zowel de aankoop- als keuzebeslissing. Ten eerste blijkt dat het 
verbergen van OOS-problemen (door gebruik te maken van een pop-up), de aankoopkans in een 
categorie doet dalen. Het suggereren van een substitutieproduct, daarentegen, geeft aanleiding 
tot een significante stijging in de kans dat het gesuggereerde product in overweging genomen 
(en dus gekozen) wordt én reduceert de kans dat consumenten afzien van een aankoop. Echter, 
deze positieve effecten worden geneutraliseerd wanneer substitutieproducten met een hogere prijs 
(‘verdachte producten’) gesuggereerd worden. De globale resultaten duiden aan dat het loont voor 
een online distributeur om zijn kaarten op tafel te leggen en de klant daadwerkelijk te helpen om 
eenvoudig en zonder al te veel inspanning een geschikt substitutieproduct te kiezen.

1. INLEIDING

Dankzij de Internetrevolutie kunnen consumenten tal van producten en diensten 
nu ook elektronisch bestellen. Hoe langer hoe meer geldt dat ook voor frequent 
aangekochte consumptiegoederen, zoals voedingswaren en huishoudproducten 
(grocery products), (Wiersma 2004; Wiersma 2005). In een online supermarkt kan 
de consument met een paar muisklikken een winkelwagentje volladen, om korte 
tijd later de netjes verpakte boodschappen in een winkelpunt op te halen of ze thuis 
in ontvangst te nemen (Morganosky & Cude 2000). Tegenover het toegenomen 
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gebruiksgemak voor de consument staat de grotere complexiteit van Internet-
verkopen voor de distributeur. 

Eén van de belangrijke problemen van een online supermarkt zijn stock-outs 
(tijdelijke onbeschikbaarheid) van producten. Voor een online supermarkt is 
voorraadbeheer vaak nog een groter probleem dan voor traditionele supermarkten 
door de sterke schommelingen in de vraag en de voorspellingsproblemen die daaruit 
voortvloeien (Fitzsimons 2000). Bovendien heeft recent onderzoek aangetoond dat 
de onbeschikbaarheid van een product bij Internetshoppers op de tweede plaats staat 
in hun top drie van irritaties (Marketing online 2004). Tot hiertoe werd echter weinig 
onderzoek uitgevoerd naar de impact van stock-outs op online aankoopgedrag. 
Onderzoek naar OOS-reacties in een online context kan om twee redenen erg 
waardevolle, nieuwe informatie opleveren. Ten eerste verschilt de elektronische 
winkelomgeving duidelijk op een aantal punten van de traditionele winkelomgeving 
(zgn. brick-and-mortar supermarkt). In een online supermarkt moeten consumenten 
bijvoorbeeld een keuze maken obv productomschrijvingen en -foto’s, zonder het 
fysieke product te kunnen zien of betasten (Degeratu, Rangaswamy & Wu 2000). 
Dit kan aanleiding geven tot substantiële verschillen in consumentenreacties, zeker 
wanneer een ander dan het gebruikelijke product moet worden aangekocht omwille 
van een OOS-situatie. Ten tweede werd in voorgaand onderzoek weinig aandacht 
besteed aan alternatieve OOS-beleidsopties. Als gevolg van de kosten en inspanning 
die fysieke schapreorganisaties vergen, laten de meeste traditionele supermarkten de 
schapruimte van het OOS-product gewoon leeg (Verhoef & Sloot 2005). De meer 
flexibele online winkelomgeving biedt echter kansen aan de online distributeur om 
OOS-beleidsopties te implementeren die niet of veel moeilijker geïmplementeerd 
kunnen worden in een traditionele supermarkt. Om dit beleid te bepalen is evenwel 
meer inzicht nodig in de wijze waarop consumenten op verschillende OOS-
beleidsopties reageren.

In dit artikel willen we met behulp van een realistisch online shopping experiment 
meer licht werpen op hoe consumenten reageren wanneer ze geconfronteerd 
worden met een online OOS-situatie. Echter, onze belangrijkste doelstelling is om 
verschillende OOS-beleidsopties te vergelijken. Meer specifiek vergelijken we het 
traditionele OOS-beleid (lege plaats op het schap) met twee typische online OOS-
beleidsopties: (1) een verborgen of verdoken OOS-beleid (waar een OOS-situatie 
enkel kenbaar wordt gemaakt nadat men probeert het product aan te kopen) en (2) 
een substitutie OOS-beleid (waar voor elk OOS-product een substitutieproduct 
wordt voorgesteld).

In de volgende sectie ontwikkelen we een conceptueel raamwerk betreffende online 
OOS-reacties en leiden we hypothesen af over het effect van verschillende OOS-
beleidsopties. Vervolgens beschrijven we de methodologie en de gebruikte dataset. 
We eindigen met een discussie van de resultaten van een online grocery shopping 
experiment en formuleren de management implicaties van ons onderzoek.
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2. CONCEPTUEEL RAAMWERK EN HYPOTHESEN

In deze sectie beschrijven we een raamwerk dat aangeeft (1) hoe stock-outs het 
aankoopgedrag voor frequent aangekochte consumptiegoederen beïnvloeden en (2) 
welke beleidsopties een online distributeur kan aanwenden om negatieve effecten 
van stock-outs in te perken. Op basis van deze inzichten formuleren we hypothesen 
betreffende de effecten van alternatieve OOS-beleidsopties op zowel de aankoop- 
als keuzebeslissing.

2.1.  Conceptueel raamwerk

2.1.1. Consumentenreacties op online stock-out situaties
Wanneer consumenten voedingswaren en huishoudproducten aankopen, hebben ze 
de neiging gebruik te maken van vereenvoudigende heuristieken (Hoyer 1984). Het 
gebruik van deze vereenvoudigende beslissingsregels is vooral zinvol wanneer een 
wijziging in de winkelomgeving, een aanpassing van het routinematig aankoopgedrag 
vereist. In dit artikel richten we onze aandacht op stock-outs die – in tegenstelling 
tot andere (tijdelijke) wijzigingen in het productaanbod (zoals promoties, nieuwe 
producten,…) – negatief zijn en een onmiddellijke reactie van de consument vergen 
(Campo, Gijsbrechts & Nisol 2004). Gegeven de beperkte invloed van stock-outs op 
de hoeveelheidbeslissing (Campo, Gijsbrechts & Nisol 2003), concentreren we ons 
in dit onderzoek op de aankoop- en keuzebeslissing.

Uit vorig onderzoek blijkt dat de beslissing van een consument om al dan niet 
een product in de categorie aan te kopen niet enkel bepaald wordt door zijn/haar 
behoeften (bv. huidige voorraadniveau) maar ook afhangt van de gepercipieerde 
aantrekkelijkheid van de productcategorie (Bucklin & Gupta 1992). Stock-outs 
kunnen het productaanbod niet alleen minder aantrekkelijk maken, ze kunnen ook 
onzekerheid creëren mbt de juiste productkeuze. Dit doet zich vooral voor wanneer 
consumenten het OOS-product sterk prefereren en er in het resterende assortiment 
weinig geschikte vervangingsproducten overblijven (Boatwright & Nunes 2000; 
Broniarczyk, Hoyer & McAlister 1998; Campo, Gijsbrechts & Nisol, 2000; Sloot, 
Verhoef & Franses 2005). Consumenten die geconfronteerd worden met een OOS-
situatie kunnen om deze redenen geneigd zijn hun geplande aankoop uit te stellen 
of zelfs op te geven. 

Wanneer consumenten een keuze maken in de categorie, volgen ze typisch een 
sequentieel proces. In een eerste stap hanteren ze eenvoudige tactieken om een 
gereduceerde set van alternatieven op te stellen (consideration set) die in een 
tweede stap zorgvuldiger geëvalueerd worden (Roberts & Lattin 1991; Shocker et 
al. 1991). Terwijl consumenten in de eerste stap gebruik maken van een beperkte 
set van attributen en ruwe screening regels, maken ze in de tweede stap een meer 
gedetailleerde analyse en wordt de intrinsieke waarde van weerhouden alternatieven 
beoordeeld op basis van alle relevante attributen (Bronnenberg & Vanhonacker 
1996; Wu & Rangaswamy 2003).
Stock-outs wijzigen de intrinsieke waarde van overige beschikbare alternatieven 
niet en hebben bijgevolg voornamelijk een invloed via de eerste (screening) fase. 
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Afhankelijk van de heuristiek(en) die consumenten gebruiken, zal de aandacht 
disproportioneel stijgen voor beschikbare alternatieven die (1) belangrijke attributen 
delen met het OOS-product (Bell & Fitzsimons 1999; Campo et al. 2003), (2) een 
aanvaardbaar prijsniveau hebben (Jedidi & Zhang 2002; Xia, Monroe & Cox 2004), (3) 
meer prominent in het oog springen als gevolg van in-store stimuli (bv. schappositie: 
Drèze, Hoch & Purk 1994) en/of (4) recent gekocht werden (Bronnenberg & 
Vanhonacker 1996).

2.1.2. OOS-beleidsopties die een online distributeur kan implementeren
De reactie van een consument op een OOS-situatie (een “service failure”) wordt 
eveneens beïnvloed door zijn/haar perceptie van de manier waarop een online 
distributeur met dergelijke situaties omgaat. Online distributeurs kunnen diverse 
OOS- (of “service recovery”) politieken aanwenden. Deze kunnen verschillen in 
(1) het tijdstip en de wijze van OOS-aankondiging, (2) de mate waarin het schap 
gereorganiseerd wordt en (3) de mate waarin financiële compensaties aangeboden 
worden.

(1) OOS-aankondiging. Omdat online supermarkten geen echte producten maar 
productfoto’s of -omschrijvingen gebruiken, hebben ze de mogelijkheid om OOS-
situaties te ‘verbergen’. Het is immers mogelijk om klanten enkel op de hoogte te 
brengen van een OOS-situatie wanneer ze het product willen aankopen of – erger 
nog – wanneer ze de bestelde producten in ontvangst nemen. Door OOS-situaties 
niet onmiddellijk zichtbaar te maken, hopen distributeurs de negatieve effecten op 
assortimentsperceptie te reduceren: er lijken immers meer keuzemogelijkheden dan 
er in werkelijkheid zijn (Hoch, Bradlow & Wansink 1999; Van Ryzin & Mahajan 
1999). Online distributeurs kunnen consumenten echter ook onmiddellijk informeren 
over de onbeschikbaarheid van het product door bijvoorbeeld een OOS-label naast 
de foto of beschrijving van het OOS-product te plaatsen. Daarnaast kunnen online 
distributeurs, om ontevredenheid te reduceren, ook extra informatie verschaffen over 
de reden van de OOS-situatie en/of de vermoedelijke datum wanneer het product 
terug beschikbaar zal zijn (zie bv. Beuk 2001; Verhoef & Sloot 2005).
(2) Schap reorganisatie. Online distributeurs hebben, in tegenstelling tot een 
traditionele supermarkt, meer flexibiliteit om het schap te reorganiseren. In plaats 
van fysieke verplaatsingen van echte producten, kunnen online distributeurs gebruik 
maken van een (voorgeprogrammeerde) technologische procedure om het schap te 
reorganiseren. Dergelijke reorganisaties kunnen bestaan uit (i) het opvullen van de 
‘lege’ schapruimte met een geschikt suggestieproduct en (ii) het verplaatsen van 
beschikbare producten om de ‘lege’ plaatsen op te vullen. 
(3) Financiële compensatie. Online distributeurs kunnen aan consumenten ook een 
financiële compensatie geven die gebruikt kan worden wanneer ze het onbeschikbare 
product nabestellen (Anderson, Fitzsimons & Simester 2004; Verhoef & Sloot 2005). 
Een voorbeeld is een coupon met een prijskorting die bij een volgende aankoop 
gebruikt kan worden.
De selectie van de te onderzoeken OOS-beleidsopties is gebaseerd op de huidige 
praktijken van online supermarkten en op de volgende drie overwegingen. Ten eerste 
blijkt uit vorig onderzoek dat, hoewel het verstrekken van extra informatie over 
de reden of periode van productonbeschikbaarheid aantrekkelijk blijkt te zijn voor 
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duurzame gebruiksgoederen die via een catalogus worden aangekocht (Anderson et 
al. 2004), deze praktijk weinig of geen impact heeft op OOS-reacties voor frequent 
aangekochte consumptiegoederen (Beuk 2001). Samen met de praktische problemen 
die het verstrekken van deze extra informatie met zich meebrengt, verklaart dit waarom 
(online) supermarkten slechts zelden extra OOS-informatie verschaffen. Ten tweede 
verstoort een reorganisatie van de schapruimte door het verplaatsen van beschikbare 
producten, de vertrouwde assortimentsstructuur waardoor de zoekkosten voor 
alle consumenten verhogen. Ten derde blijken financiële compensaties – hoewel 
vaak toegekend door catalogusverkopers – eerder ongebruikelijk voor (online) 
supermarkten en blijkt de effectiviteit ervan eerder beperkt (Anderson et al. 2004). 
Op basis van deze observaties, nemen we de volgende drie OOS-beleidsopties onder 
de loep: (1) een beleid waar stock-outs aangekondigd worden maar de schapruimte 
niet aangepast wordt (traditioneel OOS-beleid), (2) een beleid waar stock-outs niet 
aangekondigd worden (verdoken OOS-beleid) en (3) een beleid waar stock-outs 
aangekondigd worden en waar voor elk OOS-product een substitutieproduct wordt 
voorgesteld (substitutie OOS-beleid). 

2.2. Hypothesen

De traditionele OOS-politiek werd als benchmark gebruikt in dit onderzoek daar in 
brick-and-mortar supermarkten, stock-outs typisch zichtbaar zijn als lege plaats op 
het schap en er geen substitutieproducten worden voorgesteld. Hieronder geven we 
aan hoe de verdoken en substitutie OOS-politiek, de aankoop- en keuzebeslissing 
beïnvloeden (zie figuur 1). Op basis van de “service failure/recovery” alsook de 
“equity” literatuur verwachten we dat consumenten een OOS-beleid beoordelen op 
basis van (i) de voordelen die het beleid voor hen genereert en (ii) de veronderstelde 
onderliggende motivatie voor het beleid (klantgericht versus ondernemingsgericht) 
(Palmer, Beggs & Keown-McMullan 2000). Wanneer consumenten menen dat 
een OOS-beleid voorvloeit uit eigenbelang van de onderneming kan dit meer 
uitgesproken negatieve reacties uitlokken (backlash behavior; zie Fitzsimons & 
Lehmann 2004). 

OOS-POLITIEK
(traditioneel als benchmark)

  Verdoken OOS-politiek     AANKOOPBESLISSING
           
  Substitutie OOS-politiek                     
          KEUZEBESLISSING
                    (gesuggereerd product)
    Hoger-geprijsd suggestie       
     product    Graad van overweging
                      
                    keuze

Figuur 1. Onderzoeksmodel.

 

 

 

 

 

-

+
+

-
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Verdoken OOS-politiek. In plaats van stock-outs onmiddellijk aan te kondigen, 
hebben online distributeurs de mogelijkheid om OOS-producten slechts zichtbaar 
te maken op het moment dat de consument het desbetreffende product aanklikt in 
een poging het te kopen. Bij de start van de aankoopbeslissing lijkt het assortiment 
dus completer, waardoor het positiever geëvalueerd zal worden. Echter, deze situatie 
kan snel wijzigen wanneer consumenten verschillende keren moeten klikken voor 
ze een product vinden dat ze kunnen kopen. Hoe meer vergeefse kooppogingen 
een consument moet ondernemen, hoe meer waarschijnlijk dat een keerpunt (point 
of frustration) wordt bereikt waar het niet zichtbaar maken van stock-outs meer 
frustratie oplevert dan het voordeel biedt in termen van hogere gepercipieerde 
productvariëteit (zie figuur 2).

Nut om een aankoop te 
doen in de categorie
Nut om een aankoop te 
doen in de categorie

Nut wanneer iemand geklikt heeft 
op alle OOS-producten

Aantal OOS-producten 
die gezien werden

Alle OOS-items 
gezien

Nut wanneer alle 
OOS-producten direct 
zichtbaar zijn

Point of frustration

Figuur 2. De invloed van de verdoken OOS-politiek op de aankoopbeslissing.

We vermoeden dat dit keerpunt zeer snel bereikt zal worden (zelfs na slechts 1 
of enkele klikken), en het resultaat van de verdoken OOS-politiek bijgevolg snel 
onaantrekkelijk kan worden. Ten eerste kan de frustratie, opgewekt door tevergeefse 
aankooppogingen, de negatieve reactie op het ontbreken van het geprefereerde 
product versterken. Ten tweede kan een verdoken OOS-beleid onzekerheid creëren 
rond de beschikbaarheid van andere alternatieven. Het idee van een complex ‘trial 
and error’ aankoopproces kan consumenten doen afzien van een aankoop in de 
categorie (Dhar 1997). Bovendien zijn consumenten meer geneigd de verdoken 
politiek toe te schrijven aan motieven die gedreven worden vanuit de onderneming. 
Ook dit kan de bereidheid om een aankoop te doen in de categorie verder reduceren. 
We verwachten dus dat de positieve effecten van een verdoken OOS-politiek meer 
dan gecompenseerd worden door de negatieve effecten:
H1:   Consumenten die geconfronteerd worden met een OOS-situatie zijn minder 

geneigd aan te kopen in de categorie wanneer de distributeur een verborgen of 
verdoken politiek volgt (waar stock-outs zichtbaar zijn nadat men klikt) dan 
wanneer stock-outs onmiddellijk zichtbaar zijn.
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Substitutie OOS-politiek. Het suggereren van een ander product uit het assortiment 
als vervanging kan de daling in categorieaantrekkelijkheid beperken alsook de 
tendens om de aankoop uit of af te stellen, verminderen. Ten eerste leidt de suggestie 
van een substitutieproduct, de aandacht weg van de OOS-situatie. Daarnaast 
reduceert het de onzekerheid daar de aanbeveling gezien kan worden als een 
vereenvoudigende tactiek die consumenten kan helpen een substituut te kiezen (cf. 
Fitzsimons & Lehmann 2004; Senecal & Nantel 2004). De substitutiepolitiek kan 
ook keuzebeslissingen beïnvloeden door de aandacht te richten op het gesuggereerde 
product (cf. Bronnenberg & Vanhonacker 1996; Fader & McAlister 1996). Dit geeft 
aanleiding tot de volgende hypothesen:
H2:   Consumenten die geconfronteerd worden met een OOS-situatie zijn minder 

geneigd af te zien van een aankoop in de categorie wanneer de distributeur een 
substitutieproduct suggereert dan wanneer geen substitutieproducten worden 
gesuggereerd.

H3:   Het suggereren van een product als vervanging voor een OOS-product 
verhoogt de kans dat een consument dit product in overweging zal nemen bij 
zijn keuze.

Het is belangrijk op te merken dat de hierboven beschreven effecten zich enkel 
voordoen wanneer consumenten de suggestie aanvaarden als vereenvoudigende 
heuristiek. Dit is een functie van de intinsieke waarde van het product en de perceptie 
van consumenten betreffende de motivatie die aan de basis ligt van de procedure. 
Wanneer consumenten vertrouwen hebben in de suggestie van de distributeur, 
zullen ze meer geneigd zijn het gesuggereerde product in overweging te nemen. Het 
omgekeerde effect doet zich voor wanneer consumenten de distributeur verdenken 
van ‘bait and switch’ praktijken. Consumenten kunnen dan bewust voor een ander 
product kiezen of beslissen geen aankoop te doen in de categorie (Fitzsimons & 
Lehmann 2004).
Prijs kan een belangrijke rol spelen in dit evaluatieproces. Aangezien consumenten 
typisch een aanvaardbare prijs voor ogen hebben (Jedidi & Zhang 2002; Xia et al. 
2004), worden vervangingsproducten met een hogere prijs minder gewaardeerd. 
Bovendien kunnen consumenten bij hogere-prijs suggesties, de distributeur 
ervan verdenken bewust OOS-situaties te creëren om producten met een hogere 
winstmarge te verkopen. We verwachten daarom een modererende invloed van de 
prijs van het gesuggereerde product:
H4:   Het suggereren van een hoger-geprijsd vervangingsproduct heeft een negatief 

modererend effect op de (positieve) effecten van de suggestie.

3. MODEL

Om de impact van stock-outs en OOS-politieken op keuzegedrag te testen, starten 
we van het model van Bronnenberg en Vanhonacker (1996). Dit model maakt een 
onderscheid tussen twee fasen in het keuzeproces: een fase waarin wordt bepaald 
welke producten (in welke mate) in overweging genomen worden (consideration 
stage) en een fase waarin een uiteindelijke selectie wordt gemaakt (choice stage). We 
definiëren:
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    voor i = 1, …,I     (1)

met

 = keuzekans van product i voor gezin h op tijdstip t 

 = keuzenut van product i voor gezin h 

 = mate waarin product i in overweging genomen wordt voor gezin h op tijdstip t

 
for i = 1, …, I     (2)

 =  nut om product i in overweging te nemen voor gezin h op tijdstip t

  =  grens dat een product moet overschrijden om in overweging genomen te 
worden

Tabel 1 geeft een overzicht van de gebruikte symbolen. Zoals Bronnenberg en 
Vanhonacker (1996) veronderstellen we dat het keuzenut  een functie is van de 
intrinsieke aantrekkelijkheid van het product, gemeten met behulp van attribuut-
specifieke constanten (DA,l,i)

1 (Fader & Hardie 1996) en gezinsspecifieke product-
preferenties ( ) (Ailawadi, Gedenk & Neslin 1999).

     (3)

De functie  bepaalt het nut voor gezin h op tijdstip t om product i verder in 
overweging te nemen. Producten die recent werden aangekocht, worden normaal 
sneller in overweging genomen (Bronnenberg & Vanhonacker 1996) – een effect dat 
wordt opgevangen door de last purchase variabele ( ) in vergelijking (4):

   
  (4)

Zoals aangegeven in deel 2.1.1 kan de kans dat producten worden geselecteerd voor 
verdere evaluatie ( ) ook beïnvloed worden door OOS-situaties. Om hiermee 
rekening te houden wordt het model op twee wijzen aangepast. Producten die 
onbeschikbaar zijn worden uiteraard niet in overweging genomen ( = 0), en uit 
de keuzeset verwijderd door introductie van een OOS-dummy variabele:

       
         (5)
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Variabele Beschrijving Model

 = Aankoopkans in de categorie voor gezin h op tijdstip t 

Consumptiegraad in de categorie voor gezin h (zoals gerapporteerd 
in de pre-purchase vragenlijst)

Aankoop

Voorraadniveau (mean-centered) voor gezin h op tijdstip t:  

 =  voorraadniveau bij het begin van de aankoopsimulaties 
(zoals gerapporteerd in de pre-purchase vragenlijst)

= aantal gekochte eenheden door gezin h op tijdstip t-1

Aankoop

                                                            Waarde van de categorie 
(category value) voor gezin 
h op tijdstip t (gebaseerd op 
parameters van het keuzemodel)

Aankoop

Verdoken (non-visible) OOS-politiek dummy variabele (gelijk aan 
1 wanneer gezin h geconfronteerd werd met een OOS-politiek waar 
stock-outs niet onmiddellijk zichtbaar zijn, 0 elders)

Aankoop

= Keuzekans van product i voor gezin h op tijdstip t

OOSit Stock-out dummy variabele (gelijk aan 1 als product i OOS is, 0 
elders)

Keuzea

= Keuzenut van product i voor gezin h 

A Set van relevante attributen voor de productcategorie (bijvoorbeeld: 
merk, smaak en/of verpakkingsgrootte) 

Keuze (CH)

LA Index set van niveaus relevant voor attribuut A Keuze (CH)

DA,l,i Attribuut-niveau dummy variabele (gelijk aan 1 als product i 
gekenmerkt wordt door niveau l voor attribuut A, 0 elders)

Keuze (CH)

Preferentie van gezin h voor product i, gemeten als ‘purchase 
share’ in de periode (12 maanden) voor het experiment (zoals 
gerapporteerd in de post-purchase vragenlijst)

Keuze (CH)

= mate waarin product i in overweging genomen wordt voor gezin h op tijdstip t

Deterministisch gedeelte van de grens dat een product moet overschrijden om in 
overweging genomen te worden

Deterministisch gedeelte van het nut om product i in overweging te nemen voor 
gezin h op tijdstip t

Last purchase dummy variabele (gelijk aan 1 wanneer product i de 
vorige aankoop was van gezin h op tijdstip t, 0 elders)

Keuze (CO)

Stock-out asymmetrie variabele voor attribuut A (gelijk aan het 
aantal alternatieven dat dezelfde waarde heeft als OOS-producten 
op tijdstip t voor attribuut A)

Keuze (CO)

Suggestie dummy variabele (gelijk aan 1 wanneer product i gesuggereerd 
wordt als vervangingsproduct voor gezin h op tijdstip t, 0 elders)

Keuze (CO)

Hogere prijs suggestie dummy variabele (gelijk aan 1 wanneer 
product i gesuggereerd wordt als vervangingsproduct voor gezin h 
op tijdstip t én het product een hogere (verpakkingsequivalente) prijs 
heeft dan het OOS-product, 0 elders)

Keuze (CO)

a CO = fase van overweging, CH = keuze fase

Tabel 1. Variabelen in het aankoop- en keuzemodel.
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Daarnaast wordt rekening gehouden met het effect van stock-outs op de aandacht 
die aan resterende producten wordt besteed. Uit voorgaande studies blijkt dat deze 
aandacht niet gelijk over de overblijvende producten wordt verdeeld, maar sterk 
afhangt van de gelijkenis met OOS-producten op specifieke attributen. Dit kan 
worden verklaard door het feit dat consumenten, als gevolg van de geforceerde 
vervangingsbeslissing, bepaalde productattributen gebruiken als heuristiek om 
de keuze van een alternatief product te vergemakkelijken en substitutierisico’s 
te beperken. Stock-outs kunnen daarom aanleiding geven tot disproportionele 
wijzigingen in aandacht voor bepaalde producten. Consumenten (die normaal gezien 
niet of weinig van product omschakelen) kunnen bijvoorbeeld denken dat producten 
van hetzelfde merk een gelijkaardige kwaliteit hebben, of dat producten met dezelfde 
smaak een vergelijkbare consumptie-ervaring zullen teweegbrengen dan het OOS-
product. Om deze effecten mee in rekening te nemen, hebben we attribuutspecifieke 
OOS asymmetrie variabelen opgenomen in vergelijking (4) (OOSA,it, met A gelijk 
aan merk, smaak, ….). Een positieve (negatieve) coëfficiënt wijst op een tendens om 
alternatieven met hetzelfde attribuutniveau in overweging (niet in overweging) te 
nemen (Campo et al. 2003).
Tenslotte, hebben we, om onze hypothesen te testen, twee variabelen toegevoegd 
die het effect van de substitutie OOS-politiek opvangen: (i) een dummy variabele 
( ) voor het hoofdeffect (welke verwacht wordt positief te zijn, H3: ωsugg 
>0) en (ii) een interactie-term met prijs ( ). Deze laatste term laat toe 
te testen of het suggestie-effect daalt (of zelfs negatief wordt) wanneer een hoger-
geprijsd product als vervanging wordt gesuggereerd (H4: ωHpsugg <0)2.

De kans om aan te kopen in de categorie ( ) wordt gemodelleerd met behulp van 
een binair logit model (Bucklin, Gupta & Siddarth 1998; Bucklin & Gupta 1992):

       (6)
         

Het nut voor gezin h op tijdstip t, , is gelijk aan:

  (7)

De impact van gezinsspecifieke aankoopbehoeften wordt opgevangen via traditionele 
variabelen: de gebruikshoeveelheid van het gezin per tijdseenheid ( ) en het 
voorraadniveau op tijdstip t ( ). De categoriewaarde (category value; ) 
vangt wijzigingen in categorieaantrekkelijkheid, over tijd en consumenten op.  
wordt gemeten als het verwachte maximale nut dat een consument kan bereiken door 
een keuze te maken in de categorie op tijdstip t (zie tabel 1) en vormt een link tussen 
de aankoop- en keuzebeslissing (zie bv. Ben-Akiva & Lerman 1985; Bucklin et al. 
1998). In dit onderzoek worden wijzigingen in categorieaantrekkelijkheid over de tijd 
voornamelijk veroorzaakt door OOS-situaties, aangezien andere categoriekenmerken 
zoals prijs en promotie niet wijzigen gedurende het experiment. Zoals aangegeven in 
vergelijking (2)-(5) en in de specificatie van de CV-variabele in tabel 1, neemt deze 
variabele lagere waarden aan wanneer meer – en/of meer geprefereerde producten 
– onbeschikbaar zijn. Een positieve CV-coëfficiënt in vergelijking (7) zou dus 

Marktonderzoek DEF.indd   80 06-12-2006   12:15:13



81

aangeven dat stock-outs – in het bijzonder van sterk geprefereerde producten – de 
kans op een aankoop in de categorie doen dalen. Zoals vooropgesteld in hypothese 
2 zou de daling in categorieaantrekkelijkheid echter kunnen worden gereduceerd 
door geschikte vervangingsproducten voor de OOS-producten te suggereren. Het 
positieve effect van deze suggesties op de aankoopbeslissing wordt via de CV-
variabele opgevangen (H2: >0). 
Om het effect van de verdoken OOS-politiek op de aankoopbeslissing te testen, 
werd een bijkomende dummy variabele ( ) in vergelijking (7) opgenomen. 
Obv hypothese 1 verwachten we een negatieve coëfficiënt voor deze variabele (H1:

<0).

De aankoop- en keuzebeslissingsmodellen werden simultaan geschat. Om 
heterogeniteit tussen consumenten op te vangen, hebben we gebruik gemaakt van 
latente klassen en werd onderstaande likelihood functie gebruikt:

(8)

waar  en  weergegeven worden in vergelijking (6) en (1),  gelijk 
is aan 1 als consument h een aankoop in de categorie heeft gedaan op tijdstip t en 0 
elders,  gelijk is aan 1 als consument h product i gekozen heeft op tijdstip t en 0 
elders en ψ(s) de relatieve grootte van segment s aangeeft.
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4.  EMPIRISCHE ANALYSE

Vooraleer de empirische schattingsresultaten te bespreken, zal beknopt het 
experimentele opzet uiteengezet worden.

4.1. Experimentele data

Data werden verzameld met behulp van een online grocery shopping experiment. 
Deze aanpak biedt verschillende voordelen in vergelijking met scanner panel data 
en traditionele, schriftelijke enquêtes (zoals grotere flexibiliteit en meer controle aan 
een relatief lage kost; Burke 1996). Qua externe validiteit zijn er sterke indicaties 
dat computergesimuleerde shopping experimenten realistische informatie over het 
aankoopgedrag kunnen opleveren (Burke et al. 1992; Campo, Gijsbrechts & Guerra 
1999). Dit geldt des te meer in onze studie waar de experimentele winkelomgeving 
– net zoals de reële omgeving – online was. Ook het gebruik van een bestaande 
online shopping service3 verhoogt het realisme van het experiment.

Het computerexperiment bestond uit drie modules: (1) een korte pre-purchase 
vragenlijst om algemene informatie te verzamelen, (2) de aankoopsimulatie en (3) 
een post-purchase vragenlijst over ervaringen in de online winkel. Met uitzondering 
van de eerste week (de initialisatie-week), deden stock-outs zich voor in elke 
experimentele week (week 2-6). Het OOS-niveau werd niet gewijzigd over weken 
en/of respondenten maar bleef constant op een realistisch niveau van ongeveer 8% 
van de producten in de categorie (Anderson Consulting 1996; Corsten & Gruen 2003; 
Sloot et al. 2005). OOS-situaties werden uniform verdeeld over weken, producten 
met een laag en hoog marktaandeel, en verschillende attribuutniveaus (merken, 
smaken en/of verpakkingsgrootte). Respondenten werden willekeurig toegewezen 
aan 1 van de drie verschillende OOS-politieken (zie figuur 3). Als manipulatie-check 
hebben we, per OOS-politiek, gekeken naar het aantal respondenten die tijdelijke 
onbeschikbaarheid hebben opgemerkt (zie tabel 2). Voor beide categorieën is het aantal 
respondenten dat stock-outs heeft opgemerkt, significant kleiner voor een verdoken 
OOS-politiek dan voor een politiek waar stock-outs onmiddellijk zichtbaar zijn. 
Verder blijkt dat, in vergelijking met een politiek waar geen vervangingsproducten 
gesuggereerd worden, consumenten die blootgesteld werden aan een substitutie 
OOS-politiek (waar een substitutieproduct op elke ‘lege’ OOS-plaats wordt 
gesuggereerd) minder OOS-situaties hebben opgemerkt. Beide bevindingen zijn in 
lijn met de verwachtingen.

Traditioneel Verdoken Substitutie

Margarine 69.70% 27.35% 47.60%

Ontbijtgranen 68.60% 28.57% 49.31%

Tabel 2. Aantal respondenten die tijdelijke onbeschikbaarheid opmerken.
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 A. Traditionele OOS-politiek

  B. Verdoken OOS-politiek

  C. Substitutie OOS-politiek

Figuur 3. Visuele representatie van de drie OOS-politieken.

Om over een representatieve steekproef te beschikken, hebben we gebruik gemaakt van 
twee lijsten met e-mail adressen: een lijst van een list-broker (DataBaseManagement) 
waar adressen geselecteerd werden op basis van demografische informatie en 
aankoopgedrag, en adressen van personeel verbonden aan de Universiteit van 
Antwerpen (inclusief technisch en administratief personeel). Socio-demografische 
kenmerken van de steekproef (zie tabel 3) stemmen overeen met de kenmerken van 
online grocery aankopers uit ander onderzoek (bv. Degeratu, Rangaswamy & Wu, 
2000; Rohm & Swaminathan 2002).
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Tabel 3. Socio-demografische kenmerken van de steekproef. 

Respondenten werden gevraagd om in de online supermarkt gesimuleerde aankopen 
te doen voor twee productcategorieën (margarine met 17 SKUs en ontbijtgranen 
met 46 SKUs) voor 6 fictieve weken (time-compressed setting). De uiteindelijke 
steekproef bestond uit 584 respondenten (responsgraad van 17%). Voor margarine 
(ontbijtgranen) hebben 473 (414) respondenten de aankoopsimulaties vervolledigd, 
wat resulteert in 2493 (2443) aankoop-situaties. Vorig onderzoek heeft aangetoond 
dat computerexperimenten realistische aankoop-gegevens kunnen genereren, zeker 
wanneer respondenten kunnen terugvallen op informatie die ze normaal gebruiken 
in hun aankoop- en keuzebeslissingen (bv. productafbeeldingen, extra informatie 

Onze socio-
demographische 
kenmerken

Degeratu, 
Rangaswamy and Wu 
(2000)

Rohm and 
Swaminathan (2004)

Onze steekproef

* Geslacht n.m. 72% vrouw
38% man

60% vrouw
40% man

* Leeftijd 37% (18-34 jaar)
51% (35-54 jaar)
12% (> 54 jaar)

27% (< 30 jaar)
63% (30-49 jaar)
10% (> 50 jaar)

13% (< 25 jaar)
37% (26-35 jaar)
26% (36-45 jaar)
18% (46-55 jaar)
6% (> 55 jaar)

* Opleiding 9% (secundair 
onderwijs of minder)
25% (hoge school)
39% (universitair)
27% (post-
universitair)

0% (secundair 
onderwijs of minder)
9% (hoge school)
33% (universitair)
58% (post- 
universitair)

34% (secundair 
onderwijs of minder)
30% (hoge school)
25% (universitair)
11% (post-
universitair)

* Beroep n.m. n.m. 15% (werkloos)
17% (ambtenaar)
7% (ander)
7% (arbeider)
46% (bediende)
5% (hoger kader)
1% (vrij beroep)
3% (zelfstandige)

* Gezins-
samenstelling

53% (gezin met 
kinderen)

19% 1 persoon
37% 2 personen
20% 3 personen
21% 4-5 personen
2% > 5 personen

8% (alleen)
26% (enkel partner)
54% (partner & 
kinderen)
5% (enkel kinderen)
6% (ouders)
1% (ander)

* # kinderen n.m. n.m. 41% (0)
21% (1)
27% (2)
9% (3)
2% (4)
1% (> 5)

n.m = niet gemeten
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op de verpakking: zie Burke et al. 1992; informatie over de voorraad thuis: 
zie Campo et al. 1999). In het opzet van het experiment werd hiermee rekening 
gehouden, ondermeer door duidelijke productfoto’s te gebruiken, respondenten de 
mogelijkheid te geven extra informatie te raadplegen en hen te informeren over hun 
wekelijkse voorraadniveau (berekend op basis van vorige aankopen en gerapporteerd 
consumptieniveau). Instructies betreffende aankoopsimulaties gaven ook duidelijk 
aan dat respondenten niet verplicht waren om elke week te kopen. Bovendien 
werden consumenten, wanneer het berekende voorraadniveau (op het einde van de 
winkeltrip) onvoldoende was om tegemoet te komen aan de gemiddelde wekelijkse 
consumptie, gevraagd of zij een andere winkel zouden bezoeken om het ontbrekende 
product aan te kopen. 

4.2. Schattingsresultaten

Het aankoop- en keuzemodel werd geschat voor een verschillend aantal segmenten. 
Op basis van BIC en CAIC maatstaven hebben we voor beide categorieën een model 
met twee segmenten weerhouden (zie tabel 4). Tabel 5 geeft een overzicht van de 
parameterschattingen.

Tabel 4. Goodness-of-fit (BIC, CAIC) voor het aankoop- en keuzemodel.

Margarine Ontbijtgranen

Simultaan 
met 

twee-fasen 
keuzemodel

Simultaan 
met 

één-fase 
keuze-
model

Simultaan 
met 

twee-fasen 
keuzemodel

Simultaan 
met 

één-fase 
keuze-
model

Segm 1 2 3 2 1 2 3 2

LL -0.08162 -0.07596 -0.07358 -0.07961 -0.04625 -0.04546 -0.04467 -0.0462505

BIC 7175 6961 7026 7296 11011 10857 10971 10989

CAIC 7199 7010 7100 7249 11064 10913 11051 10942
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Tabel 5. Schattingsresultaten voor een simultaan aankoop- en keuzemodel.

aOmdat dit een modererend effect is, werd de aanpak van Jaccard, Turrisi & Wan (1990) gebruikt. 
Toepassing van deze regel duidt aan dat hoger-geprijsde producten een significant, modererend effect 
hebben in het eerste segment van margarine en in het eerste segment van ontbijtgranen. In beide gevallen 
is het (positief) suggestie-effect niet langer significant wanneer hoger-geprijsde producten gesuggereerd 
worden. *** = sign. aan 1%; ** = sign. aan 5%; * = sign. aan 10%

Margarine Ontbijtgranen
Variabele segment 1 segment 2 Variabele segment 1 segment 2

Panel (a): TWEE-FASEN KEUZEMODEL
Fase 1: Consideratie set fase Fase 1: Consideratie set fase

Merk asymmetrie
Grootte asymmetrie 
Suggestie 
Suggestie (hogere prijs)
Last purchase 
Threshold

1.0982***
-0.0819
1.3789***
-1.0449 a

2.9992***
6.5874

0.4657*
0.0536
-0.0864
0.2404  a

1.4677**
4.3681

Merk asymmetrie
Smaak asymmetrie
Type asymmetrie
Suggestie 
Suggestie (hogere 
price)
Last purchase 
Threshold 

-0.1449 
0.0297
0.0987
0.5663**
-0.3645 a

-0.7793***
3.9994***

0.5742***
0.2029***
0.0871
0.4169
-0.0200  a

5.0513***
3.1230***

Fase 2: Product selectie Fase 2: Product selectie
Merk
Alpro
Belolive
Benecol
Bertolli
Delhaize
Derby
Effi
Planta
Roda
Solo
Vitelma  

Verpakkingsgrootte:
Groot  

Productpreferentie

0.0401
-0.4608*
-1.0809***
0.1344 
0.3347
0.2182
-0.2363
-0.2634
-0.8718*
-0.7633**
0.2149

-0.6637**

2.6845***

0.1059
0.0502
-0.2695*
0.1585
-0.5428*
-0.0193
-0.2499
-0.1657
-1.1981**
-0.3191*
0.0493

-0.5334***

3.2386***

Merk:
Nestlé
Andere
Private label
Smaak:
Natuur
Honing
Fruit
Gemengd
Type:
Mais
Tarwe
Gevuld
Muesli
Crunchy
Gemengd
Variëteit 

Productpreferentie

-0.5482*
-1.4213***
-0.7564***

0.3004
0.4555*
0.1924
0.3117

0.6428**
0.4643*
-0.0499
0.7959**
0.6679**
0.2945
-0.0073

9.1276***

-0.0350
-0.1869
-1.3670***

-0.1821
0.3816**
0.4692***
-0.1041

0.7944***
-0.4210**
-2.2536***
0.4631***
-0.4613***
-0.2826
-0.2033

1.8783***
Panel (b): AANKOOPMODEL

Constante
Categorieconsumptie
Voorraad 
Verdoken politiek
CV

-0.6695
0.6273***
-2.2610***
-0.2540**
0.1254**

0.7010
0.9740***
-0.0979**
-0.1798
0.0808

Constante
Categorieconsumptie
Voorraad 
Verdoken politiek
CV

-1.2369***
1.6876***
-1.0835***
0.1320
-0.0501

-0.2465
0.3324***
-0.1415***
-0.1972**
0.0592

Heterogeneiteit, 
relatieve grootte

67.35% 32.64% Heterogeneiteit, 
relatieve grootte

57.95% 42.04%
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De effecten van de traditionele variabelen zijn significant en in lijn met de 
verwachtingen. Uit het aankoopmodel (paneel b van tabel 5) blijkt dat hogere 
consumptieniveaus en/of lagere voorraadniveaus de kans dat consumenten in de 
categorie aankopen, doen toenemen (p<.01). Resultaten voor het keuzemodel 
(paneel a van tabel 5) tonen aan dat de meeste consumenten herhaaldelijk hetzelfde 
product aankopen voor margarine (positieve last purchase coëfficiënt in beide 
segmenten, p<.01), terwijl voor ontbijtgranen één van beide segmenten regelmatig 
een ander product koopt (negatieve last purchase coëfficiënt in segment 1, p<.01). 
Deze resultaten zijn logisch: ontbijtgranen worden typisch beschouwd als een 
categorie waar veel consumenten variëteit zoeken. Echter, zoals aangegeven door 
de coëfficiënten van attribuutspecifieke constanten en productpreferentie hebben 
deze consumenten duidelijk lange-termijn preferenties voor bepaalde producten en 
attributen. Anders gesteld, zelfs variety seekers switchen in een beperkte set van 
geprefereerde alternatieven (de combinatie van een negatieve last purchase coëfficiënt 
van -0.7793 en een positieve productpreferentie coëfficiënt van 9.1276 in segment 1 
van ontbijtgranen wijzen op multi-item loyalty).

De meest voorkomende reactie op stock-outs is productomschakeling (item switch). 
Paneel b van tabel 5 duidt aan dat dalingen in categorieaantrekkelijkheid als gevolg 
van stock-outs, de kans tot aankoop enkel doen dalen in segment 1 van margarine 
(positieve CV coëfficiënt van 0.1254, p<.05)4. Ook in een brick-and-mortar setting 
blijkt productomschakeling de meest voorkomende consumentenreactie (Campo & 
Gijsbrechts 2005; Sloot et al. 2005). In het keuzemodel (paneel a van tabel 5) vinden 
we verder significante OOS asymmetrie effecten in één van de twee segmenten voor 
beide categorieën. Voor margarine zijn consumenten van segment 1 meer geneigd 
om alternatieven van hetzelfde merk in overweging te nemen (b=1.0982, p<.01). 
Voor ontbijtgranen zijn consumenten van segment 2 meer geneigd om alternatieven 
van hetzelfde merk (b=0.5742, p<.01) en smaak (b=0.2029, p<.01) in overweging te 
nemen. Deze resultaten zijn vergelijkbaar met bevindingen voor dezelfde categorieën 
in een traditionele winkelomgeving (Campo et al. 2003).

4.3.  Test van OOS-politiek hypothesen

In overeenstemming met H1 vinden we dat het verbergen van stock-outs een 
significant negatief effect heeft op de aankoopkans voor de meerderheid van de 
kopers van margarine (b=-0.2540, p<.05 in segment 1, 67% van de steekproef) en 
bijna de helft van de kopers van ontbijtgranen (b=-0.1972, p<.05 in segment 2, 42% 
van de steekproef). Gezinnen in de andere segmenten reageren niet negatief op de 
verdoken OOS-politiek5. Analyse van segmentkenmerken leert dat consumenten 
die normaal hetzelfde product kopen (sterk positieve impact van de last purchase 
variabele) meer geneigd zijn hun aankoop uit of af te stellen bij een verdoken OOS-
beleidsoptie. Voor deze ‘gewoonte-kopers’ versterkt de valse verwachting die de 
verdoken OOS-politiek schept (nl. de mogelijkheid om hun geprefereerd product te 
kunnen kopen), de negatieve ervaring die zij hebben wanneer ze vaststellen dat hun 
geprefereerd product toch niet beschikbaar is.
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Om het hoofd- en modererend effect van de substitutiepolitiek na te gaan, hebben 
we gebruik gemaakt van de procedure van Jaccard, Turrisi en Wan (1990). Zoals 
vooropgesteld in H3, vinden we dat de suggestie van een substitutieproduct 
(hoofdeffect) een significant positief effect heeft op de kans dat dit product in 
overweging wordt genomen voor segment 1 van margarine (b=1.3789, p<.01 voor 
67% van de steekproef) en segment 1 van ontbijtgranen (b=0.5668, p<.05 voor 58% 
van de steekproef). Vooral consumenten die minder belang hechten aan de categorie 
(lagere scores op productbelang/interesse, p<.05 en lagere consumptieniveaus, 
p<.05)6 appreciëren de hulp van de distributeur. Voor deze segmenten beperkt de 
suggestie van een substitutieproduct ook de daling in categorieaantrekkelijkheid 
veroorzaakt door stock-outs. Echter, deze wijzigingen in categoriewaarde hebben 
enkel een effect op aankoopgedrag in het eerste segment van margarine (aangezien 
daar de coëfficiënt van CV significant is; zie bespreking 4.2). Dit impliceert dat 
de substitutiepolitiek slechts een beperkt effect uitoefent op de aankoopbeslissing 
(gedeeltelijke steun voor H2)

7.
Wat betreft het modererende effect van de prijs van het voorgestelde vervangings-
product vinden we (uit tabel 5 en bij het gebruik van de procedure van Jaccard et 
al. (1990)) dat de invloed van de substitutiepolitiek op de mate waarin een product 
in overweging genomen wordt, niet langer significant is wanneer de suggestie 
een hoger-geprijsd product is8. In beide categorieën verdwijnt het positieve effect 
wanneer duurdere vervangingsproducten gesuggereerd worden. Op dezelfde manier 
wordt het positieve hoofdeffect van de substitutiepolitiek op de aankoopbeslissing 
(geobserveerd voor margarine in segment 1) geneutraliseerd wanneer hoger-geprijsde 
vervangingsproducten gesuggereerd worden. We vinden dus bevestiging voor H4.

5. DISCUSSIE, AANBEVELINGEN EN BEPERKINGEN 

Ondanks de substantiële verschillen tussen online en offline winkelomgevingen, 
blijken OOS-reacties in online supermarkten zeer gelijkend aan reacties die 
geobserveerd werden in traditionele supermarkten. De meeste consumenten 
prefereren de aankoop van een ander product in dezelfde winkel boven het af- of 
uitstellen van de aankoop, of het bezoeken van een andere winkel. Op het eerste zicht 
lijkt dit verrassend daar verschillende bronnen suggereren dat concurrerende winkels 
in een online context slechts 1 klik verwijderd zijn (bv. Alba et al. 1997). Diverse 
factoren kunnen verklaren waarom consumenten – ook in een online omgeving – 
minder geneigd zijn naar een andere winkel om te schakelen. In veel gevallen maakt 
de relatieve hoge vaste kost per levering, het ‘bezoek’ aan een concurrerende winkel 
voor één/enkele ontbrekende product(en) onaantrekkelijk. Bovendien hechten de 
meeste online kopers veel belang aan winkelgemak, wat een bijkomende reden kan 
vormen om zoveel mogelijk producten in dezelfde, vertrouwde online supermarkt te 
bestellen. Hoewel consumenten in ons experimenteel opzet niet echt met deze kosten 
werden geconfronteerd, lijken de resultaten toch te suggereren dat respondenten 
de instructie om het werkelijke aankoopgedrag zo goed mogelijk te simuleren, 
nauwgezet gevolgd hebben. Vervolgonderzoek naar echt online aankoopgedrag en/
of motivaties is echter onmiskenbaar nodig. 
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Onze belangrijkste doelstelling was evenwel na te gaan wat het effect was van 
verschillende OOS-politieken die eenvoudig geïmplementeerd kunnen worden in 
een online winkelomgeving. Ten eerste blijkt uit de resultaten dat het gebruik van 
een typisch elektronisch instrument om OOS-problemen te verbergen (de pop-
up), de aankoopkans in een categorie doet dalen. Vooral voor consumenten die de 
neiging hebben hetzelfde product te kopen, blijkt dit een negatieve reactie op te 
roepen. Voor deze ‘gewoonte-kopers’ versterkt de valse verwachting die de verdoken 
OOS-beleidsoptie schept (nl. de mogelijkheid om hun geprefereerd product te 
kunnen kopen), de negatieve ervaring die zij hebben wanneer ze vaststellen dat 
hun geprefereerd product toch niet beschikbaar is. Uit de resultaten blijkt dat deze 
consumenten zeer snel geïrriteerd en gefrustreerd raken, zelfs na één of enkele 
vergeefse aankooppogingen. Consumenten die hun aankoop spreiden over een 
set van producten (multi-item loyals of variety seekers) reageren minder negatief 
op een verdoken politiek. Zij kiezen gewoon een ander product uit hun favoriete 
set, eerder dan hun aankoop uit of af te stellen. Dit impliceert dat de verdoken 
OOS-politiek niet noodzakelijk negatieve reacties uitlokt voor alle consumenten, 
productcategorieën en aankoopsituaties. Het effect van een verdoken politiek kan 
ook afhangen van het aantal OOS-producten én de frequentie waarmee een OOS-
situatie zich voordoet. Zelfs consumenten met een hoge variety-seeking tendens 
kunnen uiteindelijk gefrustreerd geraken en hun aankoop af- of uitstellen wanneer 
het aantal of de frequentie van OOS-situaties te hoog wordt. Hoewel het dus a-
priori aantrekkelijk lijkt voor online distributeurs om OOS-problemen te verbergen, 
tonen de resultaten dat consumenten negatief reageren en dat ze verkiezen om op 
voorhand het daadwerkelijke aanbod (de beschikbare producten) te kennen.

Ten tweede stellen we vast dat, in het algemeen, de kans dat een product in over-
weging genomen (en dus gekozen) wordt significant stijgt wanneer het als 
substitutieproduct wordt gesuggereerd, vooral voor consumenten die niet veel 
belang hechten aan de productcategorie. Distributeurs kunnen dus, door het 
suggereren van geschikte substitutieproducten, de keuze van consumenten sturen. 
Echter, de resultaten tonen eveneens aan dat de suggestie van een substitutieproduct 
enkel onder bepaalde voorwaarden de keuzekans substantieel verhoogt. Zo worden 
positieve effecten geneutraliseerd wanneer substitutieproducten met een hogere prijs 
(‘verdachte producten’) gesuggereerd worden. Bovendien beïnvloedt het suggereren 
van een vervangingsproduct de kans dat dit product wordt overwogen, maar niet zijn 
intrinsieke waarde. Dit impliceert dat het suggereren van een vervangingsproduct 
enkel in een positief effect resulteert als dit product aantrekkelijk genoeg is. Ten 
derde hangt de wijziging in keuzekans ook af van de initiële kans dat het product in 
overweging genomen zou worden door de consument. Producten die aanvankelijk 
niet of weinig in overweging worden genomen, winnen meer wanneer ze gesuggereerd 
worden dan producten die reeds in het oog springen zonder de suggestie.
 
Hoewel het suggereren van substitutieproducten een sterke invloed uitoefent 
op het keuzegedrag van een grote groep van consumenten, is het effect op de 
aankoopbeslissing klein tot onbestaand. Dit is geen verrassend effect, gegeven 
dat stock-outs in het algemeen geen of enkel een beperkt effect uitoefenen op de 
aankoopkans. Er werden geen effecten gevonden voor ontbijtgranen en slechts geringe 
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effecten voor margarine. De afwezigheid van sterke effecten op de aankoopbeslissing 
kan verklaard worden door de onderzochte productcategorieën. Vorige OOS-studies 
hebben immers aangetoond dat effecten op de aankoopbeslissing afhankelijk zijn van 
categoriekenmerken zoals de omvang van het assortiment, de variety-seeking tendens 
en de gepercipieerde verschillen in de categorie (bv. Campo et al. 2000; Campo et 
al. 2003; Sloot et al. 2005). De afwezigheid van effecten op de aankoopkans heeft 
implicaties voor de keuze van de gepaste substitutiepolitiek en, in het algemeen, op 
het gebruik van price-matching suggesties (waar een duurder alternatief beschikbaar 
wordt gemaakt aan de prijs van het OOS-product). Enerzijds duiden resultaten op 
keuzeniveau aan dat consumenten hoger-geprijsde suggesties niet in acht nemen. In 
dat opzicht lijkt het een goed idee om de prijs van een suggestieproduct te reduceren 
tot dat van het OOS-product wanneer de online distributeur keuzes wil sturen. 
Anderzijds, als – zoals onze bevindingen suggereren – (hoger-geprijsde) suggesties 
nauwelijks de categorieomzet beïnvloeden, zou dergelijke price-matching enkel 
per-unit marges verminderen zonder enig effect op winst. E-grocers moeten dus 
voorzichtig zijn en kritisch de implicaties van de substitutiepolitiek mee in rekening 
nemen.

Globaal genomen duiden de resultaten aan dat online distributeurs door een 
substitutieproduct te suggereren een invloed kunnen uitoefenen op de keuze van 
consumenten die geconfronteerd worden met een OOS-situatie. Echter, ze dienen 
behoedzaam te zijn bij de selectie van het gesuggereerde substitutieproduct. Zo 
kunnen consumenten niet overtuigd worden om duurdere producten aan te kopen. 
De resultaten duiden verder aan dat consumenten negatief reageren wanneer ze 
sceptisch staan ten aanzien van de procedures die aan de grondslag liggen van de 
beleidsopties. Dit blijkt het geval wanneer stock-outs verborgen worden of wanneer 
hogere-prijs producten gesuggereerd worden. Consumenten waarderen en belonen 
een open en eerlijke distributeur, i.e. een distributeur die alle kaarten op de tafel 
legt en daadwerkelijk helpt om een eenvoudige en moeiteloze beslissing te maken. 
Distributeurs moeten dan ook bij voorkeur een open en consumentgeoriënteerde 
politiek nastreven (cf. de principes van customer relationship marketing).

Uiteraard zijn er nog verschillende mogelijkheden voor verder onderzoek. Ten 
eerste, als gevolg van het kleine aantal observaties per respondent in ons experiment, 
waren we niet in staat om dynamische effecten mee in rekening te nemen. Daarnaast 
biedt een computerexperiment wel duidelijke voordelen in termen van controle 
en flexibiliteit, maar kan anderzijds niet worden uitgesloten dat de artificiële 
koopomgeving tot bepaalde vertekeningen heeft geleid. Hoewel we beklemtoond 
hebben dat respondenten niet verplicht waren om elke week een aankoop te 
doen in de categorie, kunnen we niet uitsluiten dat de beperkte aankoopeffecten 
gedeeltelijk gedreven zijn door de artificiële setting. Verder onderzoek gebaseerd op 
reële aankoopdata in online winkels zou de middellange en lange termijn effecten 
van verschillende OOS-politieken op categorie- en zelfs winkelaankopen kunnen 
bestuderen. Ten tweede hebben we enkel gekeken naar een subset van beschikbare 
online OOS-politieken. Het onderzoeken en vergelijken van andere politieken (bv. 
andere schap reorganisaties) is een interessant thema voor verder onderzoek. Ten 
derde werd het OOS-niveau vastgelegd op het gemiddelde niveau van 8% (zoals 
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gerapporteerd in vorige studies). Hoewel dit percentage representatief kan zijn voor 
de meeste brick-and-mortar grocery stores, is het een conservatieve schatting van het 
online OOS-niveau. Dit zou kunnen verklaren waarom de helft van de respondenten 
niet negatief reageerde ten aanzien van de verdoken OOS-politiek. Tenslotte werden 
slechts twee productcategorieën onderzocht. Onze resultaten zijn daarom niet 
noodzakelijk veralgemeenbaar naar alle grocery producten of online distributeurs. 
Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat up-selling wel loont voor andere (bv. duurzame) 
producten indien consumenten overtuigd kunnen worden van de intrinsieke 
hogere waarde van het gesuggereerde subsitutieproduct. Vervolgstudies die het 
onderzoeksveld verruimen naar andere winkelomgevingen en productcategorieën 
kunnen hier meer licht op werpen.
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NOTEN

a Deze bijdrage is gebaseerd op het artikel “Opportunities for Active Stock-Out Management in 
Online Stores: The Impact of the Stock-Out Policy on Online Stock-Out Reactions” van Els 
Breugelmans, Katia Campo en Els Gijsbrechts, verschenen in juli 2006 in Journal of Retailing (82, 
3). Voor meer achtergronden betreffende de beschreven modellen en een uitgebreid (hypothetisch) 
voorbeeld, verwijzen we naar dit artikel. Het onderzoek is mogelijk gemaakt door het Fonds voor 
Wetenschappelijk Onderzoek (FWO), Vlaanderen (België) en financiële steun van de Universiteit van 
Antwerpen voor dataverzameling en de organisatie van het experiment.

b Correspondentie gegevens: Els Breugelmans, Marketing Departement, Faculteit der Economische 
Wetenschappen en Bedrijfskunde, Universiteit Maastricht. Adres: Postbus 616, 6200 MD Maastricht, 
Nederland. Tel +31-433883855; Fax +31-433884918. E-mail: e.breugelmans@mw.unimaas.nl

1 Normaal zou prijs ook opgenomen worden in de nutsfunctie daar het de intrinsieke aantrekkelijkheid 
van een product bepaalt. Echter, als gevolg van de experimentele opzet wijzigen prijzen niet over de 
tijd en zijn ze bijgevolg sterk gecorreleerd met de set van attributen die een SKU beschrijven. Het 
schatten van een model waarin zowel attribuutspecifieke constanten en prijs opgenomen worden, zou 
onder deze omstandigheden leiden tot ernstige schattingsproblemen. 

2 Merk op dat, in tegenstelling tot de absolute prijsvariabele (zie eindnoot 1), de hogere prijs suggestie 
variabele geen noemenswaardige correlatieproblemen veroorzaakt. Ten eerste heeft deze variabele 
slechts twee niveaus (hogere prijs of niet). Ten tweede weerspiegelt de variabele de relatieve eerder dan 
de absolute prijs van een product. Dit impliceert dat, voor hetzelfde suggestieproduct, de variabele 
verschillende waarden kan aannemen afhankelijk van het OOS-product waarmee het vergeleken 
wordt (1 als het OOS-product waarvoor het gesuggereerd wordt, goedkoper is en 0 wanneer het 
OOS-product waarvoor het gesuggereerd wordt een hogere prijs heeft).

3 De software en experimentele shopping site werden in nauwe samenwerking ontwikkeld met 
Hypervision, het bedrijf dat verantwoordelijk is voor de bestaande e-grocery site. Een aantal 
wijzigingen werden doorgevoerd om tegemoet te komen aan de noden van het experiment (bv. 
afwezigheid van promoties).

4 Merk op dat de afwezigheid van een significant effect in de andere segmenten niet betekent dat 
aankoopbeslissingen niet beïnvloed worden door de aantrekkelijkheid van de categorie op het moment 
van aankoop. Aangezien in onze applicatie wijzigingen in categoriewaarde voornamelijk veroorzaakt 
worden door stock-outs (en bijvoorbeeld niet door prijswijzigingen of promoties), betekenen deze 
niet-significante coëfficiënten enkel dat (een beperkt aantal) stock-outs, de aantrekkelijkheid van een 
categorie niet genoeg doet dalen om consumenten te stimuleren af te zien van hun geplande aankopen.

5 Een mogelijke reden zou kunnen zijn dat deze gezinnen, ondanks de toevallige toewijzing van stock-
outs, gewoon minder blootgesteld werden aan OOS-situaties. Om dit te controleren, hebben we een 
berekening gemaakt van (i) het gemiddeld aantal stock-outs (ii) gezien door gezinnen in de verdoken 
OOS-politiek (iii) die een aankoopintentie hadden in de categorie (dwz die op ten minste 1 product 
geklikt hebben) voordat ze ofwel succesvol een aankoop hebben gedaan of beslist hebben de geplande 
aankoop uit of af te stellen. Dit aantal is niet significant verschillend tussen segmenten die wel versus 
niet minder kopen onder de verdoken politiek waardoor we kunnen besluiten dat het verschil in 
reactie geen ‘artefact’ is van de experimentele opzet.

6 Zoals aangegeven in sectie 4.1 werden additionele vragen opgenomen in het computerexperiment met 
als doel algemene consumenteninformatie, zoals consumptieniveau en betrokkenheid, te bevragen. 

7 Een mogelijke verklaring zou kunnen zijn dat vergelijking (7) de invloed van de substitutiepolitiek 
slechts op een indirecte manier test, nl. mbv de CV variabele. Als een robustness test hebben we een 
model geschat waar een substitutie OOS-politiek dummy variabele werd toegevoegd aan vergelijking 
(7). Echter, in geen enkele categorie/segment was deze dummy significant waardoor conclusies 
ongewijzigd blijven.

8 In het model dat hier gepresenteerd wordt, is een product van een hogere prijs wanneer de prijs 
per volume-eenheid (bv. gram) deze van het OOS-product overstijgt. We hebben ook alternatieve 
operationaliseringen in overweging genomen waar (i) het prijsverschil verplicht werd een (10% en 
15%) threshold te overstijgen of (2) de vergelijking was tussen prijzen per verpakking (ipv volume-
eenheid). Ook voor deze alternatieve definities bleven de resultaten ongewijzigd: significant negatief 
modererende effecten die het positieve effect van de suggestie tenietdoen.
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5. Het optimaliseren van schapindelingen

E. VAN NIEROP1

SAMENVATTING

Het toewijzen van de juiste hoeveelheid schapruimte aan SKUs (stock keeping units) is een belangrijk 
en moeilijk onderwerp voor managers. Schapruimte is een beperkte resource, die verdeeld moet 
worden over meer en meer items. Het is in het bijzonder van belang omdat de schapruimte een 
substantiële invloed heeft op de verkopen van een item. 

In dit artikel wordt een nieuw model beschreven om de relatie tussen schapindeling en verkopen te 
beschrijven. Met het model kan de schapindeling ook geoptimaliseerd worden. Wanneer dit wordt 
toegepast wordt een dataset, blijkt het model voor winsttoename te zorgen.
Sleutelwoorden: schapmanagement, verkoopvoorspelmodellen, optimalisatie.

1. INLEIDING

Supermarktmanagers hebben beperkte schapruimte beschikbaar. Het is verre van 
eenvoudig om te kiezen welke items op het schap komen, en hoeveel ruimte ze 
toegewezen krijgen. Voor een SKU (stock keeping unit, een individueel item op het 
schap) is de schapruimte een belangrijke determinant voor de hoeveelheid verkopen 
van dat item. Behalve de hoeveelheid ruimte die het item toegewezen krijgt, is ook 
de precieze locatie van het item op het schap van belang. Items die onderin staan 
krijgen bijvoorbeeld gewoonlijk minder aandacht van het publiek dan items op de 
hogere schappen. Ze hebben daarom vaak minder verkopen en je zou ook kunnen 
verwachten dat promoties minder goed werken voor deze items.

Ook is het zo dat de effectiviteit van een marketinginstrument van een SKU kan 
afhangen van de schaplayout. Retailers erkennen dat deze relaties bestaan. In de 
praktijk gebruikt men echter vaak slechts vuistregels om de schaplayout samen te 
stellen.

Het vinden van de layout die de winst maximaliseert is echter verre van eenvoudig. 
De hoeveelheid aan items maakt dit een zeer complex probleem. Wat nodig is, is 
een goede meting van het effect van de layout op de verkopen en op de effectiviteit 
van de effectiviteit van de marketing. Een goed ‘shelf management’ model kan een 
nuttige hulp zijn voor retailers om hun beslissingen te ondersteunen en te helpen in 
hun onderhandelingen met fabrikanten.
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In dit artikel beschrijf ik een dergelijk model. De basis van het model is een standaard 
verkoopvoorspelmodel dat de verkopen verklaart uit marketinginstrumenten. 
Deze effecten worden op hun beurt in een tweede vergelijking verklaard door 
variabelen die de schaplayout beschrijven. Deze tweede vergelijking geeft de link 
tussen schapallocatie aan de ene kant en verkopen en marketingeffectiviteit aan de 
andere kant. De modelparameters worden geschat met Bayesiaanse methoden, in het 
bijzonder Gibbs sampling (zie onder andere Casella & George, 1992).

De linkparameters meten het effect van layout op baseline verkopen en op de 
effectiviteit van marketinginstrumenten zoals prijs en promoties. In dit artikel zullen 
grafieken gebruikt worden om deze effecten weer te geven. Vervolgens wordt de 
schaplayout geoptimaliseerd met Operations Research technieken. 

De rest van dit artikel is als volgt opgebouwd. Ik begin met een beschrijving van de 
literatuur op het gebied van shelf management. Vervolgens wordt de voorgestelde 
methode in meer detail besproken, zowel in woorden als in (enkele) vergelijkingen. 
Daarna wordt de methode toegelicht met een voorbeeld met data. Er wordt geëindigd 
met conclusies en aanbevelingen.

2. LITERATUUROVERZICHT SCHAPOPTIMALISATIE

In deze sectie zal een kort overzicht van de literatuur op het gebied van shelf 
management gegeven worden. In de jaren 60 en 70 werden verscheidene experimenten 
gedaan om het effect van schapruimte op verkopen te meten, zie bijvoorbeeld Brown 
& Tucker (1961), Cox (1970) en Curhan (1972). Deze auteurs poogden alleen het effect 
te meten, en niet zozeer het schap zelf te optimaliseren. Later werk van Corstjens en 
Doyle (1981, 1983) was het eerste dat de winst van de categorie optimaliseerde, door 
de schapruimte te variëren. De voorgestelde methode bleek het beter te doen dan 
vuistregels die vaak al in gebruik zijn.

Bultez and Naert (1988) bouwden hier op voort in hun SH.A.R.P. (Shelf Allocation 
for Retailer’s Profit) model. De auteurs leidden een uitdrukking af voor de optimale 
schapruimte die aan een SKU toegekend dient te worden. Deze uitdrukking hangt 
af van de kruis-ruimte-elasticiteiten tussen de items. Van vaak gebruikte vuistregels 
wordt aangetoond dat ze inferieure speciale gevallen van het voorgestelde model zijn. 
Het model wordt toegepast op experimentele data met 6 SKUs en de geoptimaliseerde 
winst blijkt inderdaad hoger te zijn dan de in situatie waar vuistregels gebruikt 
worden. Deze methode focust alleen op de schapruimte toegekend aan een item, en 
kijkt niet naar andere layoutbeschrijvers, zoals verticale en horizontale positie op het 
schap. Ook zijn er geen marketinginstrumenten als feature en prijs meegenomen.

Drèze et al. (1994) voeren een serie veldexperimenten uit waarin de effictiviteit van 
twee shelf management technieken wordt gemeten: “space-to-movement’’, waar 
het schap wordt gereorganiseerd gebaseerd op winkelspecifieke verkooppatronen, 
en “product reorganization’’, waar het plaatsen wordt gemanipuleerd om het de 
consument makkelijker te maken in meerdere categorieën iets te kopen. De auteurs 
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vinden toenamen in de verkopen van 4% voor de eerste manipulatie en 5 tot 6% met 
de tweede. De impact van positie en het aantal facings op de verkopen van individuele 
items wordt ook onderzocht. In het bijzonder blijkt locatie een belangrijke impact op 
de verkopen te hebben. In de meeste categorieën doen producten het beter wanneer 
ze op ooghoogte geplaatst worden.

Borin et al. (1994) ontwikkelen een category management model, geformuleerd als 
een gerestricteerd optimalisatieprobleem, met assortiment en ruimteallocatie als 
beslissingsvariabelen. De parameters zijn gebaseerd op beoordelingsschattingen 
en niet op een econometrische methode. In de volgende stap gebruiken de auteurs 
simulated annealing om de schapindeling te verbeteren, voor 2 datasets, met 6 en 18 
SKUs respectievelijk.

In een min of meer aparte onderzoeksstroom zijn optimalisatieroutines voor schap-
optimalisatie onderzocht. Verscheidene routines zijn voorgesteld om de winstfunctie 
te optimaliseren, die afhangt van het aantal facings dat een item toegewezen krijgt. 
Yang and Chen (1999) gebruiken een versimpelde versie van het model van Corstjens 
and Doyle (1981), terwijl Yang (2001) het welbekende knapsack algorithme gebruikt. 
Lim et al. (2004) bouwen nog verder op dit werk door de winst te optimaliseren met 
twee heuristieken, namelijk Tabu Search en Squeaky-Wheel Optimization. Deze 
methode blijkt beter te werken dan de heuristiek van Yang’s. 

Deze onderzoeksstroom gebruikt echter gesimuleerde data met vooraf bekende 
marketingeffectparameters. In werkelijkheid heeft de onderzoeker deze luxe niet, en 
zal de relatie tussen verkopen en marketinginstrumenten geschat moeten worden. 

De in dit artikel beschreven aanpak is op verscheidene aspecten een verbetering ten 
opzichte van de literatuur:
(i) Er wordt rekening gehouden met afhankelijkheid van schapkarakteristieken en 

de marketingmix-elasticiteiten;
(ii) Er wordt een uitgebreide beschrijving van de schaplayout gebruikt, in plaats 

van alleen de schapruimte die toegekend is aan een item;
(iii) De layout wordt geoptimaliseerd, terwijl er rekening gehouden wordt met de 

onzekerheid in de geschatte parameters (dit wordt in dit artikel niet verder 
uitgediept);

(iv) Het voorgestelde model werkt goed voor een groot aantal items.
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3. MODEL EN AANPAK

Het model dat ik in dit artikel beschrijf, is bedoeld om het effect van schapruimte 
op de effectiviteit van marketinginstrument op verkopen nauwkeurig te meten. 
Tegelijkertijd wordt ook het directe effect van schapruimte op verkopen 
gemodelleerd. Figuur 1 geeft de in het model veronderstelde verbanden weer. Merk 
op dat de hiervoor beschreven artikelen in de literatuur gewoonlijk alleen de lange 
pijl bestuderen.

Verkopen Effectiviteit van 
Marketinginstrumenten Schaplayout

Figuur 1. Het model.

Allereerst beschrijf ik de variabelen die de schappen beschrijven. In Figuur 2 worden 
deze grafisch weergegeven. Net als in de meeste artikelen die hierboven geciteerd 
worden, is het aantal facings (d.w.z., de schapruimte) een mogelijke determinant 
van de vraag. Verder is er schaphoogte, beschreven door het schapnummer, wegens 
de verwachting dat producten die hoger op het schap liggen, zichtbaarder zijn. 
Tegelijkertijd worden decreasing returns verwacht, omdat niet alle mensen zo lang 
zijn als het schap hoog is. Om dit te ondervangen, wordt voorgesteld om de afstand 
tot het middelste schap ook als variabele op te nemen (in Figuur 2 is dat 3-2=1). 

De horizontale afstand tot het (dichtstbijzijnde) eind van het schapdeel, waar de 
zogenoemde ‘racetrack’ dichtbij ligt (zie Figuur 2), is ook een variabele die invloed 
kan hebben op de verkoopniveaus (zie Larson et al., 2005). Met racetrack wordt het 
(brede) pad achteraan en halverwege de supermarkt bedoeld, waar consumenten snel 
van pad tot pad kunnen navigeren. De consument komt het pad in vanaf de racetrack 
en pakt wellicht een item dat hij/zij dan als eerste tegenkomt, dus een item met 
een korte afstand tot de racetrack. Merk op dat er in het algemeen twee racetracks 
zijn (de derde is waar de kassa’s zijn), maar gewoonlijk slechts 1 dichtstbijzijnde. 
Ook hier wordt een afstand tot het midden meegenomen om mogelijke niet-lineaire 
effecten te kunnen beschrijven: in dit geval de afstand van het item tot het midden 
van het schapdeel van de categorie (zie Figuur 2). 

Het aantal items dat op elkaar gestapeld wordt, oftewel de ‘stack’, is ook een 
verklarende variabele. In Figuur 2 is dit gelijk aan 3. Ten slotte worden mag 
verondersteld worden dat ook productkarakteristieken als de merknaam en de 
breedte van het item van invloed kunnen zijn. 
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Figuur 2. Vooraanzicht van een schap met 3 planken.  Rechts bevindt zich de dichtstbijzijnde 
racetrack (eventueel bevinden zich hiertussen nog andere categorieën, en eventueel kan de 
racetrack ook links zitten als dat dichterbij is).

3.1. Modelspecificatie

Het model uit Figuur 1 zal nu in meer formele, maar nog steeds algemene termen 
beschreven worden. De basis van het model is een standaard verkoopmodel 
(vergelijkbaar met regressie), zie het linkerdeel van Figuur 1. De formulering is als 
volgt (zie ook Wittink et al., 1988):

 LogVerkopenit  =  LogMarketinginstrumenten * βit + storingsterm (1)

waarbij βit de effecten van de marketinginstrumenten op de verkopen weergeven. 
Deze parameter bevat ook de bekende constante die in (vrijwel) elk regressiemodel 
voorkomt. De β-parameters mogen variëren over tijd en over items, vandaar de 
indices i en t. Hoe ze precies variëren, wordt met de tweede vergelijking beschreven. 
De tweede vergelijking verklaart de βit uit (1) met schap- en itembeschrijvende 
variabelen. Zie ook het rechterdeel van Figuur 1. 

	 βit   =  Schaplayout * γ + storingsterm    (2)

De storingsterm in (2) dient om effecten van ongeobserveerde schapkarakteristieken 
te ondervangen. In vergelijking (2) wordt ook de constante in regressievergelijking 
(1) verklaard. Dit resulteert in de lange pijl in Figuur 1; het effect van schaplayout 
op de intercept van de verkopen in de verkoopvergelijking. In andere woorden, deze 
coefficienten geven het directe effect van schaplayout op de verkopen. Merk op dat 
de literatuur zich tot nu toe tot deze effecten restricteerde, zie Corstjens & Doyle, 
1981; Yang & Chen, 1999; Yang, 2001; Lim et al., 2004. Bovendien gebruiken de 
meeste artikelen alleen facings als schapkarakteristiek.
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De parameters van het hierboven geformuleerde model worden geschat met 
Bayesiaanse schattingsmethoden, in het bijzonder Gibbs sampling2. Deze twee 
vergelijkingen worden simultaan geschat. Dit geeft preciezere schattingen dan 
een 2-staps aanpak waarin de eerste vergelijking per item geschat zou worden en 
vervolgens de resulterende parameters geregresseerd op SKU- en schapbeschrijvende 
variabelen.

Gegeven de parameterschattingen voor deze vergelijkingen, kan de schaplayout 
aangepast worden en de bijbehorende verkopen voorspeld worden. Omdat de dataset 
ook gegevens heeft over marges per product, is het ook mogelijk om de winst te 
berekenen. De kunst is nu om te zoeken naar een schapindeling die de meeste winst 
oplevert. In de optimalisatie is het minimum aantal facings (zichtbare verpakkingen) 
gelijk aan 1. Tijdens de zoektocht wordt niet toegestaan dat een item 0 facings 
krijgt, en dus feitelijk uit het assortiment genomen wordt. Dit komt namelijk in de 
geobserveerde data niet voor, en het effect van 1 naar 0 facings is hoogstwaarschijnlijk 
heel anders dan het effect van 2 naar 1 facing.

3.2. Optimalisatie van de layout

Met de parameterschattingen kan men de verkopen en dus ook de winst van een 
willekeurige layout voorspellen3. In deze paragraaf wordt de aanpak hiervoor 
beschreven.

3.2.1. Het schapoptimalisatieprobleem
In de representatie van een layout, wordt het aantal facings gespecificeerd, evenals 
de afstand tot het einde van het schap. Het aantal producten dat op elkaar gestapeld 
wordt (de ‘stack’) wordt afgeleid van de hoogte van het schap en de hoogte van het 
item.

De totale winst in de categorie wordt als volgt berekend:

       Categorie-winst = Sommeer over alle SKUs (margei * verwachte 
      verkopen SKUi - hervulkosteni)         (3)

Hierbij zij opgemerkt dat de hervulkosten voor item i ook afhangen van de verwachte 
verkopen voor item i.

Het doel is nu de categorie-winst te maximaliseren, gegeven verscheidene 
restricties. De belangrijkste restrictie is de logische samenstelling van de layout. 
Formele mathematische restricties die hiermee corresponderen zijn soms moeilijk 
te formuleren, vooral gegeven het feit dat in deze optimalisatie meerdere schap-
karakteristieken meegenomen moeten worden. De restricties zijn echter eenvoudig 
te controleren tijdens het uitvoeren van het optimalisatie-algoritme, bijvoorbeeld:
(i) Elke SKU moet op een schap staan;
(ii) De totale benodigde schapruimte van de items op een schap mag niet meer zijn 

dan de schapbreedte;
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(iii) De schapruimte voor een item mag niet (gedeeltelijk) overlappen met een 
andere SKU.

In het optimalisatiealgoritme worden alleen schaplayouts onderzocht die aan 
dergelijke voorwaarden voldoen. Indien nodig kunnen additionele restricties 
toegevoegd worden voor de situatie waarin de de retailer zich bevindt. Bijvoorbeeld, 
het kan nodig zijn dat het huismerk of juist een A-merk op een bepaalde plaats 
staat, omdat hier bepaalde afspraken over gemaakt zijn. Het algoritme zoekt dan 
simpelweg niet in die layouts die deze restrictie overtreden.
 
In de volgende sectie wordt kort iets verteld over Simulated Annealing. 

3.2.1. Simulated Annealing
Het gebruikte algoritme om de beste schaplayout te vinden, heet Simulated 
Annealing [SA]. Het algoritme komt uit de operations research en werd voorgesteld 
door Kirkpatrick et al. (1983). Het is een heuristiek waarmee een benadering voor 
het optimum gevonden kan worden. Het algoritme start met een random indeling 
(of eventueel de huidige indeling) en probeer van daar uit een betere indeling te 
vinden. Om te voorkomen dat het algoritme in een locaal maximum blijft steken, 
mag een inferieure layout, dus met een lagere winst, ook geaccepteerd worden. De 
kans dat dit gebeurt wordt steeds kleiner naarmate het algoritme voortschrijdt.

Zoals veel optimalisatieheuristieken, werkt ook SA door in de buurt van de huidige 
oplossing te zoeken naar kandidaatoplossingen. In het zoekalgoritme worden twee 
methoden gebruikt. De eerste genereert een nieuwe layout door twee willekeurig 
gekozen SKUs te verwisselen met betrekking tot het gekozen schap en hun plek op 
het schap. Het aantal facings wordt dan aangepast al naar gelang er meer of minder 
ruimte is op de nieuwe locatie.

De tweede methode kiest een schap ‘at random’ en kiest vervolgens twee willekeurige 
items op dit schap. Het eerste item krijgt er een facing bij en het tweede item verliest 
er een. Als dit niet kan, indien bijvoorbeeld het eerste item al zoveel facings heeft 
dat het gelijk is aan het maximum aantal facings, of het tweede item nog maar 1 
facing heeft, dan wordt het andersom geprobeerd. Als dat ook niet lukt, dan wordt 
een nieuw schap gekozen en wordt hetzelfde geprobeerd. Een extra controle is hier 
nodig: omdat veel items verschillende breedtes hebben, zou het kunnen dat het 
toevoegen van een facing bij een breed item ervoor zorgt dat de items teveel breedte 
in beslag gaan nemen. Als dat zo is, raakt dit item de zojuist gekregen facing weer 
kwijt.

Door zo door de ruimte van oplossingen te zoeken, wordt de kleinst mogelijke 
stapgrootte gebruikt. Grotere stapgroottes zouden met meerdere verwisselingen 
in gedaan keer kunnen worden. Alhoewel de rekentijd hierdoor toeneemt, worden 
ieder geval geen potentieel veelbelovende oplossingen overgeslagen.
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4. TOEPASSING

Om de methode te illustreren wordt hier de analyse van een uitgebreide en interes- 
sante dataset gepresenteerd. Eerst wordt de data beschreven, daarna de schattings-
resultaten en ten slotte ook de optimalisatieresultaten.

4.1. Databeschrijving

De data die in dit artikel geanalyseerd wordt is een scanner data set met verkoopniveaus 
van bliksoep. Het betreft een van de categorieën die ook in de uitgebreide studie van 
Drèze et al. (1994) gebruikt zijn. De experimenten in deze studie waren uitgevoerd 
bij Dominick’s Finer Foods, een grote supermarktketen in Chicago. Zestig winkels 
participeerden in deze zeer uitgebreide tests, waar elke winkel aan een willekeurige 
controle of test-conditie werd toegewezen. Er waren twee test-condities: “space-
to-movement’’, waar het schap gereorganiseerd werd gebaseerd op winkelspecifieke 
verkooppatronen en “product reorganization’’, waar productplaatsing onder andere 
gemanipuleerd werd om cross-category aankopen te bevorderen.

Gekozen is om de bliksoep-categorie te analyseren omdat deze veel items heeft en 
relatief veel prijsvariatie kent. Bovendien bevat deze categorie veel schapvariatie omdat 
een van de testcondities bestond uit het alfabetiseren van de producten op het schap.

In onze analyse wordt alleen gekeken naar winkels die data in de test-conditie 
hebben. Er zijn 36,044 observaties voor 407 SKUs, voor vijf willekeurig gekozen 
testwinkels. Drie winkels hebben 81 items elk, en 2 winkels hebben 82 items elk. Er 
is overlap tussen deze items mogelijk, maar ze worden als onafhankelijk beschouwd, 
omdat ze waarschijnlijk in verschillende winkels op verschillende plaatsen staan, 
en ook al staan ze op dezelfde plaats, dan hebben ze waarschijnlijk verschillende 
elasticiteiten. Voor elke SKU zijn ongeveer 100 weken met observaties beschikbaar. 
Verklarende variabelen in de verkoopvergelijking (1) zijn een constante, prijs en een 
promotievariabele, die een combinatie is van de bonus-buy en displayvariabele die 
in de database beschikbaar zijn.

Een unieke eigenschap van deze dataset is dat er informatie is over een aantal schap- 
en itemkarakteristieken. Verscheidene van deze variabelen blijken sterk met elkaar te 
correleren. Na de helft van elk van deze paren te verwijderen, blijven er 10 attributen 
over. Deze staan, samen met de marketinginstrumenten, in Tabel 1 afgebeeld, met 
een aantal beschrijvende statistieken. We zien zowel facings als ln(facings), zie c 
en d in Tabel 1, om de mogelijkerwijs afnemende effecten van het aantal facings 
op marketinginstrumenteffectiviteit te modeleren. Ook bevat de data niet-lineaire 
afleidingen van de afstand tot het eind van het schap (h) en de hoogte van het item 
op het schap (f). Het schap is 192 inches breed. Variabele l is een dummy, voor het 
feit of het item van het soepmerk Campbell is of niet.
Als de data het toelaat, zouden meer itemkarakteristieken mee genomen kunnen 
worden, zoals smaak en type verpakking, bijvoorbeeld een gemakkelijk open te 
maken verpakking. De variabelen zouden additionele verklarende kracht kunnen 
toevoegen en extra inzichten kunnen geven.
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Tabel 1. De marketing- en layoutvariabelen in de toepassing, met beschrijvende statistieken.

Gem. Stddev. Min. Max.
Marketingvariabelen

a ln(prijs) 0.92 0.31 -1.21 1.84
b promotiedummy 0.05 0.22 0 1

Schapkarakteristieken
c Aantal facings 4.3 3.08 1 20
d De natuurlijke logaritme van het aantal facings. 1.29 0.55 0 3

e Schapnummer 3.38 1.29 1 5
f Verticale afstand tot het midden 1.11 0.75 0 2

g Horizontale afstand tot schapdeeleinde 94 55.42 1.58 189.36
h Horizontale afstand tot het midden van het schap 48.15 27.52 0.08 94.42

i Aantal units in diepte 6.79 0.49 5 7
j Aantal units in hoogte op elkaar gestapeld 2.55 0.63 2 4

k Breedte van het item in inches 2.68 0.16 2.5 3.38
l Campbell ja/nee 0.87 0.33 0 1

4.2. Schattings- en voorspellingsresultaten

In deze paragraaf worden de schattingsresultaten gepresenteerd, alsmede de 
voorspelresultaten.

4.2.1.  Schattingsresultaten
De parameters uit de verkoopvergelijking (1) zijn item- en tijdsspecifiek. Alhoewel 
ze niet elke periode veranderen, zijn het er te veel om in een tabel weer te geven.Een 
histogram per marketinginstrument is het handigst om de dimensies ‘item’ en ‘tijd’ 
samen te vatten. Zie hiertoe Figuur 3. Het aantal waarnemingen dat in dit histogram 
staat, is gelijk aan 36,044, het aantal observaties in de dataset. De drie verklarenden 
vertonen het verwachte teken. De constante is positief voor alle observaties. 
Het prijseffect is negatief voor de meeste perioden en items. Ten slotte heeft de 
promotievariabele het verwachte positieve effect voor de meeste items en perioden.
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Figuur 3. Histogram per marketinginstrument over tijd en items heen.

Uit deze figuur kan het moeilijk zijn de verwachtte waarden voor de beta-parameters 
af te leiden. Het gemiddelde over de items en weken is daarom weergegeven in Tabel 
2. Hier is het duidelijk dat de parameters de verwachte tekens hebben.

Tabel 2. Gemiddelde waarden voor beta.

Variabele Schatting Standaarddeviatie

Constante 5.625 0.079
Prijs -0.813 0.063
Promotie 0.164 0.028

Tabel 3 toont de schattingen voor γ, die de effecten van de schapvariabelen op de 
effectiviteit van de marketinginspanningen beschrijven. Het is mogelijk alleen naar 
de getallen in de tabel te kijken, maar het is ook mogelijk met grafieken de niet-
lineaire effecten weer te geven. De belangrijkste variabelen zullen nu eerst via deze 
twee methoden besproken worden, waarna enkele andere variabelen alleen via de 
getallen in de tabel besproken zullen worden.
In de tabel is te zien dat het aantal facings een positief effect heeft op de constante 
in de verkoopvergelijking (0.513). Dit geeft aan dat men met meer facings meer 
verkopen kan verwachten, gegeven dat er geen promotie-activiteiten zijn. Dit is het 
effect dat in voorgaande literatuur ook uitgebreid onderzocht is. We zien ook dat 
het aantal facings het prijseffect sterker maakt (-0.608), dus met meer facings lijkt het 
erop dat consumenten prijsgevoeliger worden.

Constante Prijs

Promotie
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Tabel 3. Schattingsresultaten voor gamma, de parameter die de schapkarakteristieken aan de 
marketingeffectiviteitsparameters linkt.

Tussen haakjes staan standaardfouten.   *,**,***: Significant op 90, 95, 99% respectievelijk.

Om dit effect verder te onderzoeken, wordt het effect van een wisselend aantal 
facings op het gemiddelde van β berekend. Het resultaat hiervan staat in Figuur 4. 
De eerste grafiek toont het effect dat het aantal facings heeft op de constante in β, 
dus het directe verkoopeffect. Zoals verwacht resulteert een hoger aantal facings in 
een hogere constante, en dus in meer verkopen. Er blijkt echter een verzadiging 
van dit effect op te treden naarmate er meer facings zijn. Blijkbaar hebben facings 
afnemende meeropbrengsten met betrekking tot verkoopniveaus. Vervolgens, in 
de grafiek rechtsboven, is het effect van facings op de prijsparameter weergegeven. 
Voor weinig facings blijkt de prijselasticiteit hoger dan minus 0.5 te zijn. Dit zou 
veroorzaakt kunnen worden door het feit dat items met zo weinig facings eigenlijk 
niche-merken zijn, die door slechts enkele consumenten gekocht worden. Deze 
consumenten zoeken echt naar hun product en zijn niet erg prijsgevoelig. We zien 
ook dat de prijsgevoeligheid toeneemt als het aantal facings toeneemt. Blijkbaar 
zorgen meer facings ervoor dat de SKU zichtbaarder worden, hetgeen meer prijs-
bekendheid veroorzaakt en meer prijsgevoeligheid bij de consument veroorzaakt. 
Dit effect neemt ook af als het aantal facings toeneemt. Ten slotte toont de derde 
grafiek het effect van het aantal facings op promotie-effectiviteit. Items met meer 
facings hebben een zwakker promotie-effect. Voor items die al veel facings hebben, 
genereert een promotie niet veel extra aandacht.
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Figuur 4. Het effect van het aantal facings op marketingparameters.

Uit Tabel 3 bleek ook dat de schaphoogte een positieve invloed op verkopen 
heeft. Dit kan afgeleid worden van de waarde van 0.168, het effect van schap op de 
constante. Ook zien we dat een hoger schap consumenten prijsgevoeliger maakt: 
de -0.252 zorgt voor een verwachte lagere prijselasticiteit. Dit is geen verrassing: 
consumenten zien de prijzen voor hoger geplaatste producten makkelijker dan de 
producten op het onderste schap. 

Hoewel de variabele “Afstand tot het midden van het schap” een niet-lineair effect 
van schaphoogte toelaat, blijkt het effect vrijwel lineair te zijn. Dit geldt vooral 
voor het niet-lineaire effect van schap op de prijselasticiteit, waarvoor de parameter 
inderdaad insignificant was in Tabel 3. Omdat de effecten dus vrijwel linear zijn, 
geeft een grafiek niet veel extra inzicht en wordt deze (mede wegens ruimtegebrek) 
weggelaten.

Het effect van de afstand tot het eind van het schapdeel van de categorie heeft een 
negatief effect op de verkopen, dus hoe verder een item is van de dichtstbijzijnde 
‘racetrack’, hoe lager de verwachte verkopen. De afstand tot het midden van het 
schapdeel heeft een klein positief effect. Het lijkt dus te helpen om wat aan de rand 
van het schapdeel te zitten. Dit zou zo kunnen zijn omdat klanten daar als eerste 
arriveren. Het totale effect van de horizontale positie is weergegeven in Figuur 5. 
Het is duidelijk dat het optimaal is om dichter bij de racetrack geplaatst te zijn. Voor 
deze items zijn de klanten echter ook het meest prijsgevoelig. In het midden kan een 
item minder verkopen krijgen, maar de consument is wel minder prijsgevoelig voor 
deze items. De effectiviteit van promotie daalt als items voorbij het midden van het 
schap geplaatst worden.

Aantal facings Aantal facings

Promotie

Marktonderzoek DEF.indd   108 06-12-2006   12:15:19



109

Figuur 5. Het effect van de afstand tot de racetrack op marketingparameters. Het schap is 192 
inches lang.

Ten slotte valt in Tabel 3 te zien dat het prijseffect naar verwachting sterker wordt 
indien meer producten op elkaar gestapeld zijn (zie de -0.222 in de tabel). Het merk 
Campbell heeft hogere verwachte verkopen, en consumenten blijken prijsgevoeliger 
te zijn voor dit merk.

4.2.2. Voorspelkracht
De laatste vijf perioden in de dataset worden niet gebruikt bij het schatten van 
de parameters. De verkoopniveaus worden voorspeld op basis van de geschatte 
parameters van het model. De correlatie tussen de voorspelde verkopen en de 
werkelijke verkopen is 0.88. De MAPE (Mean Absolute Percentage Error) op de 
log van de verkopen bedraagt 12.6% in sample en 13.2% out of sample, gemiddeld 
over alle items.
De echte voordelen van het model komen naar voren als deze voorspelkracht 
gebruikt wordt om de schapindeling voor verschillende winkels te optimaliseren.

4.3. Schapoptimalisatie

De optimalisatie wordt apart uitgevoerd voor elk van de vijf winkels. De hervulkosten 
uit (3) worden verondersteld gelijk te zijn aan 04. Om het Simulated Annealing 
algoritme op te starten, worden 10.000 willekeurige layouts gegenereerd en start het 
algoritme bij die layout die de hoogste winst heeft. 

Afstand tot racetrack Afstand tot racetrack

Promotie
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Tabel 4. Optimalisatie-resultaten voor de 5 winkels in de dataset.

Buiten het optimalisatie-algoritme is het ook interessant winsten te berekenen voor 
vaak toegepaste vuistregels. Deze vuistregels leggen een layout niet helemaal vast, dat 
wil zeggen, ze laten nog wat vrijheid over met betrekking tot de precieze indeling. 
Om deze reden worden voor elk van de vuistregels ook 10.000 layouts gegenereerd. 
De hoogste winst die met elk van de vuistregels te halen is, is afgebeeld in Tabel 4.

De eerste vuistregel is “Schapaandeel = log-verkoopaandeel”. Er is gekozen voor 
de log van verkopen, omdat veel verkopende items vrijwel nooit hun evenredige 
aandeel in schapruimte krijgen, en kleinere items krijgen vaak iets meer dan hun 
verkopen rechtvaardigen.
De tweede vuistregel is “Schapaandeel = marge-aandeel”. Retailers geven vaak meer 
schapruimte aan items die hogere marges hebben. 

Het varieren van de positie van hoge-marge-items heeft ook z’n gevolgen. Zoals te 
zien is in de tabel kan het dicht bij de racetrack plaatsen van deze items in hogere 
winsten resulteren. De reden is, zoals aangetoond door Larson et al. (2005), dat 
winkelende consumenten niet altijd het hele pad aflopen. Als ze een pad ingaan, 
halen ze het maar zelden tot het eind. Ze maken korte excursies in en uit het pad, in 
plaats van de hele lengte door te lopen. Dit kan ervoor zorgen dat ze meer kopen van 
het begin van de gang dan het midden.

Voor de vijf winkels in onze dataset vindt het SA-algoritme winsttoenames ten 
opzichte van de huidige situatie. De toenames variëren 10 tot 15%. Het algoritme 
doet het ook beter dan de vuistregels hierboven beschreven, met toenames variërend 
van 6 tot 20%. Alhoewel de vuistregel voor de winkels 1 en 4 geen winsttoename 
vindt, lukt dat wel met het optimalisatiealgoritme. 

Items die meer winst hebben na optimalisatie, hebben niet noodzakelijkerwijs meer 
facings. Het kan ook gebeuren dat het op een ander schap geplaatst wordt, dichter bij 
de racetrack, of een combinatie van deze dingen. In Figuur 6 wordt het aantal facings 
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voor en na optimalisatie getoond, alsmede een indicatie of de winst is afgenomen 
(zwarte bolletjes) of toegenomen (witte bolletjes). 

Te verwachten is dat de gerapporteerde winsten omlaag gaan als meer retailerspecifieke 
restricties ingebouwd worden. Mogelijke restricties zouden zijn om alle Campbell 
blikken dicht bij elkaar te plaatsen, of om het huismerk op ooghoogte te hebben. Het 
optimalisatie-algoritme kan met deze restricities omgaan door geen buurtoplossingen 
te overwegen waarbij deze restricties overtreden worden.

Figuur 6. Het aantal facings voor en na optimalisatie voor winkel 5. Zwarte bolletjes zijn gebruikt 
voor items met gedaalde winst, witte bolletjes voor items met toegenomen winst.
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5. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN VOOR  
 VERVOLGONDERZOEK

In dit artikel heb ik een nieuwe aanpak voor het optimaliseren van schaplayout 
beschreven. Doordat de schapkarakteristieken in een verkoopmodel geintergreerd 
zijn, kon het effect van schapkarakteristieken op verkopen en op marketing-
instrumenteffectiviteit gemeten worden. Na het toepassen van het model op een 
dataset met experimentele gegevens, is gebleken dat de schaplayout een significant 
effect heeft op de verwachte verkopen en de effectiviteit van marketinginstrumenten. 
Dit geldt niet alleen voor het aantal facings dat een item heeft, maar ook voor andere 
schapkarakteristieken, zoals schaphoogte en afstand tot het eind van de gang. Het 
model geeft interessante (grafische) inzichten in de effecten van schaplayout op de 
effectiviteit van vaakgebruikte marketinginstrumenten, zoals prijs en promotie. 

De implicaties die uit deze inzichten komen zijn als volgt. Zoals verwacht hebben 
SKUs met meer facings meer verkopen. De extra effecten van een extra facing zijn 
echter dalend. Ook blijken prijseffecten zwakker te zijn voor niche-SKUs (met 
weinig facings). Promotie-effecten blijken zwakker te zijn voor items met meer 
facings en items die verder van de racetrack geplaatst zijn. Dit zijn implicaties die 
niet uit vorige verkoop- en schapmanagementmodellen gehaald konden worden.

Onze aanpak staat toe de schapindeling te optimaliseren door slim door de gigantische 
dimensie van de zoekruimte te zoeken. Het Simulated Annealing algoritme vond 
winsttoenames voor alle winkels in onze dataset. Geoptimaliseerde winsten waren 
ook hoger wanneer vergeleken met verscheidene vuistregels. Het optimalisatie-
algoritme staat toe items te identificeren die veel winstpotentieel hebben wanneer ze 
op de juiste plaats op het schap staan. De meeste vuistregels vinden winsttoenames 
ten op zichte van de layout. Het helpt bijvoorbeeld om hoge-marge-items dichter 
bij de racetrack te plaatsen. 

Er zijn verscheidene mogelijkheden voor vervolgonderzoek. Het zou interessant 
zijn om meer winkels voor de huidige categorie te onderzoeken, alsmede andere 
categorieën. Ook zou het mogelijk zijn om de schapoptimalisatie te combineren met 
prijsoptimalisatie, mits er voldoende variatie in de data aanwezig is.
 
Het voorgestelde model kan gezien worden als een nuttig model voor het analyseren 
van de effect van schaplayout op marketinginstrumenteffectiviteit, voor het 
optimaliseren van de schaplayout en voor het bepalen van de waarde van SKUs voor 
de retailer.
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NOTEN

1 Dit artikel is gebaseerd op onderzoek samen met Dennis Fok en Philip Hans Franses.
2 Een vereenvoudigde versie van het model zou ook met pakketten zoals MLWin geschat kunnen 

worden, maar de specifieke structuur op de storingsterm in (2) maakt dit onmogelijk.  In dit artikel 
wordt over deze structuur verder niet uitgeweid.

3  Dankzij de gebruikte schattingsmethodiek is ook de verdeling van de verkopen en winst bekend.  Deze 
verdeling represeneert de onzekerheid in de verkoopniveaus en de onzekerheid in de parameters.

4  Dit kan eenvoudig gewijzigd worden.  Experimenten met verschillende waarden bleken de resultaten 
niet echt te veranderen.
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6. Boze klanten in dienstverlening1

R. BOUGIE

SAMENVATTING

Dit artikel presenteert twee studies over boosheid van klanten in een dienstverleningsproces. Studie 
1 onderzoekt de specifieke effecten van boosheid en ontevredenheid op postconsumptiegedragingen 
van consumenten. Deze studie toont aan hoe boosheid en ontevredenheid op een verschillende 
manier van invloed zijn op switchgedrag, mond-tot-mond communicatie en klagen. De hypothese 
dat boosheid de relatie tussen transactiespecifieke ontevredenheid en gedragingen van consumenten 
medieert wordt ondersteund door de data. Deze bevindingen wijken af van de resultaten van eerder 
onderzoek, waarin transactiespecifieke ontevredenheid wordt gepositioneerd als de centrale oorzaak 
van postconsumptie gedragingen van consumenten. Er wordt stilgestaan bij de theoretische en 
praktische implicaties van deze bevindingen. Om boosheid bij consumenten te kunnen voorkomen, 
moeten dienstverleners weten welke gedragingen typisch leiden tot boosheid bij consumenten. 
Verrassend genoeg weten we tot op dit moment weinig over de welke gebeurtenissen typisch leiden 
tot boosheid bij consumenten. Om die reden onderzoekt en categoriseert studie 2 de antecedenten 
van boosheid. De resultaten van deze studie helpen dienstverleners om boosheid te voorkomen. 

1. INTRODUCTIE

In juni 2004 komt een 71-jarige klant van een Amerikaanse bank zijn bankfiliaal 
binnen. Hij richt een geladen revolver op een aanwezige bankbediende. Volgens 
de politie dreigt de man te schieten als fouten op zijn bankrekening niet worden 
hersteld. De man, die later zou worden omschreven als zeer boos, wordt uiteindelijk 
ontwapend en gearresteerd. Hij beschuldigt de bank ervan “een bende creditcard 
dieven” te zijn (Associated Press, 2004b).

Een maand eerder slingert een 22-jarige boze klant mobiele telefoons door een 
winkel. Daarbij raakt hij een medewerker van de winkel en richt hij voor meer dan 
$ 2,000 aan schade aan. De man, die eveneens wordt gearresteerd, zegt dat hij meer 
dan genoeg heeft van de service van de winkel in mobiele telefoons. Hij vertelt 
later dat hij slechts van plan was om het winkelpersoneel eens flink de waarheid te 
zeggen, maar dat hij zich niet langer kon beheersen toen hij eenmaal in de winkel was 
(Associated Press, 2004a). 

De voorgaande voorbeelden illustreren dat boosheid een krachtige emotie is die 
sterk negatieve effecten kan hebben op de klant, op de dienstverlener en op de relatie 
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tussen de klant en de dienstverlener. Recent onderzoek binnen marketing laat ook 
zien dat boosheid kan leiden tot negatieve reacties op fouten van dienstverleners. 
Zo leidt deze emotie bijvoorbeeld tot een toename van de intentie om te switchen 
en tot een toename van de intentie om negatieve mond-tot-mond communicatie 
te verspreiden (Nyer, 1997a; Taylor, 1994). Omdat boosheid bovendien een veel 
voorkomende reactie op fouten in dienstverlening is (Averill, 1982; Bougie 2005), 
kan deze emotie een sterk negatieve invloed hebben op de winstgevendheid van 
dienstverleners. 

Emotie onderzoekers onderscheiden een groot aantal negatieve emoties, zoals angst, 
boosheid, ontevredenheid, schaamte, spijt, teleurstelling en verdriet. Appraisal 
theorie (bijvoorbeeld Smith en Ellsworth, 1985) laat zien dat deze specifieke emoties 
gepaard gaan met specifieke appraisals of inschattingsdimensies van een gebeurtenis. 
Bovendien is er verondersteld en aangetoond dat negatieve emoties kunnen worden 
onderscheiden op basis van de manier waarop ze worden ervaren; met andere woorden 
op basis van hun specifieke experiential content. Tenslotte wijst recent onderzoek 
uit dat specifieke emoties een specifieke invloed hebben op gedragingen; zelfs sterk 
gerelateerde emoties als spijt en teleurstelling blijken een specifieke invloed te hebben 
op gedragingen van consumenten naar aanleiding van negatieve ervaringen met 
dienstverlening (bijvoorbeeld Zeelenberg en Pieters, 1999, 2004). Deze bevindingen 
suggereren dat het nuttig kan zijn om de aandacht te richten op specifieke emoties 
als het gaat om het begrijpen, verklaren of voorspellen van consumentengedrag. Om 
deze reden richt dit artikel zich op één specifieke, negatieve emotie in plaats van op 
negatieve emoties of negatieve gevoelens in het algemeen. 

Boosheid heeft verschillende functies. In hun sociaalfunctionele benadering 
van emoties onderscheiden Keltner en Haidt (1999) functies op vier niveaus: een 
individueel niveau, een dyadisch niveau, een groepsniveau en een maatschappelijk 
niveau. Op het individuele niveau worden emoties geacht twee brede, sociale functies 
te vervullen. Op de eerste plaats informeren emoties ons over de aard en de urgentie 
van gebeurtenissen. Op deze manier informeert boosheid ons bijvoorbeeld over 
de rechtvaardigheid van gebeurtenissen terwijl liefde ons bijvoorbeeld informeert 
over de mate van toewijding aan een andere persoon (bijvoorbeeld Solomon, 1990; 
Frank, 1988). Op de tweede plaats bereiden emoties mensen voor op hun reactie 
op problemen of kansen die ontstaan tijdens interacties met anderen (Frijda, 1986; 
Izard, 1977; Schwarz en Clore, 1988). Zo voorziet boosheid mensen van de motivatie 
en de middelen om datgene dat hen weerhoudt hun doelstellingen te bereiken te 
overwinnen. 

Op een dyadisch niveau organiseren emoties sociale interacties door anderen te 
voorzien van belangrijke informatie (Keltner en Haidt, 1999; Oatley en Jenkins, 
1996). Het uitdrukken van emoties informeert anderen over iemands gevoelens, 
gedachten, intenties en oriëntatie ten opzichte van de relatie (bijvoorbeeld Ekman, 
1993; Fridlund, 1992). Op deze manier kan boosheid specifieke gedragingen van 
anderen afremmen. 
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Op groepsniveau helpen emoties de grenzen van een groep te definiëren en om 
groepsleden te identificeren (Keltner en Haidt, 1999). In overeenstemming met met 
dit idee heeft onderzoek laten zien dat er een verband is tussen boosheid en iemands 
status binnen een groep. Specifiek blijkt dat boosheid in de meeste gevallen wordt 
opgewekt door iemand met een lage(re) status (Harris, 1974). 

Verschillende auteurs hebben tenslotte beargumenteerd dat, omdat boosheid typisch 
wordt veroorzaakt als sociale normen worden overschreden, elke situatie waarin 
boosheid ontstaat gepaard gaat met een moreel oordeel. Op deze manier helpt 
boosheid op een maatschappelijk niveau om normen en waarden in stand te houden 
(Armon Jones, 1986; Averill, 1982). 

Dit artikel is vooral gericht op het individuele en dyadische analyse niveau. Het 
volgende hoofdstuk richt zich op een individueel niveau door de emoties boosheid 
en ontevredenheid te relateren aan gedragingen van consumenten. Tot op dit 
moment is er weinig onderzoek gedaan naar de mogelijk verschillende en specifieke 
effecten van boosheid en ontevredenheid op gedragsresponsen van consumenten 
naar aanleiding van fouten in dienstverlening. In paragraaf 2 worden specifieke 
hypothesen getest met betrekking tot de effecten van boosheid en ontevredenheid 
op gedragsresponsen van consumenten; er wordt gesteld dat boosheid een direct 
effect heeft op gedragsresponsen van consumenten, terwijl ontevredenheid geen 
direct effect heeft op gedragsresponsen van consumenten als er gecontroleerd wordt 
voor specifieke emoties zoals boosheid. 

Uit de resultaten van deze eerste studie blijkt dat boosheid een belangrijke voor-
speller is van onder meer switchgedrag en negatieve mond-tot-mond communicatie. 
De tweede studie (paragraaf 3) richt zich daarom op oorzaken van boosheid in een 
dienstverleningscontext. Doel van dit hoofdstuk is om een representatief overzicht 
te geven van gedragingen van dienstverleners die kunnen leiden tot boosheid bij 
consumenten. Daarmee helpt dit hoofdstuk dienstverleners (op een dyadisch niveau) 
situaties waardoor klanten boos kunnen worden te vermijden. Het artikel wordt 
afgesloten met conclusies (paragraaf 4).

2.  STUDIE 1: GEDRAGSCONSEQUENTIES VAN BOOSHEID 
EN ONTEVREDENHEID

2.1. Inleiding 

In dit hoofdstuk staat de relatie tussen boosheid, ontevredenheid en gedragingen 
van consumenten centraal. Boosheid en ontevredenheid zijn gerelateerde emoties, 
die vaak voorkomen na fouten in dienstverlening. Zo kunnen consumenten boos 
en/of ontevreden raken naar aanleiding van wachten op dienstverlening, niet 
responsieve of onbeleefde dienstverleners en/of fouten in de kerndienst, zoals 
een slecht uitgevoerde reparatie of een volgeboekt hotel. De overeenkomst tussen 
boosheid en ontevredenheid komt ook naar voren in de literatuur: Emotie onderzoek 
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omschrijft ontevredenheid als een negatieve term die gerelateerd is aan boosheid, 
haat en walging (Storm en Storm, 1987) en de marketingliteratuur rapporteert een 
sterke correlatie tussen boosheid en ontevredenheid (bijvoorbeeld Folkes, Koletsky 
en Graham, 1987). Aan de andere kant suggereert de literatuur dat deze specifieke 
emoties gepaard gaan met specifieke gedragstendensen en gedragingen. Zo blijven 
ontevreden klanten eerder passief dan dat ze klagen (Oliver, 1996), terwijl klagen een 
veel voorkomende reactie op boosheid is (Roseman, Wiest en Swartz, 1994; Shaver 
et al., 1987). 
 
Recent onderzoek toont aan dat boosheid en ontevredenheid specifieke emoties 
zijn, die qua fenomenologie op een aantal cruciale punten van elkaar verschillen 
(Bougie, Pieters en Zeelenberg, 2003). Ze denken wanneer ze boos zijn aan de 
onrechtvaardigheid van de situatie. Boze consumenten hebben tevens de neiging zich 
te laten gaan en om zich agressief te gedragen. Boosheid is daarnaast sterk gerelateerd 
aan klagen en tenslotte willen boze klanten wraak nemen op de dienstverlener. Deze 
bevindingen onderstrepen dat boze consumenten de confrontatie aan willen gaan met 
de dienstverlener en zo nodig de dienstverlener (financieel) willen raken. Boosheid 
dient kennelijk om de dienstverlener ervan te weerhouden om datgene te doen dat 
boosheid veroorzaakt en/of om de gemaakte fout te herstellen. Ontevreden klanten 
hebben over het algemeen een onvoldaan gevoel, ze denken aan datgene dat ze zijn 
misgelopen en willen weten wie of wat er verantwoordelijk was voor de negatieve 
gebeurtenis. Deze bevindingen stemmen overeen met conceptualisaties binnen de 
emotietheorie waarin ontevredenheid wordt gezien als een algemene, negatieve 
reactie op een negatieve gebeurtenis. 
Samenvattend laten deze bevindingen zien dat de fenomenologie van boosheid 
en ontevredenheid verschilt. Boosheid en ontevredenheid gaan immers gepaard 
met specifieke negatieve gevoelens, gedachten, actietendensen, gedragingen en 
doelstellingen. De specifieke ervaring van boosheid en ontevredenheid suggereert 
dat beide emoties een specifieke invloed hebben op postconsumptie gedragingen 
van consumenten. Omdat beide emoties niet altijd samen voorkomen (Bougie, et al. 
2003) is verder onderzoek naar deze specifieke effecten relevant. Studie 1 onderzoekt 
daarom de relaties tussen boosheid, ontevredenheid en postconsumptiegedragingen 
van consumenten. 

Studie 1 onderzoekt het directe effect van transactiespecifieke ontevredenheid 
en boosheid op gedragsresponsen van consumenten op servicefouten in een field 
setting. Omdat de bevindingen van eerder onderzoek aantonen dat de relaties 
tussen boosheid, ontevredenheid en postconsumptiegedragingen meer complex 
zijn, test het onderzoek drie alternatieve modellen: (1) een model waarin boosheid 
het effect van transactiespecifieke ontevredenheid op gedragsdresponsen medieert; 
(2) een model waarin transactiespecifieke ontevredenheid het effect van boosheid 
op gedragsdresponsen medieert; (3) en een model waarin boosheid het effect van 
transactiespecifieke ontevredenheid op gedragsdresponsen modereert. 
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2.2. Hypothesen

Een groot aantal studies wijst uit dat transactiespecifieke ontevredenheid een 
significant effect heeft op postconsumptiegedragingen (bijvoorbeeld Maute en 
Forrester, 1993; Richins, 1987; Singh, 1988). Echter, weinig studies hebben het effect 
van tevredenheid onderzocht waarbij er gecontroleerd is voor boosheid. Omdat 
boosheid en ontevredenheid aan elkaar gerelateerd zijn, kunnen de schattingen van 
ontevredenheid in eerdere studies gebiased zijn. 

De bevindingen van eerder onderzoek (Bougie, et al. 2003) suggereren bovendien 
dat ontevredenheid geen effect heeft op gedragingen van consumenten als er 
gecontroleerd wordt voor boosheid. Ontevredenheid komt in dit onderzoek immers 
naar voren als een relatief ongedifferentieerde, negatieve emotie die ontstaat op 
het moment dat het nog onduidelijk is wie of wat er verantwoordelijk is voor de 
negatieve consumptie-ervaring. Daarom verwachten we niet dat er een duidelijk 
verband is tussen ontevredenheid en postconsumptiegedragingen van klanten. De in 
gang gezette attributieprocessen kunnen immers leiden tot de conclusie dat externe 
omstandigheden (bijvoorbeeld een sneeuwstorm als men op een vliegtuig wacht), 
de dienstverlener of de klant zelf verantwoordelijk is voor de negatieve gebeurtenis. 
Eerder onderzoek laat zien dat als een negatieve gebeurtenis ontstaat doordat de 
klant verantwoordelijk is, er niet verwacht wordt dat dienstverleners de fout 
herstellen. Bovendien zullen consumenten minder snel negatieve mond-tot-mond 
communicatie verspreiden op het moment dat ze zelf verantwoordelijk zijn voor de 
negatieve ervaring. Daarom wordt er verondersteld:

H1a:  Transactiespecifieke ontevredenheid heeft geen effect op gedragingen van 
consumenten als er gecontroleerd wordt voor boosheid. 

Eerder onderzoek wijst er op dat boosheid klagen, negatieve mond-tot-mond-
communicatie, switchgedrag zou kunnen beïnvloeden (Casado-Díaz en Mas-Ruíz, 
2002; Dubé en Maute, 1996; Folkes et al., 1987; Nyer, 1997). In lijn met deze bevin- 
 dingen veronderstellen we dat boosheid een positief effect heeft op dit soort 
gedragingen van consumenten na een negatieve ervaring met dienstverlening. 
Immers, boze klanten houden de dienstverlener verantwoordelijk voor de nega-
tieve gebeurtenis. Eerder onderzoek laat zien dat als klanten de dienstverlener 
verantwoordelijk houden voor de negatieve consumptie-ervaring de neiging tot 
klagen toeneemt (Folkes, 1988; Richins, 1983). In dergelijke gevallen neemt ook de 
kans dat klanten switchen en/of negatieve mond-tot-mond communicatie verspreiden 
toe. Tenslotte kunnen consumenten sneller naar een consumentenorganisatie of 
rechtbank stappen indien zij de dienstverlener verantwoordelijk houden voor de 
negatieve ervaring. Daarom stellen we dat:

H1b:   Boosheid heeft een positief effect op postconsumptiegedragingen van 
consumenten als er gecontroleerd wordt voor transactiespecifieke ontevreden-
heid. 
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Hypothesen 1a en 1b hebben betrekking op de directe effecten van boosheid 
en ontevredenheid op postconsumptiegedragingen van consumenten. Er zijn 
echter redenen om uit te gaan van een meer complexe relatie tussen boosheid en 
ontevredenheid en gedragingen van consumenten. Emotietheorie en onderzoek 
in marketing wijzen erop dat ontevredenheid een antecedent is van boosheid. 
Ontevredenheid is immers gerelateerd aan een negatieve gebeurtenis maar niet 
met de oorzaak ervan (zie ook Ortony, Clore en Collins, 1988; Weiner, 1986). 
Ontevredenheid gaat bovendien gepaard met attributieprocessen (Weiner, 1986; 
Bougie, et al. 2003) die, indien de consument de dienstverlener verantwoordelijk 
houdt voor de negatieve gebeurtenis, kunnen leiden tot boosheid. Boosheid leidt 
vervolgens tot klagen, switchen, het verspreiden van negatieve mond-tot-mond 
communicatie en klagen bij derden. Daarom verwachten we dat: 

H2: Boosheid medieert het effect van transactiespecifieke ontevredenheid op 
gedragingen van consumenten. 

Alternatieve conceptualisaties van de relatie tussen boosheid en ontevredenheid. 
In aanvulling op het model waarin boosheid de relatie tussen ontevredenheid en 
postconsumptie gedragingen van consumenten medieert, bestaan er verschillende 
andere mogelijkheden om de relatie tussen ontevredenheid, boosheid en gedragingen 
te modelleren. Op basis van de resultaten van eerder onderzoek worden twee 
alternatieve modellen getest: (1) een model met transactiespecifieke ontevredenheid 
als mediator van de relatie tussen boosheid en gedragsresponsen en (2) een model 
met boosheid als moderator van de relatie tussen boosheid en postconsumptie 
gedragingen. Deze alternatieve conceptualisaties worden nu besproken.

In een studie naar de effecten van positieve en negatieve gevoelens van consumenten op 
hun gedragingen laat Westbrook (1987) zien dat tevredenheid en partiële mediator is 
van het effect van negatieve gevoelens (waaronder boosheid, afschuw en minachting) 
op klagen en mond-tot-mond communicatie. Sindsdien is de algemene opvatting dat 
specifieke emoties zoals boosheid, verdriet en spijt invloed hebben op ontevredenheid 
(bijvoorbeeld Mano en Oliver, 1993; Oliver, 2000). Daarom zal een alternatief model 
getoetst worden waarin ontevredenheid de relatie tussen boosheid en gedragingen 
van consumenten medieert. Vermeldenswaardig is dat Westbrook (1987) boosheid 
op een lager abstractieniveau (namelijk het niveau van een specifieke ervaring met 
een dienstverlener) meet dan ontevredenheid (geaccumuleerde ontevredenheid met 
een dienstverlener). 

Een tweede alternatief model dat wordt getoetst is een model, waarin boosheid 
de relatie tussen ontevredenheid en postconsumptiegedragingen modereert. In 
dit geval is er geen sprake van een temporele sequentie tussen ontevredenheid en 
boosheid. Consumenten die (enkel) aandacht hebben voor de negatieve ervaring 
zullen ontevreden kunnen raken; consumenten die zowel aandacht hebben voor de 
negatieve ervaring en voor wie of wat er verantwoordelijk is voor die situatie kunnen 
daarnaast boos zijn. Het tweede alternatieve model impliceert dat de relatie tussen 
ontevredenheid en gedragingen van consumenten sterker is als ontevreden klanten 
(tevens) boos zijn. 

Marktonderzoek DEF.indd   120 06-12-2006   12:15:21



121

Covariaten in het model. In alle modellen wordt er gecontroleerd voor de variabelen 
complaint success likelihood en switchkosten. Deze variabelen zijn mogelijk 
gerelateerd aan boosheid en zouden op die manier de resultaten van de analyses 
kunnen beïnvloeden. 

2.3. Methode en steekproef

De kritische incidenten techniek is gebruikt als methode. Elke participant is gevraagd 
om terug te denken aan een persoonlijke negatieve ervaring met een dienstverlener. 
Er waren twee instructies; de ene instructie was gericht op boosheid, de andere 
instructie op ontevredenheid. Met uitzondering van de focus op boosheid of 
ontevredenheid waren beide vragenlijsten identiek. De deelnemers zijn willekeurig 
toegewezen aan één van de instructies. Naar aanleiding van de negatieve ervaring 
met de dienstverlener hebben de participanten een aantal open en gesloten vragen 
beantwoord. Alle variabelen zijn gemeten met bestaande 7-punt multi-item schalen. 
De inter-item consistentie van alle schalen was van voldoende niveau. In totaal hebben 
146 studenten (108 vrouwen en 38 mannen met een leeftijd die varieert tussen 18 en 
32 jaar) van de Universiteit van Tilburg geparticipeerd in de studie. 

2.4. Resultaten 

Negatieve evaringen met dienstverlening. De participanten van deze studie rappor-
teerden negatieve ervaringen met een breed scala aan dienstverleners: (virtuele) 
winkels, vervoer, horeca, telecommunicatie, banken en verzekeringsmaatschappijen, 
reparatiediensten, nutsbedrijven, onderwijs en reisbureaus. Gemiddeld hadden de 
gebeurtenissen twee maanden eerder plaatsgevonden. 

De intensiteit van boosheid en ontevredenheid. De gemiddelde intensiteit van 
ontevredenheid was 5,93, de gemiddelde intensiteit van boosheid was met 5,01 
(allebei op een 7-puntsschaal). De correlatie tussen boosheid en ontevredenheid was 
.501 (p < .001) relatief laag. Een verdere inspectie van de resultaten wees uit dat 15,8% 
van de zeer ontevreden klanten niet erg boos was, terwijl alle erg boze consumenten 
erg ontevreden waren. 

Directe effecten van boosheid en ontevredenheid op gedragingen. Om de directe 
effecten van boosheid en ontevredenheid op gedragingen van consumenten te 
onderzoeken, is seemingly unrelated regressie-analyse (SUR) toegepast, waarbij 
gebruik is gemaakt van het programma Stata 7.0 (StataCorp, 1999). SUR is gebruikt 
omdat de error-termen van de verschillende modellen mogelijk correleren. Het 
behandelen van de modellen als een verzameling van onafhankelijke relaties is 
daarom niet optimaal voor wat betreft het trekken van conclusies op basis van de 
parameters van de modellen (Srivastava en Giles, 1987). 

De data zijn in twee stappen geanalyseerd. In stap 1 is het effect van ontevredenheid geschat 
zonder dat boosheid in het model was opgenomen. Dit stelde ons in staat de resultaten 
met de resultaten van eerdere studies te vergelijken. In stap 2 is boosheid toegevoegd als 
onafhankelijke variabele. De resultaten van de stap 1-regressies (tabel 1) komen in grote 
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lijnen overeen met de resultaten van eerder onderzoek (bijvoorbeeld Maute en Forrester, 
1993; en Richins, 1987). Ontevredenheid was significant gerelateerd aan switchgedrag, 
negatieve mond-tot-mond communicatie en klagen. Het effect van ontevredenheid op 
klagen bij derden was niet significant. Complaint success likelihood had een positief effect 
op klagen, terwijl switchkosten een negatief effect op switchgedrag hadden. In het stap 2 
model, waar gecontroleerd werd door boosheid, was ontevredenheid niet langer gerelateerd 
aan klagen en negatieve mond-tot-mond communicatie; het effect van ontevredenheid op 
switchgedrag werd kleiner, maar bleef significant. Hypothese 1a werd daarmee gedeeltelijk 
ondersteund door de data. Hypothese 1b werd volledig ondersteund door de resultaten: 
boosheid was significant gerelateerd aan alle postconsumptiegedragingen. In de volgende 
paragraaf zal de relatie tussen boosheid, ontevredenheid en postconsumptiegedragingen in 
meer detail worden bestudeerd. 

Tabel 1. Invloed van Boosheid, Ontevredenheid en Covariaten op Gedragingen van 
Consumenten; Studie 1.

Switchen Klagen Negatieve MOM Klagen bij derden 

Coëffi-
ciënt

p- 
waarde

Coëffi-
ciënt

p- 
waarde

Coëffi-
ciënt

p- 
waarde

Coëffi-
ciënt

p- 
waarde

Stap 1 model, woede niet inbegrepen

Constante
Covariaten 

3.081 .054 7.373 .001 7.638 < .001 1.854 .003

Switchkosten -.673 < .001 - - - - - -
Complaint 
success 
likelihood 
Antecedenten
Ontevredenheid

-

.726

-

< .001

.545

.554

< .001

.006

-

.311

-

< .001

-

.088

-

.112

Stap 2 model, woede inbegrepen

Constante
Covariaten
Switchkosten 
Complaint 
success 
likelihood 

.809

- .701

-

.387

< .001

-

3.212

-

.585

.093

-

< .001

6.350

-

-

< .001

-

-

1.258

-

-

.043

-

-

Antecedenten
Ontevredenheid 
Boosheid 

.456

.278
.019
.008

.054

.546
.409
< .001

.158

.157
.082
< .001

.010

.085
.452
.025

Stap 2 model fit

R² (p-waarde) .490 (< .001) .218 (< .001) .185 (<.001) .036 (.067)
ΔR² (stap 2 
– stap 1)

.032 .102 .041 .035

NB. Parameters zijn ongestandaardiseerde coëfficiënten, met significantie niveaus van t-waarden. 
Enkelvoudige tests. N= 146. - = Niet van toepassing.
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Boosheid als mediator van de relatie tussen ontevredenheid en gedragsresponsen. Om 
de hypothese te testen dat boosheid de relatie tussen ontevredenheid en gedragingen 
van consumenten medieert, zijn achtereenvolgens drie regressiemodellen getest 
(Baron en Kenny, 1986). : model 1, een regressie van ontevredenheid op boosheid; 
model 2, een regressie van ontevredenheid en gedragsresponsen (het stap 1 model); 
en model 3, een regressie van ontevredenheid en boosheid op gedragsresponsen (het 
stap 2 model). 

In het eerste model was ontevredenheid signifi cant gerelateerd aan boosheid 
(ongestandaardiseerde beta-coëffi ciënt = .934; SE = .137; p-waarde < .001). Het 
stap 1-model (model 2) wijst uit dat ontevredenheid signifi cant gerelateerd was aan 
switchgedrag, negatieve mond-tot-mond communicatie en klagen. In het stap 2-model 
(model 3) is boosheid signifi cant gerelateerd aan switchgedrag, negatieve mond-tot-
mond communicatie en klagen en is het effect van ontevredenheid op deze gedragingen 
afgenomen of verdwenen. Een Sobel-test wees bovendien uit dat de indirecte effecten 
van ontevredenheid op switchgedrag (2.27, p < .05), klagen (3.66, p < .01) en negatieve 
mond-tot-mond communicatie (2.44, p < .05) signifi cant waren. Daarmee wordt aan 
alle voorwaarden voor mediatie voldaan; boosheid is een volledige mediator van het 
effect van ontevredenheid op klagen en negatieve mond-tot-mond communicatie 
en een partiële mediator van het effect van ontevredenheid op switchgedrag. De 
resultaten van de mediatieanalyse worden weergegeven door fi guur 1. 

 Step  Step
 S = .726 (<.001)  S = .456 (.019)
 C = .554 (.006)  C = .054 (n.s.)
 W = .311 (<.001)  W = .158 (n.s.)
 T = .088 (n.s.)  T = .010 (n.s.)

  Dissatisfaction  -.934 (<.001) Anger Customers’ Behavior Responces:
   S = Switching,
   C = Complaining,
   W = Negative WOM,
   T = Third Party complaining
  S = .278 (.008)
  C = .546 (<.001)
  W = .157 (<.001)
  T = .085 (.025)

Note. Parameters are unstandarized regression weightvalues between parenthes 
Step 1 = effect of dissatisfaction on customers’ behavioral responses;
Step 2 = effect of dissatisfaction on customers’ behavioral responces, while controlling for anger.

Figuur 1. Effecten van Ontevredenheid en Boosheid op Gedragingen van Consumenten; 
Studie 1.

Test van alternatieve modellen. Omdat het effect van ontevredenheid op klagen en 
mond-tot-mond communicatie niet signifi cant is in model 3, wordt er niet voldaan 
aan de voorwaarden voor een alternatief model waarin ontevredenheid het effect 
van boosheid op deze gedraging medieert. Ook voor wat betreft switchgedrag 
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wordt er niet aan alle voorwaarden voldaan; het indirecte effect van boosheid op 
switchen is niet significant. Er wordt met andere woorden geen ondersteuning 
gevonden voor een alternatief model waarin ontevredenheid het effect van boosheid 
op postconsumptiegedragingen medieert. Tests waarin boosheid het effect van 
ontevredenheid op postconsumptiegedragingen modereert leiden ook niet tot 
significante resultaten. 

2.5. Discussie

Studie 1 onderzocht de ervaring en de gedragsconsequenties van boosheid 
en ontevredenheid. Op basis van de specifieke ervaring van boosheid en 
ontevredenheid zijn hypothesen geformuleerd met betrekking tot de relatie tussen 
boosheid, ontevredenheid en postconsumptiegedragingen van consumenten. De 
resultaten wijzen uit dat transactiespecifieke ontevredenheid, zoals verwacht maar 
in tegenstelling tot wat andere studies hebben laten zien, geen direct effect heeft 
op klagen, mond-tot-mond communicatie en klagen bij derden. Boosheid echter 
had, zoals verwacht, een direct effect op klagen, mond-tot-mond communicatie, 
switchen en klagen bij derden. Deze resultaten tonen aan dat het relevant kan zijn 
om te focussen op specifieke emoties als het gaat om het verklaren en/of voorspellen 
van gedragingen van consumenten. Boven ondersteunen de resultaten de stelling van 
Bagozzi, Gopinath en Nyer (1999, p. 201) dat: 

The implications of emotional reactions in purchase situations on complaint 
behaviors, word-of-mouth communication, repurchase, and related actions 
may differ for various positive and negative emotions and be of more relevance 
than reactions to satisfaction or dissatisfaction, per se. 

De resultaten van studie 1 gaan verder door te laten zien dat boosheid de relatie 
tussen transactiespecifieke ontevredenheid en postconsumptiegedragingen 
medieert. De resultaten van dit onderzoek laten zien dat boosheid van invloed is 
op switchgedrag, negatieve mond-tot-mond communicatie, klagen en klagen bij 
derden. Deze bevindingen ondersteunen de intuïtieve gedachte dat dienstverleners 
moeten voorkomen dat klanten boos worden. Om boosheid bij klanten te kunnen 
voorkomen is er meer inzicht nodig in welke gebeurtenissen tot boosheid kunnen 
leiden. Het volgende hoofdstuk presenteert gebeurtenissen in dienstverlening die 
kunnen leiden tot boosheid.   

3.  STUDIE 2: OORZAKEN VAN BOOSHEID IN  
DIENSTVERLENING

3.1. Introductie

Stel je bent een klant in een kledingwinkel en je hebt zojuist een artikel gevonden 
dat je wilt hebben. Je gaat naar de kassa om af te rekenen. Achter de toonbank tref je 
een medewerker van de winkel aan die staat te telefoneren met een vriend. Je moet 
wachten. Je wacht een paar minuten, maar de winkelbediende maakt geen haast met 
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het afronden van het gesprek. Deze gebeurtenis kan leiden tot boosheid. Wachten 
op een dienstverlener is een veel voorkomende oorzaak van boosheid: hoe langer 
consumenten moeten wachten, hoe bozer ze worden (Taylor, 1994). 

Eerder onderzoek in marketing heeft gebruik gemaakt van appraisal theorie om te 
begrijpen waarom consumenten boos worden in dit soort situaties (bijvoorbeeld 
Folkes et al., 1987; Nyer, 1997; Taylor, 1994). Appraisal theorie stelt dat specifieke 
emoties gerelateerd zijn aan specifieke appraisal patronen. Appraisal refereert aan 
het proces van het schatten van het belang van specifieke gebeurtenissen voor het 
persoonlijke welzijn. Om een emotie op te wekken moet een gebeurtenis persoonlijk 
relevant zijn. Mensen kunnen verschillen in de specifieke appraisals die worden 
opgewekt door bepaalde gebeurtenissen, maar identieke appraisals leiden tot 
identieke emoties (Arnold, 1960). Zo gaat boosheid gepaard met de inschatting dat 
een gebeurtenis onrechtvaardig is, waarover iemand anders controle had en waarbij 
de oorzaak van de fout stabiel is (Folkes et al., 1987; Ruth, Brunel en Otnes, 2002; 
Taylor, 1994). Daarnaast gaat boosheid bijvoorbeeld gepaard met appriasals van een 
hoge relevantie ten aanzien van iemands doelen en incongruentie met deze doelen 
(Nyer, 1997). 

Een goed begrip van appraisals is belangrijk, omdat het marketeers kan helpen te 
begrijpen waarom specifieke emoties ontstaan. Aan de andere kant zijn de bevindingen 
van appraisal theorie te abstract voor managers om gebeurtenissen die kunnen leiden 
tot boosheid te voorkomen. Managers zijn met andere woorden meer gebaat bij 
een inventarisatie van relevante gebeurtenissen, dan bij de informatie dat unfaire 
gebeurtenissen kunnen leiden tot boosheid. Op dit moment is het echter onbekend 
welke gebeurtenissen in dienstverlening leiden tot boosheid. Ofschoon we weten 
dat fouten in de kerndienst (Dubé en Maute, 1996) en wachten (Folkes et al., 1987; 
Taylor, 1994) kunnen leiden tot boosheid is er tot nu toe geen systematisch onderzoek 
gedaan naar relevante gebeurtenissen. Daarom onderzoekt studie 2 gebeurtenissen die 
leiden tot boosheid bij consumenten. De studie bouwt voort op eerdere studies naar 
servicefouten, fouten van retailers en gebeurtenissen die leiden tot switchen (Bitner, 
Booms en Tetreault, 1990; Keaveney, 1995; Kelley, Hoffman en Davis, 1993). 

3.2. Methode

Procedure. De kritische incidenten techniek is gebruikt om kritische gebeurtenissen 
die kunnen leiden tot boosheid te achterhalen. Op deze manier hebben participanten 
de laatste negatieve gebeurtenis waardoor ze boos werden op een dienstverlener 
beschreven. 

Steekproef. Kritische incidenten zijn gedefinieerd als gebeurtenissen of combinaties 
van gebeurtenissen die hebben geleid tot boosheid bij klanten. In totaal zijn er 859 
gebeurtenissen verzameld. De participanten van de studie (452 mannen en 407 
vrouwen) vertegenwoordigden een representatieve subset van de populatie. 

De gerapporteerde gebeurtenissen hadden betrekking op meer dan 40 verschillende 
dienstverleners, waaronder banken en verzekeringsmaatschappijen, vervoer (via 
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veer, boot, bus, trein, taxi en vliegtuig), ziekenhuizen, artsen en tandartsen, (virtuele) 
winkels, reparatiediensten, nutsbedrijven, horeca, telecommunicatie, aannemers, 
kappers, makelaars, onderwijs, reisbureaus, enzovoort. Gemiddeld hadden de 
gebeurtenissen 18 weken eerder plaatsgevonden. 

3.3. Data Analyse

Unit of analysis. Omdat de term “kritisch incident” betrekking kan hebben op de 
gehele beschrijving van een gebeurtenis door de participant maar ook op specifieke 
gedragingen van dienstverleners is het in de eerste plaats van belang om de unit 
of analysis vast te stellen (Kassarjian, 1977). In deze studie heeft unit of analysis 
betrekking op gedragingen van dienstverleners. Een willekeurige selectie van 600 
beschrijvingen van participanten is daarom gecodeerd tot 886 gedragingen van 
dienstverleners. 

Categorisatie. Inhoudsanalyse is gebruikt om de data te analyseren. Als eerste stap 
hebben twee juryleden de kritische incidenten gecodeerd tot kritische gedragingen. 
Daarna zijn er (sub)categorieën gevormd op basis van deze gebeurtenissen. Twee 
juryleden hebben categorieën en subcategorieën ontwikkeld op basis van de eerste 
400 beschrijvingen (587 kritische gebeurtenissen; 200 beschrijvingen zijn op een later 
moment gebruikt om de validiteit van de categorieën vast te stellen). Twee andere 
juryleden hebben vervolgens onafhankelijk van elkaar de kritische gebeurtenissen 
ingedeeld in deze categorieën om vast te stellen of de gemaakte categorisatie adequaat 
was. Uiteindelijk heeft een vijfde jurylid de definitieve categorisatie gemaakt. 

Betrouwbaarheid en validiteit. De objectiviteit van een classificatiesysteem kan 
worden vastgesteld op basis van de interjudge betrouwbaarheid. De interjudge 
betrouwbaarheid was gemiddeld .84 en geen van de individuele coëfficiënten was lager 
dan .80. De validiteit van een classificatie systeem wordt als voldoende beoordeeld als 
de gebeurtenissen zoals die beschreven zijn in een holdout sample in de categorieën 
en subcategorieën geplaatst kunnen worden die op basis van de eerste kritische 
incidenten ontwikkeld zijn. Kritische incidenten zoals die zijn gerapporteerd in twee 
confirmatie samples (hold-out samples van de originele 859 samples) van 100 nieuwe 
incidenten (299 kritische gedragingen) zijn daarom geplaatst in het eerder gemaakte 
classificatieschema met het oog op het ontwikkelen van nieuwe categorieën. Er zijn 
bij deze classificatie echter geen nieuwe categorieën ontstaan, wat erop duidt dat de 
categorieën en subcategorieën in het classificatieschema een adequate afspiegeling 
vormen van gebeurtenissen die kunnen leiden tot boosheid. 

3.4. Resultaten

Categorieën. Participanten rapporteerden een breed scala van kritische gedragingen 
van dienstverleners waardoor ze boos werden. Sommige van deze gedragingen 
waren nauw verwant aan de uitkomst van het dienstverleningsproces (bijvoorbeeld 
“mijn koffer was zwaar beschadigd”). Andere gedragingen waren gerelateerd aan 
het proces van dienstverlening (bijvoorbeeld “drie dagen lang heb ik telefonisch 
geprobeerd een afspraak te maken. De lijn was constant bezet”) of de interactie met 
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de dienstverlener (bijvoorbeeld “Ze verroerde geen vin. Ze was absoluut niet bereid 
om mij te helpen.”). Tenslotte werden consumenten boos vanwege de reactie op een 
eerder gemaakte fout (bijvoorbeeld “Hij bood niet eens zijn verontschuldigingen 
aan.”). Deze vier soorten gebeurtenissen vormen de vier overkoepelende categorieën 
van kritische gedragingen van dienstverleners waardoor consumenten boos werden. 
Twee van deze categorieën zijn verder onderverdeeld in drie categorieën die 
betrekking hebben op het proces van dienstverlening (onbetrouwbaarheid, 
ontoegankelijkheid en regels en procedures) en op de interactie tussen de klant en de 
dienstverlener (onbereidwilligheid en onbeleefdheid). De reden voor deze verdere 
onderverdeling is dat de categorieën anders te heterogeen van samenstelling zouden 
zijn en belangrijker nog, voor wat betreft het voorkomen en/of oplossen van deze 
gebeurtenissen. Het voorkomen van boosheid ten gevolge van onbetrouwbaarheid 
(het leveren van een dienst die niet in overeenstemming is met de afspraken) kan 
bijvoorbeeld vragen om een andere en misschien wel tegenovergestelde aanpak dan 
het voorkomen van boosheid vanwege gevolgde regels en procedures, ondanks het 
feit dat beide gebeurtenissen betrekking hebben op het proces van dienstverlening. 

Zoals samengevat in de eerste kolom van Tabel 2, zijn kritische gedragingen van 
dienstverleners gecategoriseerd in 7 categorieën en 28 subcategorieën. De 7 
categorieën zijn onbetrouwbaarheid, ontoegankelijkheid en regels en procedures, 
onbereidwillig en onbeleefd gedrag, uitkomstfouten en niet adequate reacties 
op eerder gemaakte fouten. Deze categorieën zijn gedefinieerd in de tweede 
kolom van Tabel 2. Ook subcategorieën worden besproken in Tabel 2. De tabel 
geeft bijvoorbeeld aan dat ‘prijsafspraken die niet worden nagekomen’ (categorie 
‘onbetrouwbaarheid’, subcategorie ‘prijzen’) 12 keer genoemd is als oorzaak van 
boosheid. Daarmee vertegenwoordigt deze subcategorie 1.35% van het totale aantal 
kritische gedragingen van dienstverleners (859) en 2% van het totale aantal kritische 
incidenten (600). 

Enkelvoudige versus Meervoudige Incidenten. De meerderheid van de participanten 
(58.5%) rapporteerde enkelvoudige incidenten, incidenten die betrekking hadden 
op één specifieke gedraging van een dienstverlener. Voorbeelden van enkelvoudige 
incidenten zijn: “Na een feest belden we een taxi. We waren met zijn vijven. Een 
taxibusje zou ons voor een bepaalde prijs naar huis brengen. Echter, bij aankomst 
vroeg de chauffeur gewoon de normale meterprijs.” (categorie onbetrouwbaarheid, 
subcategorie prijsafspraken) en “Ik vroeg het meisje (verkoopster in een kleding-
winkel) me te helpen met het vinden van de juiste maat kleren voor mijn kleinzoon.  
Ze verroerde geen vin.” (categorie onbereidwilligheid, subcategorie ontoeschietelijk-
heid). Alle subcategorieën zijn genoemd in enkelvoudige incidenten: dit suggereert 
dat alle gedragingen die zijn genoemd op zichzelf voldoende aanleiding geven tot 
boosheid bij klanten. 

De overige participanten noemden meervoudige incidenten. Een typisch voorbeeld 
van een meervoudig incident is: “Plotseling stopte de trein. Na twintig minuten 
had men ons nog steeds niet verteld wat er aan de hand was. Ik had haast, maar 
mijn boosheid werd niet alleen veroorzaakt door de vertraging. Het was ook het 
gevolg van het totale gebrek aan informatie over wat er gebeurd was en wanneer de 
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trein weer zou vertrekken.” In dit voorbeeld wordt boosheid veroorzaakt door een 
combinatie van gedragingen: een fout in de kerndienst en het geven van te weinig 
informatie. 

Tabel 2. Antecedenten van Boosheid in Dienstverlening; Studie 2.

(Sub)categorie Definitie (Sub)categorie Aantal 
gedra-
gingen 

Aantal 
gedra-
gingen 

in % van 
gedra-
gingen 

Aantal 
gedra-

gingen in 
% van  
inci-

denten

1.  Onbetrouw-
baarheid

Dienstverlener  komt 
afspraken niet na.

156 17.61 26.00

Afspraken bezorging Dienstverlener levert diensten 
niet op de beloofde tijd.

104 11.74 17.33

Afspraken over de 
dienst zelf 

Dienstverlener levert niet de 
afgesproken dienst.

40 4.52 6.67

Prijsafspraken Prijsafspraken worden niet 
nagekomen.

12 1.35 2.00

2.  Ontoegankelijk-
heid

Klanten ervaren moeilijkheden 
met bereikbaarheid.

47 5.30 7.83

Communicatieve 
ontoegankelijkheid

Ontoegankelijkheid via 
telefoon, fax, e-mail en/of het 
internet.

26 2.93 4.33

Fysieke 
Ontoegankelijkheid 
van dienst elementen 

Klanten ervaren moeilijkheden 
met toegang tot een bepaald 
element of onderdeel van de 
service.

12 1.35 2.00

Fysieke 
Ontoegankelijkheid 
van dienstverlener

Slechte bereikbaarheid 
dienstverlener vanwege 
locaties of openingstijden.

9 1.02 1.50

3. Bedrijfsbeleid De regels en procedures 
van dienstverlener of de 
uitvoering ervan door het 
dienstverlenende personeel 
wordt als oneerlijk ervaren.

76 8.57 12.67

Regels en procedures Inefficiënte, slecht getimede 
en onduidelijke regels en 
procedures

66 7.45 11.00

Onflexibel 
dienstverlenend 
personeel

Dienstverlenend personeel 
past regels en procedures 
niet aan naar de individuele 
omstandigheden van de klant.

10 1.12 1.67
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4. Onbeleefd gedrag Dienstverlener gedraagt zich 
onbehouwen.

84 9.48 14.00

Beledigend gedrag Dienstverlener gedraagt zich 
kwetsend.

32 3.61 5.33

Klant niet serieus 
nemen

Dienstverlener ziet klant niet 
voor vol aan.    

28 3.16 4.67

Oneerlijkheid Dienstverlener probeert 
geld te verdienen op een 
onbehoorlijke manier.

16 1.81 2.67

Discriminatie Persoon of groep wordt oneerlijk 
behandeld, meestal vanwege 
vooroordelen over ras, etnische 
groep, geslacht  of leeftijdsgroep.  

8 0.90 1.33

5.  Onbereid-
willigheid 

Dienstverlener doet geen moeite 
om de behoeften van de klanten te 
waarderen en/of besteedt weinig 
aandacht aan klanten of hun 
eigendommen. .

195 22.01 32.50

Ontoeschietelijkheid Personeel verleent niet onmiddellijk 
dienst aan klanten of reageert 
helemaal niet op verzoeken van 
klanten. 

80 9.03 13.33

Incomplete/onjuiste 
informatie

Dienstverlener onthoudt informatie 
van de klant of geeft onvolledige of 
incorrecte informatie 

61 6.88 10.17

Onnauwkeurigheid 
met persoonlijke 
data

Dienstverlener gaat slordig om met 
persoonlijke informatie van klant.

16 1.81 2.67

Aandacht Dienstverlener geeft weinig 
aandacht aan de klant.  

15 1.69 2.50

Onpersoonlijke 
behandeling

Dienstverlener geeft geen op maat 
gemaakte oplossingen.  

9 1.02 1.50

Ongemak Klant eindigt in een ongemakkelijke 
of oncomfortabele situatie die vaak 
tot fysieke benardheid leidt. 

8 0.90 1.33

Privé 
aangelegenheden

Dienstverlener betreedt of slaat 
geen acht op iemands privacy.  

3 0.34 0.50

Onverantwoordelijk 
gedrag

Dienstverlenend personeel gedraagt 
zich onverantwoordelijk 

3 0.34 0.50

6. Uitkomstfouten Kwaliteit van de  kerndienst 191 21.56 31.84
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Dienstverlening 
fouten

Kleine of grote fouten, die schade 
aan de klant of aan eigendommen 
van de klant zouden kunnen 
veroorzaken. 

115 12.98 18.50

Gebrekkige tastbare 
elementen

Niet functionerende, gebroken, 
slechte of onbevredigende 
tastbaarheden. 

35 3.95 5.83

Verkeerde rekening Klanten ontvangen rekening die 
niet correct is.

25 2.82 4.17

Hoge prijzen De prijzen van de dienstverlener 
worden als te hoog beschouwd 
vergeleken met een innerlijke 
referentie prijs of vergeleken met 
prijzen van concurrenten.  

16 1.81 2.67

7.  Inadequate 
reacties op fouten/
klachten. 

137 15.46 22.83

Interactie 
oneerlijkheid

Gedrag van dienstverlener/ 
werknemers tijdens het herstel van 
de dienst.

80 9.03 13.33

Uitkomst 
oneerlijkheid

De uitkomst van het herstel van de 
dienstverlening. 

37 4.17 6.17

Procedurele 
oneerlijkheid

De ervaren eerlijkheid van 
het herstel proces van de 
dienstverlening.

20 2.26 3.33

NB. Categorieën en overeenkomende subcategorieën worden gepresenteerd in 
kolom 1 en worden gedefinieerd in kolom 2. Kolom 3 verschaft informatie over hoe 
vaak specifieke thema’s genoemd werden door de deelnemers. Kolom 4 verschaft 
informatie over hoe vaak een specifiek thema genoemd werd als een percentage van 
het totale aantal thema’s (885). Kolom 5 bevat het percentage van deelnemers die een 
specifieke categorie of subcategorie noemden.

3.5. Discussie 

Deze studie heeft geleid tot een representatief en compleet overzicht van gedragingen 
van dienstverleners die boosheid bij consumenten kunnen opwekken. Daarmee levert 
de studie een bijdrage aan de marketingliteratuur, waarin tot nu toe enkel falen van de 
kerndienst en wachten op dienstverlening zijn geïdentificeerd als antecedenten van 
boosheid. De resultaten van deze studie vormen een fundamentele, eerste stap van 
verder kwantitatief onderzoek naar de effecten van bijvoorbeeld ontoegankelijkheid, 
onbeleefdheid en onbetrouwbaarheid op de intensiteit van boosheid bij klanten. 
Bovendien helpen de resultaten van deze studie dienstverleners om boosheid bij 
klanten te voorkomen. De bevinding dat het falen van de kerndienst kan leiden tot 
boosheid impliceert bijvoorbeeld dat aandacht voor strategisch kwaliteitsmanagement 
en het voorkomen van fouten een effectieve manier is om boosheid bij klanten te 
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voorkomen. De bevinding dat ontoegankelijkheid leidt tot boosheid suggereert 
dat dienstverleners baat kunnen hebben bij capaciteitsmanagement (in de vorm van 
het beheersen van de vraag en het aanbod). Tenslotte suggereert de bevinding dat 
boosheid wordt veroorzaakt door onbeleefd en onbereidwillig personeel dat het 
aannemen van het juiste personeel, het trainen van personeel en het vinden van de 
juiste wijze om personeel te motiveren boosheid bij klanten kan voorkomen. 

4. CONCLUSIES

Onderzoek naar boosheid in een dienstverleningscontext is beperkt in omvang. Dit 
artikel laat zien dat boosheid een sterk, negatief effect kan hebben op de relatie tussen 
de consument en de dienstverlener. Studie 1 onderzocht de relatie tussen boosheid, 
ontevredenheid en gedragingen van consumenten. Op basis van de resultaten 
van eerder onderzoek is een model gepresenteerd en getoetst waarin de emotie 
boosheid de relatie tussen transactiespecifieke ontevredenheid en gedragingen van 
consumenten medieert. De resultaten van een survey-onderzoek ondersteunen het 
voorgestelde model. Bovendien is er geen bewijs gevonden voor twee alternatieve 
modellen waarin boosheid de relatie tussen ontevredenheid en gedragingen van 
klanten modereert en waarin transactiespecifieke ontevredenheid de relatie tussen 
boosheid en gedragingen medieert. Daarmee wijken de resultaten van dit onderzoek 
af van eerdere bevindingen in marketing, waarin (transactiespecifieke) ontevredenheid 
wordt gepositioneerd als de centrale oorzaak van postconsumptie gedragingen van 
consumenten. 

De resultaten van studie 1 hebben verschillende implicaties voor managers. 
Tevredenheidonderzoek wordt vaak door organisaties gebruikt om vast te stellen in 
welke mate consumenten tevreden zijn en in welke mate dit het gedrag beïnvloedt. 
Dit onderzoek heeft uitgewezen dat transactiespecifieke ontevredenheid niet direct 
gerelateerd is aan klagen, mond-tot-mond communicatie en klagen bij derden, 
terwijl boosheid al deze gedragingen wel beïnvloedt. Omdat ontevreden klanten 
niet persé boos zijn kan het van belang zijn om specifieke emoties te meten in 
postconsumptieonderzoek. Dit kan dienstverleners helpen betere voorspellingen te 
maken over het toekomstige gedrag van consumenten. 

Studie 1 toont tevens aan dat dienstverleners moeten voorkomen dat klanten boos 
worden. De resultaten van een tweede studie helpen dienstverleners daarbij. Studie 
2 geeft een representatief en compleet overzicht van gedragingen van dienstverleners 
die tot boosheid bij consumenten kunnen leiden. Om boosheid op te wekken moeten 
gebeurtenissen als persoonlijk relevant worden geschat door consumenten. Het 
ontstaan van boosheid hangt daarom niet alleen af van de gebeurtenis (“ze verroerde 
geen vin”), maar ook van de evaluatie van hoe deze gebeurtenis van invloed is op 
het welbevinden van de consument (ik word niet serieus genomen). De specifieke 
inschatting van de gebeurtenis medieert met andere woorden het verband tussen de 
gebeurtenis en de emotionele ervaring van de consument. Verder onderzoek naar de 
antecedenten van boosheid in dienstverlening kan dus baat hebben bij het meenemen 
van zowel gedragingen van dienstverleners als van de specifieke inschatting daarvan 
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door consumenten. De gemaakte classificatie van gedragingen van dienstverleners 
die kunnen leiden tot boosheid is daarmee een fundamentele stap in de richting van 
het ontwikkelen van een allesomvattende theorie over de antecedenten van boosheid 
in dienstverlening. 
Ondanks de beste bedoelingen van de dienstverlener is het onmogelijk alle incidenten 
die leiden tot boosheid bij klanten te voorkomen. Dit heeft mede te maken met het 
feit dat de mens een grote rol speelt bij de productie van diensten: heterogeniteit is 
daarmee een wezenlijk kenmerk van diensten. Verder onderzoek naar de gevolgen van 
de verschillende manieren waarop dienstverleners kunnen omgaan met boosheid bij 
klanten is daarom nodig. Dit onderzoek kan de negatieve consequenties van boosheid 
beperken. In het meest extreme geval kan het voorkomen dat een bankbediende op 
een dag geconfronteerd wordt met een boze klant met een revolver of dat mobiele 
telefoons door een telefoonwinkel vliegen. 

NOTEN

 1 Dit artikel is gebaseerd op het proefschrift van de auteur: “Consumed with Anger: Negative Emotions in 
Service Consumption Settings.” Het proefschrift werd verdedigd op 7 december 2005 aan de Universiteit 
van Tilburg. Promotoren zijn Prof. Dr. F.G.M. Pieters en Prof. Dr. M. Zeelenberg.
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7. Laat omzet niet aan het lot over!

H.J. BOONSTRA, C.J. VERSTEEG en J.E. WIERINGA

SAMENVATTING

In dit artikel bespreken de auteurs een casestudy waarin ze voor de Staatsloterij een econometrisch 
marketingmodel ontwikkelen. Met behulp van dit model wordt vastgesteld welke variabelen uit de 
interne en externe omgeving de omzet beïnvloeden. Uit het onderzoek blijkt dat de jackpotstand, 
het overige prijzengeld (uit de vorige trekkingsperiode) en het aantal verkoopdagen invloed hebben 
op de retailomzet van de Staatsloterij. Verder blijkt de dummy die geïntroduceerd is voor zowel de 
invloed van Dayzers als het consumentenvertrouwen van significant belang te zijn. Tot slot blijkt 
er een speciale rol weggelegd voor de maanden april en december. Het in dit artikel gepresenteerde 
model is in staat de werkelijk behaalde omzetten nauwkeuriger te beschrijven dan het model dat tot 
nu toe door de Staatsloterij werd gebruikt. 
 

1. INLEIDING 

Voor een organisatie is het van belang te weten welke factoren van invloed zijn op de 
omzet. Immers, wanneer men inzicht heeft in de determinanten van de omzet, kan 
de organisatie hierop invloed uitoefenen zodat bijvoorbeeld de kans groter wordt dat 
streefcijfers gehaald worden. Daarnaast kan dit inzicht een verklaring bieden voor 
juist tegenvallende resultaten. Tevens is een organisatie, op basis van deze inzichten, 
in staat de omzet te voorspellen. Voornamelijk ten aanzien van de zogenoemde 
‘fast-moving’ consumentenproducten (zoals koffie, bier en wasmiddelen) is op 
dit gebied al veel onderzoek gedaan. In dit artikel bestuderen we de loterijmarkt. 
Loterijproducten onderscheiden zich op tenminste twee manieren van fast-movers: 
er is sprake van een ‘meespeelgevoel’ en door een lot aan te schaffen maakt men 
kans op het winnen van een grote geldprijs. We werken een casestudy uit waar we 
voor een specifieke organisatie, de Staatsloterij, een voorspellingsmodel voor de 
omzet ontwikkelen. Voordat we het model opstellen voeren we een vooronderzoek 
uit. We bestuderen daartoe de omgeving van de organisatie (paragraaf 2.1), en de 
relevante literatuur (paragraaf 2.2). Op basis van dit vooronderzoek construeren we 
een conceptueel model, waar alle mogelijke invloedsfactoren in opgenomen zijn. In 
paragraaf 3 specificeren we op basis hiervan een econometrisch model. In paragraaf 4 
bespreken we de data waarmee we het model schatten en gaan we in op de uitkomsten 
hiervan. In de laatste paragaaf presenteren we onze conclusies en aanbevelingen voor 
verder onderzoek.

Marktonderzoek DEF.indd   135 06-12-2006   12:15:24



136

2. VOORONDERZOEK

Het vooronderzoek laten we uiteenvallen in twee delen: een beschrijving van de 
omgeving van de Staatsloterij en een overzicht van de relevante literatuur.

2.1. Beschrijving omgeving organisatie

Allereerst is het verstandig om een goede beschrijving van de omgeving van de 
organisatie te verkrijgen. Op basis hiervan kan een inventarisatie gemaakt worden 
van de factoren die in de analyse mee behoren te worden genomen. Hierbij wordt 
veelal onderscheid gemaakt tussen interne en externe factoren, en omgevingsfactoren 
(Leeflang,1994a). De interne factoren hebben betrekking op het beleid van de eigen 
organisatie wat bijvoorbeeld tot uiting komt in de marketinginspanningen. Met 
betrekking tot externe factoren kunnen de consumenten, bedrijfstak, concurrentie 
en distributie worden beschouwd (Alsem, 2001). De omgevingsfactoren hebben 
invloed op zowel interne als externe factoren en zijn niet beheersbaar. Hierbij kan 
gedacht worden aan bijvoorbeeld de staat van de economie (werkloosheid, inflatie, 
etc.). In deze paragraaf brengen we de omgeving van de Staatsloterij in kaart. 
De Staatsloterij is al sinds 280 jaar een begrip in de Nederlandse samenleving. De 
voorkeur van de deelnemers voor het staatslot berust op vier pijlers: de grote winkans, 
het entertainment dat het meespelen met de loterij biedt, de betrouwbaarheid en de 
binding met de samenleving. Al deze factoren hebben direct of indirect invloed op 
de omzet van de Staatsloterij. 
Ieder jaar verzorgt de Staatsloterij twaalf reguliere maandelijkse trekkingen 
(waaronder gemakshalve ook de Koninginnedagtrekking wordt gerekend) en de 
Oudejaarstrekking. Dit houdt in dat er dertien trekkingen plaatsvinden in twaalf 
maanden. Het aantal verkoopdagen per trekkingsperiode kan variëren; het kan hier 
gaan om grote verschillen. Daarom is het verstandig rekening te houden met het 
aantal dagen waarover de omzet is behaald.
Staatsloten zijn verkrijgbaar bij meer dan 3300 verkooppunten. De verkooppunten 
variëren van tabakszaken, drogisterijen tot boek/tijdschrifthandels. Het aantal 
verkooppunten waar een staatslot verkrijgbaar is, is in de loop der tijd gewijzigd. 
Bovendien is niet elk verkooppunt even effectief. Het is goed om stil te staan bij 
de manier waarop de factor ‘verkooppunten’ in het model naar voren behoort te 
komen1. Er kan overigens ook op een automatische manier meegespeeld worden 
door middel van een automatische afschrijving van de bank- of girorekening in elke 
trekkingsperiode. Wanneer we dat de contante omzet vergelijken met de omzet 
behaald door middel van de automatische afschrijving, zien we dat de automatische 
manier van lotverkoop de laatste tijd terrein aan het winnen is. Uitzonderingen zijn 
de Oudejaarstrekking en de Koninginnedagtrekking; vanwege het speciale karakter 
van deze trekkingen kopen gedurende de trekkingsperiode meer mensen een staatslot 
in het contante kanaal. Omdat vanuit de Staatsloterij de behoefte is ontstaan om 
te onderzoeken welke factoren van invloed zijn op de contante omzet, maken we 
in dit onderzoek gebruik van data die betrekking heeft op de omzet die door de 
verkooppunten wordt gegenereerd. 
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De Nederlandse Staatsloterij organiseert niet alleen de trekkingen van de Staatsloterij. 
In 2001 heeft men de wekelijkse spelvariant Dayzers geïntroduceerd2. Deze 
spelvariant kan effect hebben op de omzetten van de Staatsloterij. Er is immers een 
extra keuze ten aanzien van loterijproducten. 
De maandelijkse trekkingen worden bekend gemaakt in het televisieprogramma 
Staatsloterij Live! (voorheen de Staatsloterijshow). Door middel van deze vorm 
van ‘beleveniscommunicatie’ krijgt de consument meer gevoel bij het product 
wat mogelijk de omzet beïnvloedt. We zullen hiermee rekening houden door de 
kijkcijferdichtheid van Staatsloterij Live! als verklarende variabele op te nemen in 
het model. 

2.2. Relevante literatuur

Er is al veel onderzoek verricht naar verschillende aspecten van een loterij. In de 
literatuur treffen we dan ook artikelen aan over uiteenlopende onderwerpen zoals 
de structuur van de loterij (Garrett en Sobel, 2004), tot de psycho- en demografische 
karakteristieken van de spelers (McMonkey en Warren, 1987). En van de potentiële 
revenuen voor de staat (Aronson et al., 1972) tot annuïteitenuitbetalingen van de 
jackpot (Matheson en Grote, 2003). Hoewel dit allemaal zeer interessante aspecten 
zijn voor de bepaling van de verkopen van een (staats)loterij gaan we hier alleen in 
op de artikelen die factoren bespreken die mogelijk van directe invloed zijn op de 
omzet van de (staats)loterij. 
We weten dat prijs over het algemeen de vraag beïnvloedt. Maar wanneer de prijs 
(of welke andere variabele dan ook) relatief constant is over een bepaalde periode, 
dan kan deze geen grote verklaarkracht hebben in een model (Leeflang et al., 2000). 
Aangezien de aanschafprijs van een staatslot gedurende de beschouwde periode 
minimaal is veranderd, besluiten we de prijs niet op te nemen in het model. 
In diverse artikelen is aangetoond dat hogere jackpotstanden leiden tot een hogere 
vraag naar loten (DeBoer, 1990; Shapira and Venezia, 1992; Forrest et al., 2002; 
Matheson, 2001; Matheson en Grote, 2003). Omdat de prijs van een lot onafhankelijk 
is van de hoogte van de jackpot, zullen enerzijds de verwachte netto opbrengsten 
van een lot stijgen met de omvang van de jackpot. Anderzijds zal ook het aantal 
lotkopers toenemen wanneer de omvang van de jackpot stijgt. De kans dat de jackpot 
moet worden gedeeld neemt daarmee ook toe, wat weer leidt tot een daling van de 
verwachte netto opbrengsten (Matheson en Grote, 2003). Uit onderzoek is gebleken 
dat het eerste effect sterker is dan het tweede: de lotkopers associëren een toename 
van de jackpot met een hogere verwachte opbrengst. 
Shapira en Venezia (1992) tonen aan dat naast de hoogte van de jackpot ook het aantal 
kleine(re) prijzen van invloed is op de vraag naar loten. Dit wordt bevestigd door de 
populariteit van loterijen met kleinere prijzen. Een verklaring hiervoor kan zijn dat 
de kleinere prijzen doorgaans worden gebruikt om een volgend lot te financieren 
(Shapira en Venezia, 1992).
Ook de jackpotstanden van concurrerende loterijen kunnen de hoogte van de eigen 
omzet beïnvloeden. Matheson en Grote (2005) onderscheiden twee mogelijke 
effecten van concurrerende jackpotstanden: het complementaire effect en het 
substitutie-effect. De hoogte van concurrerende jackpotten kan meer consumenten 
naar de verkooppunten toetrekken. Het complementaire effect doet zich voor als de 
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consument besluit om, in aanvulling op het concurrerende lot, ook een staatslot te 
kopen. Het substitutie-effect kan zich ook voordoen. Dit is het geval als de consument 
op basis van de hoogte van de jackpot ervoor kiest om, in plaats van staatsloten, 
bijvoorbeeld Lottoloten aan te schaffen. Het is waarschijnlijker dat substitutie-
effecten optreden naarmate de prijsverschillen tussen de concurrerende loten groter 
zijn. Ter illustratie: de prijs van een Staatslot is € 13,50 terwijl een Lottolot € 1 kost. 
Dayzers kan worden beschouwd als een lijnextensie van de Nederlandse Staatsloterij. 
Een lijnextensie houdt in dat een merk het aantal variëteiten van een product uitbreidt 
(Leeflang, 1994). Hoewel Dayzers vrijwel niet met het moedermerk geassocieerd 
wordt, kan Dayzers worden aangeduid als een nieuw product in de lijn van de 
Nederlandse Staatsloterij. Het effect van deze lijnextensie op het originele merk kan 
zowel positief als negatief van aard zijn. Lomax en McWilliam (2001) beschrijven 
twee mogelijke consequenties van lijnextensie: kannibalisatie en trial. Kannibalisatie 
wil zeggen dat de verkopen van het nieuwe merk deels ten koste gaan van de omzet 
van het bestaande merk (interne concurrentie tussen merken van één bedrijf). Trial 
houdt in dat gunstige ervaringen met het bestaande merk een positief effect kan 
hebben op de probeeraankopen van het nieuwe product (Floor et al., 2002).
Een andere belangrijke variabele betreft de mediabestedingen van de Staatsloterij. 
De Staatsloterij maakt gebruik van enkele mediatypes zoals radio, televisie en 
print. Uit onderzoek van Zhou, Zhou en Ouyang (2003) blijkt dat responscurves 
verschillen per medium. Het verdient daarom de voorkeur om, indien dit mogelijk is, 
bestedingen aan verschillende media apart te analyseren. Ook de mediabestedingen 
van concurrenten kunnen een rol spelen. Clarke (1973) concludeert dat adverteren 
niet alleen verkopen van het eigen merk beïnvloedt, maar ook verkopen van 
concurrerende merken. Yoo en Mandhachitara (2003) gaan dieper in op de relatie 
tussen de mediabestedingen van de concurrentie en de eigen verkopen. De auteurs 
onderscheiden maarliefst vier soorten effecten. Elk van deze effecten vereist volgens 
hen een verschillende aanpak in de organisatie.
DeBoer (1986) en Mikesell en Zorn (1987) vinden dat de omzet van een staatsloterij 
positief wordt beïnvloed door het inkomen van een huishouden. De redenering is 
dat huishoudconsumptie, waarvan de bestedingen aan loterijen een deel uitmaken, 
voornamelijk afhankelijk is van het niveau van het persoonlijke inkomen (Mikesell, 
1994). Deze bevinding conflicteert met de conclusies van Brinner and Clotfelter (1979), 
die aantonen dat groepen met een laag inkomen meer meespelen en meer besteden aan 
sommige loterijproducten dan groepen met een hoger inkomen. Ook Vrooman (1976) 
vindt een negatieve relatie tussen omzet van staatsloterijen en inkomen.
In de literatuur wordt ook het werkloosheidpercentage gesuggereerd als verklarende 
variabele voor de vraag naar loterijproducten. In economisch moeilijke tijden wordt 
de (kleine) kans op het winnen van een grote prijs aantrekkelijker gevonden dan 
wanneer de werkloosheidcijfers lager zijn (Mikesell 1994). De hoogte van de inflatie 
heeft een vergelijkbaar effect op de verkopen van loterijproducten (Springer 1977). 
Wij houden rekening met het feit dat de verwachte inflatie mogelijk invloed uitoefent 
op de omzet van de Staatsloterij.
Met betrekking tot de relevantie van consumentenvertrouwen voor het voorspellen 
van loterijomzetten kunnen vele argumenten worden aangedragen. Echter empirische 
bewijzen leveren geen eenduidig beeld (Berry en Davey, 2004; Nijkamp et al, 2002).
Op 1 januari 2002 is de euro geïntroduceerd als legaal betaalmiddel in twaalf landen 
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van de EU. De verwachting was dat de conversie weinig effect zou hebben op de 
prijzen. Echter, in de perceptie van de Europese consument is de invoering van de 
Euro gepaard gegaan met een prijsstijging (Dziuda en Mastrobuoni, 2005). Hierbij 
moet wel worden opgemerkt dat er een verschil is tussen de gepercipieerde inflatie en 
de werkelijke inflatie. Het is juist de gepercipieerde prijs die de consument aanzet tot 
kopen of niet kopen. De invoering van de Euro kan dus een nadelig gevolg hebben 
gehad op de omzetten van staatsloten.
Uit het zojuist beschreven vooronderzoek voor de Staatsloterij zijn enkele factoren 
naar voren gekomen die mogelijk van invloed zijn op de omzet van de Staatsloterij. 
De belangrijkste factoren zijn in figuur 1 weergeven3:

Figuur 1. Verklarende variabelen model.

3. HYPOTHESEN EN MODELSPECIFICATIE

We beantwoorden de onderzoeksvraag door middel van het toetsen van hypotheses. 
We stellen op deze manier voor elke variabele uit figuur 1 vast of deze (significant) 
van invloed is op de omzet van de Staatsloterij. Aangezien de variabelen tot nu toe 
steeds zijn onderverdeeld in drie groepen – de interne factoren, externe factoren 
en omgevingsvariabelen – zal ook bij het opstellen van de hypotheses deze 
indeling worden gehanteerd. Wel moet in het achterhoofd worden gehouden dat 
deze hypotheses getoetst worden voor elk van de afzonderlijke variabelen. Ter 
verduidelijking, de interne factoren bestaan uit vijf afzonderlijke variabelen (zie 
figuur 1). Bij de statistische toetsen zullen deze variabelen afzonderlijk ofwel 
worden verworpen ofwel worden geaccepteerd. Daarna doen we een uitspraak over 
de hypotheses zoals die hieronder zijn opgesomd. De hypotheses zijn:

H0 :  Interne factoren hebben geen invloed op de contante omzet van de 
Staatsloterij

Ha :  Interne factoren hebben wel invloed op de contante omzet van de Staatsloterij
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H0 : Externe factoren hebben geen invloed op de contante omzet van de 
Staatsloterij

Ha:   Externe factoren hebben wel invloed op de contante omzet van de 
Staatsloterij 

H0 :  Omgevingsvariabelen hebben geen invloed op de contante omzet van de  
Staatsloterij

Ha :  Omgevingsvariabelen hebben wel invloed op de contante omzet van de 
Staatsloterij

We modelleren de relaties tussen de verklarende variabelen en de omzet van de 
Staatsloterij (zie figuur 1) met behulp van een eenvoudig lineair model: 

,
waar;

   = omzet van de Staatsloterij op tijdstip t;

 =  waarde van verklarende variabele 1,…, p op 
tijdstip t;

   = storingsterm.

Voor het schatten van de parameters maken we gebruik van de ordinary least squares 
methode4.

4. DATA

In sectie 2 merkten we op dat er op twee verschillende manieren kan worden 
meegespeeld in de Staatsloterij. Het is mogelijk om ‘automatisch’ mee te spelen, 
door middel van een automatische afschrijving van de bank- of girorekening in elke 
trekkingsperiode. Daarnaast is het mogelijk om de loten aan te schaffen via één van de 
vele verkooppunten. In dit onderzoek maken we gebruik van de data die betrekking 
hebben op de omzet die door de verkooppunten wordt gegenereerd. De data die 
we hiervoor gebruiken zijn de geaggregeerde contante omzet per trekkingsperiode 
van alle verkooppunten over de periode maart 1997 tot en met februari 2005. We 
bestuderen alleen de reguliere trekkingsperioden: de Oudejaarsloterij laten we 
buiten beschouwing. 
De introductie van Dayzers (in 2001) valt samen met het begin van de economische 
recessie. Hierdoor zijn de afzonderlijke effecten van deze variabelen op de omzet 
niet te bepalen (het welbekende multicollineariteitsprobleem). We hebben daarom 
beide variabelen vervangen door een dummy die beide effecten oppikt.
Het aantal datapunten moet toereikend zijn om de coëfficiënten van alle variabelen in 
het model met enige betrouwbaarheid te kunnen schatten. Een vuistregel daarvoor is 
dat de verhouding tussen het aantal te schatten parameters en het aantal waarnemingen 
minimaal gelijk moet zijn aan vijf (Leeflang, 1994a). Dit houdt in wanneer er vijf 
verklarende variabelen in het model worden opgenomen, dat de regressie gebaseerd 
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moet zijn op een dataset van minimaal 25 waarnemingen. Omdat we in dit onderzoek 
de periode maart 1997 tot en met februari 2005 beschouwen, hebben we in totaal 
95 datapunten. Tijdens het schatten van een model behoort echter een deel van de 
totale dataset worden gereserveerd voor validatie van het model. Met behulp van het 
andere deel van de data wordt het model geschat. Als ‘validation sample’ hanteren 
wij het laatste jaar van de dataset; februari 2004 tot en met februari 2005. Het aantal 
datapunten in de ‘estimation sample’ bedraagt dan 83 datapunten. 

5. WERKWIJZE

We hebben ervoor gekozen om de relaties tussen de verklarende variabelen en 
de omzet als volgt vast te stellen. Eerst wordt een initieel model geschat dat alle 
variabelen bevat die mogelijk van invloed zijn op de omzet. Vervolgens wordt 
gekeken naar de significantie van de variabelen. We verwijderen alle niet-significante 
variabelen uit het model. Het resulterende model noemen we het basismodel. Dit 
model breiden we stapsgewijs uit met de niet-geselecteerde variabelen. Dit gebeurt 
op volgorde van relevantie. Omdat met het toevoegen van verklarende variabelen de 
R2 per definitie toeneemt, gebruiken we deze niet als selectiemaatstaf: We nemen een 
variabele alleen opnieuw op wanneer blijkt dat deze significant is. Deze stapsgewijze 
methode leidt niet noodzakelijkerwijs tot ‘het beste model’. Wel is het zo dat de 
systematiek voorkomt dat twee relevante, maar sterk correlerende, verklarende 
variabelen als gevolg van multicollineariteitsproblemen allebei niet in het model 
worden opgenomen. Wanneer we de stapsgewijze variabelentoevoeging succesvol 
hebben voltooid, resulteert dit in het eindmodel. Dit eindmodel hoeft niet volledig 
te bestaan uit significante variabelen. Een bepaalde variabele kan haar significantie 
verliezen door het toevoegen van een andere variabele. Echter, een variabele die 
ooit significant is gebleken, wordt gehandhaafd. De residuen van het eindmodel 
zijn onderzocht op de gebruikelijke aannames van heteroskedasticiteit, normaliteit 
en seriële correlatie. Daarbij constateerden we geen problemen. Op basis van de 
waarden van de Variance Inflation Factors concluderen we dat er geen sprake is 
van ernstige multicollineariteit. In figuur 2 is de gevolgde werkwijze schematisch 
weergegeven.

Figuur 2. Schematische weergave van de werkwijze.
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6. RESULTATEN

Eerst wordt een initieel model geschat. We nemen de volgende variabelen op in 
het model: de jackpot5, het aantal verkoopdagen, de totale mediabestedingen6, het 
aantal verkooppunten2, het (overige) prijzengeld dat in het contante kanaal tijdens 
de vorige trekking is gevallen, de hoogste Lotto jackpotstand en de dummy voor het 
gecombineerde effect van de introductie van Dayzers en het consumentenvertrouwen. 
Daarnaast kiezen we ervoor een dummy voor de maanden april, december en januari 
op te nemen. Het is bekend dat de omzet in deze maanden structureel hoger ligt 
dan in de overige maanden. De coëfficiënten en de bijbehorende t-waarden zijn te 
vinden in tabel 1. Enkele waarden voor de Variance Inflation Factor zijn groter dan 
10 en wijzen op multicollineariteitsproblemen. Op basis van een significantieniveau 
van 5% besluiten we dat de april-, en de decemberdummy, de jackpotstand, het 
aantal verkoopdagen, de gecombineerde dummy voor introductie van Dayzers en 
het consumentenvertrouwen en het (overige) prijzengeld dat in het contante kanaal 
tijdens de vorige trekking is uitgekeerd, deel gaan uitmaken van het basismodel. 
Nadat het basismodel met deze variabelen is geschat (derde kolom in tabel 1), bepalen 
we stapsgewijs welke van de niet-geselecteerde variabelen wordt toegevoegd. De 
stapsgewijze toevoeging resulteert in een eindmodel waar de volgende variabelen 
zijn in opgenomen: de april- en december-dummies, de jackpotvariabele, het 
aantal verkoopdagen, de Dayzers/consumentenvertrouwen dummy, het (overige) 
prijzengeld, de mediabestedingen aan televisie en de mediabestedingen van de 
overige loterijaanbieders aan dagbladen. De laatste kolom van tabel 1 geeft de 
schattingsresultaten weer.

Marktonderzoek DEF.indd   142 06-12-2006   12:15:25



143

Tabel 1. Coëfficiënten en bijbehorende p-waarden (tussen haakjes) in verschillende modellen.

Variabele Initieel model Basismodel Eindmodel

Constante 1.448.834 (0,75) 5.963.492 (0,01) 4.803.899 (0,03)

Januari dummy 4.653.983 (0,07) * *

April dummy 2.134.868 (0,02) 2.307.451 (0,01) 1.558.067 (0,08)

December 
dummy 2.032.588 (0,01) 2.316.457 (0,00) 2.486.828 (0,00)

Jackpot 0,57 (0,00) 0,69 (0,00) 0,60 (0,00)

Aantal 
verkoopdagen

399.619 (0,00) 443.657 (0,00) 478.283 (0,00)

Lotto 
jackpotstand

-0,04 (0,63) - -

Dummy Dayzers-
Consument

-0,77 (0,00) -0,56 (0,00) -0,56 (0,00)

Totale 
mediabestedingen 
STL

0,93 (0,13) - -

Aantal 
verkooppunten 4.050.771 (0,07) - -

Prijzengeld -0,04 (0,69) 0,16 (0,00) 0,20 (0,00)

Mediabestedingen 
televisie STL 2,25 (0,01)

Mediabestedingen 
dagblad OA

-2,59
(0,08)

R2 0,75 0,73 0,76

*: variabele is verwijderd i.v.m. multicollineariteitsproblemen
-: variabele is niet significant

Opvallend is dat in het initiële model de totale mediabestedingen niet significant zjin, 
maar wanneer we de mediabestedingen meenemen op het niveau van mediumtype 
dat dan de mediabestedingen aan televisie wel een significante variabele is. Hetzelfde 
principe geldt voor de mediabestedingen van andere loterijaanbieders. Op 
geaggregeerd niveau is de variabele niet significant, op het niveau van mediumtype 
wel.
Het eindmodel verklaart 76% van de variantie van de omzet van de Staatsloterij. 
De eerder genoemde verificatie van de gebruikelijke aannames voor het toepassen 
van de kleinste kwadratenmethode leidde niet tot een aanpassing van het model 
of het toepassen van een andere schattingsprocedure. Samenvattend presenteren 
we het volgende eindmodel voor de beschrijving van de contante omzetten van de 
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Staatsloterij over de periode 1997 tot en met 2005: 

OSt   =   4.803.899  +  1.558.067 ADt  +  2.486.828 DDt   +  0,60 JPt  + 
   +  478.283 VDt  - 0,56 DDCt + 0,20 PGt-1 + 2,25 MBTVt - 2,59 OADagt ,

waar geldt, voor trekkingsperiode t:
OSt  =  contante omzet van Staatsloterij;
ADt  = april dummy;
DDt = december dummy;
JPt = jackpotstand; 
VDt = aantal verkoopdagen;
DDCt  =  dummy voor introductie Dayzers/daling 

consumentenvertrouwen;
PGt-1 =  uitgekeerde prijzengeld in trekkingsperiode t-1 in het contante 

kanaal;
MBTVt = mediabestedingen van Staatsloterij aan televisie;
OADagt = mediabestedingen van overige loterijaanbieders aan dagbladen.

Het grootste deel van de variatie in de contante omzet wordt verklaard door de 
variatie in jackpotstand. De waarde van regressiecoëfficiënt van deze variabele is 
gelijk aan 0,6. Dit houdt in dat de contante omzet met 0,6 eenheden toeneemt wanneer 
de jackpotstand met één eenheid toeneemt. In eerste instantie lijkt dat niet logisch. 
Immers, dit zou betekenen dat Staatloterij van elke extra euro die ze in de jackpot 
investeert maar zestig cent terugziet in de vorm van extra omzet. Het is echter zo 
dat de jackpot niet elke trekkingsperiode valt. Er is dan sprake van een zogenaamde 
roll-over: De jackpot voor de volgende trekkingsperiode vergt dan slechts een kleine 
investering, omdat de nieuwe jackpot mede ‘gevuld’ wordt uit de vorige jackpot. 
Het is zinvol de regressiecoëfficiënt van de jackpot te vergelijken met die van het 
(overige) prijzengeld. Het (overige) prijzengeld blijkt een minder grote pay-off 
voor de Staatsloterij te hebben: een verhoging van het (overige) prijzengeld met één 
eenheid doet de omzet van de Staatsloterij met slechts 0,20 eenheden toenemen. De 
dummy die is opgenomen voor zowel de maand april als december laat zien dat in 
deze maanden structureel meer omzet wordt behaald. 
De schattingsresultaten laten ook zien dat de contante omzet toeneemt met het aantal 
verkoopdagen binnen een trekkingsperiode. Net als bij de jackpotstandvariabele is ook 
hier voorzichtigheid geboden ten aanzien van de interpretatie van het resultaat. Men 
zou de positieve coëfficiënt kunnen interpreteren als de extra omzet die gemiddeld 
genomen behaald wordt wanneer de trekkingsperiode met één dag verlengd wordt. 
De omzet neemt echter exponentieel toe binnen een trekkingsperiode. Wanneer 
de lotkopers in geval van een verlenging van de trekkingsperiode hun aankopen 
uitstellen zal de omzettoename aanzienlijk minder groot zijn dan de coëfficiënt doet 
vermoeden. 
Uit het numeriek gespecificeerde model blijkt verder dat de introductie van Dayzers 
en/of  de daling van het consumentenvertrouwen correspondeert met systematisch 
lagere contante omzetten van de Staatsloterij. Zoals we eerder al opmerkten is het 
helaas niet mogelijk dit negatieve effect verder uit te splitsen naar de onderliggende 
oorzaken.
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De mediabestedingen van de Staatsloterij aan televisie zijn effectief: elke extra euro 
die hieraan wordt besteed leidt gemiddeld tot meer dan dubbel zoveel extra omzet. 
De bestedingen van overige loterijaanbieders aan dagbladen is negatief. Deze laatste 
variabele levert slechts een minimale bijdrage aan de verklaarkracht van het model 
(slechts 0,9% van de variantie in de contante omzet wordt door deze variabele 
verklaard). 
Tot slot van de bespreking van de resultaten gaan we na hoe goed het eindmodel in 
staat is om omzetwaarden te voorspellen die niet zijn gebruikt om het model mee te 
schatten (predictieve validatie). 

Figuur 3. Werkelijke omzet versus model periode 1997-2005.
 
In figuur 3 zijn drie lijnen weergegeven. De ononderbroken lijn stelt het verloop van 
de werkelijke omzet voor. De onderbroken lijn laat zien hoe goed het model past voor 
het deel van de data dat gebruikt is voor het schatten van het model. De stippellijn 
geeft de modelvoorspellingen weer voor de datapunten die niet gebruikt zijn bij 
het schatten van het model. Door deze waarden te vergelijken met de werkelijke 
omzetten kunnen we nagaan hoe goed het model voorspelt. 
Uit de figuur blijkt dat het model goed in staat is om de fluctuaties in de contante 
omzet te beschrijven gedurende de periode maart 1997-februari 2004. Alle pieken 
in de omzetten worden door het model redelijk benaderd. Maar ook de iets minder 
hoge contante omzetten worden goed beschreven. Wanneer het model vergeleken 
wordt met de gebudgetteerde omzetten van de Staatsloterij, krijgen we onderstaande 
grafiek. 
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Figuur 4. Werkelijke omzet versus model periode en budget 1997-2005.

Hieruit kan men opmaken dat het model beter in staat is de werkelijk behaalde 
omzetten te beschrijven. Dit beeld wordt bevestigd wanneer we de kwadratensom 
van de residuen (RSS) berekenen. Een hogere waarde van de RSS correspondeert 
met een slechtere fit. Voor ons model vinden we een RSS van 2,73E+14 en voor het 
budget 8,18E+14.
Ten aanzien van de predictieve validatie merken we op dat gedurende de periode maart 
2004 - februari 2005 (de zogenaamde hold-out steekproef), het model de werkelijke 
contante omzet overschat. Dit kan het gevolg zijn van enkele veranderingen die zijn 
opgetreden na februari 2004 die niet weerspiegeld worden in (de schatting van) het 
model.
We hebben het model daarom ook volgens bovenstaande werkwijze op vier kortere 
periodes geschat: 1997-2005, 1997-2000, 2001-2005 en 2002-2005. Dit resulteert in 
vier eindmodellen, die enigszins verschillen in samenstelling. Variabelen die in alle 
vier modellen geselecteerd worden zijn de jackpotstand, het overige prijzengeld (uit 
vorige trekkingsperiode), het aantal verkoopdagen, de gecombineerde Dayzers/
consumentenvertrouwen-dummy, en de april- en decemberdummy’s.
De hoogste Lotto jackpotstand en het aantal verkooppunten blijken in geen van de 
modellen significant te zijn. We verwachten intuïtief een negatief verband tussen de 
hoogste Lotto jackpotstand en de contante omzetten van de Staatsloterij te vinden. 
Een mogelijke verklaring voor het ontbreken van dit effect is dat men, indien de 
Lotto jackpot hoog is, in aanvulling op de aanschaf van een staatslot ook meespeelt 
met de Lotto. De aanschaf van een Lotto-lot gaat dan niet ten koste van de contante 
omzet van de Staatsloterij (complementair effect). Een mogelijke verklaring voor 
het ontbreken van het effect van het aantal verkooppunten is dat deze variabele 
te weinig fluctuatie over tijd vertoont. Wanneer een variabele relatief constant is 
over een bepaalde periode, dan kan het geen grote verklaarkracht hebben in een 
econometrisch model (Leeflang et al. 2000). 
Uit de resultaten blijkt dat de nulhypothese: Interne factoren hebben geen invloed op 
de contante omzet van de Staatsloterij kan worden verworpen. Voor de Staatsloterij 
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is dit prettig om te weten. De organisatie is blijkens het model in staat invloed 
uit te oefenen op de contante omzet. Met betrekking tot de tweede nulhypothese 
concluderen we dat ook externe factoren invloed hebben op de contante omzet van 
de Staatsloterij. Hoewel gebleken is dat de omzet van Staatsloterij niet beïnvloed 
wordt door de hoge(re) jackpotstanden van de Lotto, heeft de gecombineerde dummy 
voor de introductie van Dayzers en de daling van het consumentenvertrouwen wel 
een significante invloed op de contante omzet van de Staatsloterij. Helaas kan het 
gezamenlijke effect niet worden uitgesplitst naar de afzonderlijke variabelen. De 
nulhypothese ‘omgevingsvariabelen hebben geen invloed op de contante omzet van 
de Staatsloterij’ kunnen we op basis van de analyses niet verwerpen.

7. SAMENVATTING EN AANKNOPINGSPUNTEN 
 VOOR VERDER ONDERZOEK

Op basis van het vooronderzoek waarin we de omgeving van de Staatsloterij 
beschrijven en op basis van eerder onderzoek hebben we een aantal variabelen 
geselecteerd die van invloed zouden kunnen zijn op de contante omzet (figuur 
1). Met behulp van een econometrisch model hebben we getoetst welke van deze 
variabelen significant van invloed zijn op de contante omzet van de Staatsloterij. 
Daartoe bepalen we eerst een basismodel, waarna we stapsgewijs niet-geselecteerde 
variabelen toevoegen, om uiteindelijk een meest optimaal eindmodel te vinden. Het 
eindmodel dat in deze casestudy is gevonden, is beter in staat contante omzetten te 
beschrijven dan de budgetten die de Staatsloterij zelf hanteert. 
De data waarop de schattingen van het eerste model van dit artikel zijn gebaseerd 
hebben betrekking op de periode maart 1997- februari 2005. Omdat er zich ten 
aanzien van de contante omzet enkele veranderingen hebben voorgedaan, hebben we 
gekozen om ook kortere periodes te analyseren: 1997-2005, 1997-2000, 2001-2005 en 
2002-2005. Dit resulteert in vier modellen die enigszins verschillen in samenstelling. 
Echter ten aanzien van de belangrijkste determinanten zijn de uitkomsten robuust te 
noemen: de jackpotstand, het overige prijzengeld (uit de vorige trekkingsperiode), 
het aantal verkoopdagen, de april dummy en de december dummy blijken in alle 
modellen significant te zijn.
Hoewel bij dit onderzoek getracht is om met alle relevante aspecten rekening te 
houden, zijn er punten waar in vervolgonderzoek dieper op in kan worden gegaan. 
Zo hebben we voor dit onderzoek gebruik gemaakt van geaggregeerde contante 
omzetten. Hierbij is geen onderscheid gemaakt tussen het soort verkooppunt of de 
regio waar een verkooppunt zich in bevindt. Met name met betrekking tot dit laatste 
zouden zich verschillen kunnen voordoen. Het is daarom interessant te onderzoeken 
of er omzetverschillen bestaan tussen regio’s. Verder is in dit onderzoek geen rekening 
gehouden met de lotkoper. De beweegredenen voor het al dan niet aanschaffen van 
een staatslot zijn uitermate belangrijk om dieper inzicht in de (ontwikkeling van) 
contante omzetten te verkrijgen. Daarnaast is het mogelijk dat de ene lotkoper 
gevoeliger is voor een bepaalde variabele (bijvoorbeeld de jackpotstand) dan een 
andere lotkoper. In dit onderzoek is feitelijk aangenomen dat alle lotkopers op 
dezelfde wijze reageren. Verder onderzoek zou hier aandacht aan kunnen besteden. 
In dit artikel is getracht het model zo simpel mogelijk te houden. Dit betekent dat 
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complexe (niet-lineaire) verbanden tussen de verklarende variabelen en de omzet 
door deze eenvoudige aanpak over het hoofd worden gezien. Verder onderzoek 
zou kunnen nagaan of een andere functionele vorm van het model leidt tot betere 
uitkomsten. 
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NOTEN

1  Besloten is om alleen de verkooppunten te tellen die een bepaalde minimale gemiddelde omzet 
gedurende een trekkingsperiode hebben behaald.

2  Een ander onderdeel van de activiteiten van de Nederlandse Staatsloterij is Ticketbox. Ticketbox houdt 
zich bezig met het organiseren van ticketing op het gebied van sport, muziek, dance en pretparken. 

3 In het oorspronkelijke onderzoek zijn meer factoren beschouwd. Het is ondoenlijk al deze factoren in 
dit artikel te bespreken. 

4  Hierbij wordt de kwadratensom van de verschillen tussen de geobserveerde en de verwachte waarden 
geminimaliseerd (Hill et al., 1997). De software waarvan we gebruik maken bij het schatten van het 
model, SPSS, hanteert deze schattingsmethode automatisch.  

5  De Nederlandse Staatsloterij is een loterij die haar prijzengeld netto uitkeert. De gecommuniceerde 
jackpot kan hoger uitvallen wanneer de gerealiseerde jackpotstanden hoger zijn. Vooraf kent men deze 
gerealiseerde jackpot niet. Aangezien de gecommuniceerde jackpot een beweegreden voor het wel of 
niet kopen van een staatslot, beschouwen we in de analyse de gecommuniceerde jackpot. Naast de 
jackpot kent de Staatsloterij ook andere uitzonderlijke hoge prijzen, bijvoorbeeld Kroonprijzen en 
natuurlijk de Oudejaarsprijs. We nemen de hoogste van de twee prijzengelden mee, ofwel de jackpot 
ofwel de specifieke hoge prijs.  

6  De mediabestedingen zijn in het oorspronkelijke model ook per type medium geanalyseerd. 
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8. Waarom doen respondenten mee aan 
onderzoek in online panels? 
Een onderzoek naar de relatie tussen 
motieven en respons

E. C. BRüGGEN1 , J.C. DE RUYTER, M.G.M. WETZELS en  
N. SCHILLEWAERT

SAMENVATTING

Het meeste online onderzoek vindt tegenwoordig plaats door middel van online panels. Deze 
panels hebben een aantal voordelen, zoals een relatief hoge respons, controle over de samenstelling 
van de steekproef, toegang tot moeilijk te bereiken populaties en gedetailleerde informatie over 
respondenten. Om toegang te hebben tot een voor het panel kritische massa respondenten, 
paneluitval te voorkomen en nieuwe panel leden te werven is het van belang inzicht te krijgen in 
de motieven waarom respondenten deelnemen aan online onderzoekspanels. Daarom ontwikkelen 
we in deze bijdrage een instrument waarmee marktonderzoekers motieven van respondenten in 
kaart kunnen brengen. Bovendien gaan we na wat het effect is van verschillende motieven op de 
kwantiteit en kwaliteit van respons en kijken we hoe respondenten te typeren zijn door middel van 
clusteranalyse. 

1. INLEIDING

Online onderzoek is een snelgroeiend segment in de markt voor marktonderzoek 
(ESOMAR 2004). Het meeste online onderzoek wordt tegenwoordig uitgevoerd met 
behulp van online onderzoekspanels (Göritz 2004). Deze panels kunnen omschreven 
worden als een pool van mensen die toegestemd hebben om regelmatig deel te 
nemen aan online onderzoek (Göritz, Reinhold and Batinic 2002). De belangrijkste 
voordelen van deze wijze van dataverzameling zijn de lagere kosten voor werving 
en selectie en de beschikbaarheid van respondenten. Andere voordelen zijn relatief 
hoge responspercentages, snellere doorlooptijden voor het veldwerk en efficiëntie 
in het selecteren van specifieke steekproeven (Göritz 2004). Een effectief online 
onderzoekspanel vereist een kritische massa leden die gemotiveerd is om regelmatig 
deel te nemen aan online onderzoek. Uitval van respondenten is een belangrijke 
bron van zorg voor panelmanagers en dwingt hen ertoe om continue nieuwe panel 
leden te selecteren en werven (Winer 1983). Vanuit dit oogpunt is het van belang 
om inzicht te krijgen in de redenen waarom respondenten bereid zijn om lid van 
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panels te worden en te blijven. Een andere relevante vraag is of motivieven respons 
kwantiteit en kwaliteit beïnvloeden. Deze kwesties zijn in de recente marketing 
literatuur tot nu toe onvoldoende belicht. 
Tot dusver is vooral aandacht besteed aan het effectief gebruik van incentives om 
deelname aan marktonderzoek te stimuleren (Church 1993; Kanuk and Berenson 
1975; Yu and Cooper 1983). Het lijkt echter ook van belang om naast deze 
extrinsieke vorm van beloning te onderzoeken of ook intrinsieke motieven een rol 
spelen (Hunt 1965). Eerder onderzoek heeft aangetoond dat bijvoorbeeld interesse 
in het onderwerp van onderzoek of nieuwsgierigheid respondenten stimuleert mee 
te doen aan onderzoek (Sheehan and McMillan 1999). Ook lijken sociale normen een 
rol spelen bij de bereidheid tot deelname aan onderzoekspanels (Groves, Singer and 
Corning 2000). Immers, met name in online panels is interactie tussen respondenten 
in toenemende mate mogelijk. Online panels vormen dus als het ware een sociale 
context waarin onderzoekers en respondenten informatie uitwisselen. Deze 
panels lijken steeds meer op virtual communities; met discussie forums, dagelijkse 
opiniepeilingen, aankondigingen van prijswinnaars en interessante nieuwsfeiten (zie 
bijvoorbeeld http://www.opinionworld.co.uk/). Dus naast individuele motieven 
vormen sociale motieven een bepalende factor voor deelname. In deze bijdrage 
ontwikkelen we een instrument dat motieven tot deelname in kaart brengt. Deze 
taxonomie wordt ontwikkeld aan de hand van het onderscheid tussen intrinsieke en 
extrinsieke motieven enerzijds, en inviduele en sociale motieven anderzijds. 
Naast het in kaart brengen van motieven gaan we na wat de invloed is van deze 
motieven op de respons. Soms wordt deelname aan online onderzoek geassocieerd 
met een makkelijke manier om geld te verdienen (zie bijvoorbeeld “The free Get 
Paid to Take Surveys Online Guide;” http://www.surveys4money.com/). Hoewel 
dit soort praktijken respons kunnen verhogen, rijzen er twijfels over de kwaliteit van 
de respons van respondenten die meedoen vanwege dergelijke incentives. Eerder is in 
de literatuur gewezen op het gevaar van respons bias als gevolg van het gebruik van 
financiële incentives (Greenleaf 1992a; Greenleaf 1992b; Shulman 1973). Daarnaast 
zou het kunnen dat intrinsiek gemotiveerde respondenten enthousiaster en positiever 
zijn in hun antwoorden. Daarom is het van belang motieven om te participeren in 
online panels in verband te brengen met respons performance indicatoren. 
Tenslotte gaan we in deze bijdrage ook in op de vraag of respondenten te karakteriseren 
zijn aan de hand van de door hen gehanteerde motieven om deel te nemen aan 
online panels. Inzicht hierin kan panelmanagers helpen bij het samenstellen van 
steekproeven ten behoeve van online onderzoek. Naast de bekende NAW gegevens 
kunnen respons motieven van belang zijn voor het corrigeren, standaardiseren of 
wegen van de resultaten van onderzoek. 
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2.  MOTIEVEN

Tot dusver staat in de onderzoeksliteratuur over marktonderzoek het effect van 
design factoren op responspercentages centraal. Uit verschillende studies blijkt dat 
het gebruik van incentives de meest effectieve manier is om respons te verhogen (zie 
bijvoorbeeld Church 1993; Dillman 2000; Fox, Crask and Kim 1988; Heberlein and 
Baumgartner 1978; Kanuk and Berenson 1975; Yammarino, Skinner and Childers 
1991; Yu and Cooper 1983). Tevens blijkt uit de motivatie literatuur dat extrinsieke 
motieven belangrijke voorspellers zijn van gedrag (Ryan and Deci 2000). Daarnaast 
wordt gesteld dat ook intrinsieke motivatie een rol speelt bij het bepalen van gedrag. 
Hier is het uitgangspunt dat mensen niet alleen vanwege een beloning deelnemen, 
maar soms ook vanuit interesse en/of omdat ze het leuk vinden (Deci and Ryan 
1985). Naast interesse in het onderwerp of plezier wordt ook nieuwsgierigheid vaak 
genoemd als een intrinsieke factor (Sheehan and McMillan 1999). 
Behalve extrinsieke en intrinsieke motivatie spelen ook sociale normen een belangrijke 
rol bij deelname aan onderzoekspanels. Daugherty et al. (2005) tonen aan dat er in 
onderzoekspanel een zekere mate van saamhorigheid kan ontstaan als gevolg van het 
feit dat respondenten contact hebben. Dit vormt voor sommige respondenten een 
belangrijke stimulans om actief te participeren in het online panel. Daarom maken 
we onderscheid tussen sociale en individuele motieven. We classificeren motieven 
tot deelname aan een online panel aan de hand van (1) extrinsieke vs. intrinsieke 
motieven en (2) indiduele vs. sociale normen. Op basis van deze twee dimensies 
ontwikkelen we onderstaande taxonomie.

Extrinsiek -individueel
Vanuit het perspectief van Social Exchange Theory is deelname aan onderzoek een 
functie van ervaren kosten, verwachte beloningen, en vertrouwen (Dillman 2000). 
Hierbij neemt het gebruik van incentives een centrale plaats in en wordt ervan 
uitgegaan dat het stimuleren van gewenst gedrag het meest effectief gebeurt op basis van 
financiële incentives (Singer and Kulka 2000). Financiële incentives vormen daarom 
een belangrijke motivatie om deel te nemen aan online panels (Groves, Singer and 
Corning 2000; McDaniel and Rao 1980; Nederhof 1983). Daarnaast laat onderzoek 
zien dat incentives vooral effectief zijn wanneer intrinsieke stimuli ontbreken.

Extrinsiek – sociaal 
Naast incentives zijn er ook een aantal niet-financiële redenen waarom respondenten 
meedoen aan onderzoek. Dillman (2000) stelt bijvoorbeeld dat respondenten er waarde 
aan hechten om door anderen positief beoordeeld te worden Warwick en Lininger 
(1996) en Krosnick (1999) vermelden eveneens dat de voldoening die gehaald wordt uit 
het succesvol beoefenen van de rol als respondent, respondenten motiveert om deel te 
nemen. Daarnaast voelen mensen zich vaak verplicht mee te doen als ze zich eenmaal 
hebben aangemeld. Bosnjak, Tuten en Wittman (2005) bevestigen dat respondenten 
meedoen aan onderzoek vanwege plichtsbesef. Hier speelt dus niet zozeer 
financieel gewin een rol, maar een sociaal verantwoordelijkheidsgevoel. Onderzoek 
van Krosnick (1999) suggereert inderdaad dat sociale verantwoordelijkheid een 
belangrijke drijfveer is voor onderzoeksdeelname. Daarom classificeren we behoefte 
aan erkenning en sociale verantwoordelijkheid als extrinsiek – sociale motieven. 
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Intrinsiek – individueel
Intrinsieke motieven zoals plezier, nieuwsgierigheid of interesse in het onderwerp van 
onderzoek worden ook genoemd als belangrijke drijfveren van onderzoeksrespons. 
Verschillende onderzoekers laten zien dat wanneer respondenten een onderwerp als 
interessant ervaren, de kans hoger is dat ze een vragenlijst invullen (Heberlein and 
Baumgartner 1978; Helgeson, Voss and Terpening 2002; Roberson and Sundstrom 
1990; Sheehan and McMillan 1999; Van Kenhove, Wijnen and De Wulf 2002). 
Daarnaast blijkt dat respondenten gedreven worden door nieuwsgierigheid. Porst en 
van Briel (1995) tonen aan dat 14,9% van de door hun ondervraagde respondenten 
te kennen geeft dat interesse en nieuwsgierigheid de voornaamste redenen zijn 
voor panel deelname. Porst en van Briel (1995) vinden bovendien dat 9% van de 
respondenten mee doet omdat ze het leuk vinden. Hoewel dit redelijk weinig lijkt, 
melden verschillende auteurs dat plezier van groter belang is in het geval van online 
onderzoek (Knapp and Kirk 2003; McDonald and Adam 2003). Deze auteurs stellen 
dat de nieuwheid van het medium, het gebruik van grafische ondersteuning en geluid, 
en het feit dat respondenten zelf het moment kunnen kiezen waarop ze meedoen 
ervoor zorgt dat plezier, naast interesse en nieuwsgierigheid, een factor is die kan 
worden geclassificeerd als intrinsiek – individueel. 

Intrinsiek – anderen
Een duidelijke motivatie voor respondenten om deel te nemen, is dat ze graag 
hun mening willen geven over zaken. Respondenten die worden gedreven door 
deze motivatie voelen zich vereerd en geloven dat zij invloed kunnen uitoefenen 
wanneer zij hun mening geven. Dit soort motivatie wordt vaak geëxpliciteerd 
door het gebruiken van stellingen als “laat uw mening tellen” of “laat uw stem 
horen” in de onderzoeksuitnodiging (Dillman 2000; Groves, Cialdini and Couper 
1992). Evangelista, Albaum en Poon (1999) vinden dat 17,1% van respondenten 
gemotiveerd is door het feit dat hun mening telt. Bovendien stellen verschillende 
auteurs dat respondenten gedreven worden door altruïsme of de wil om te helpen 
(Groves, Cialdini and Couper 1992; Krosnick 1999; Warwick and Lininger 1975). 
Ook Dillman (2000) en Porst en von Briel (1995) noemen het aanbieden van hulp 
als een reden voor deelname. Gebaseerd op een inhoudsanalyse van antwoorden op 
open vragen van 140 respondenten in een Duitse panel studie, laten Porst en von 
Briel (1995) zien dat 31% wordt gedreven door altruïstische redenen. Evangelista, 
Albaum en Poon (1999) vinden dat het bieden van hulp de belangrijkste reden is om 
deel te nemen aan onderzoek. 

Het overzicht en de bespreking van de literatuur laat zien dat de bovenstaande factoren 
van belang zijn voor deelname van respondenten aan online onderzoekspanels. 
Tot dusver is er echter geen studie die deze factoren op systematische wijze en in 
onderlinge samenhang heeft onderzocht. Een dergelijke aanpak wordt in deze studie 
wel gehanteerd door middel van bovenstaande onderstaande taxonomie.
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3. MOTIEVEN EN RESPONS 

De cruciale vraag voor marktonderzoekers is niet zozeer motieven op zich, maar 
het effect daarvan op belangrijke responsparameters zoals responspercentage en 
responskwaliteit. Responspercentage wordt als belangrijk beschouwd omdat dit 
gezien wordt als een middel om non-respons error te verlagen en de representativiteit 
van het onderzoek te garanderen (Hansen 1980). Daarnaast wordt responskwaliteit 
genoemd als criterium (zie bijvoorbeeld Goetz, Tyler and Lomax Cook 1984). 
Responskwaliteit heeft betrekking op de nauwkeurigheid en volledigheid van de 
antwoorden van de respondent. Volledigheid wordt vaak gemeten door te kijken 
naar antwoorden op open vragen, ‘ik weet het niet’ antwoorden, of ontbrekende 
antwoorden (Goetz, Tyler and Lomax Cook 1984). Nauwkeurigheid verwijst naar 
een vorm van responsbias, ook wel responsstijl genoemd, die betrekking heeft op de 
neiging om ‘systematisch de vragen op een andere manier te beantwoorden dan de 
oorspronkelijke betekenis van de items’ (Paulhus 1991, p. 17). Voorbeelden daarvan 
zijn een patroon van ja-zeggen, nee-zeggen, extreem antwoorden en alleen het 
midden van de schaal gebruiken. Tot nu toe is weinig bekend over de relatie tussen 
motieven van respondenten en responsparameters. Een belangrijke doelstelling van 
dit artikel is om dit in kaart te brengen. 

4. TYPEREN VAN RESPONDENTEN

Tot slot kijken we of respondenten te typeren zijn aan de hand van de door 
ons onderscheiden motieven. Ervaringen met online panels tonen aan dat er 
bijvoorbeeld groepen zijn die altijd meedoen. Ook blijkt dat specifieke motieven 
ten grondslag liggen aan non-respons. Daarom gaan we via een clusteranalyse na 
of er binnen een onderzoekspanel verschillende groepen zijn te onderscheiden. 
Dit zou kunnen betekenen dat ondanks het feit dat een steekproef representatief 
blijkt op basis van NAW gegevens, de resultaten toch vertekend zijn als gevolg van 
oververtegenwoordiging van groepen met bepaalde motieven. Daarom onderzoeken 
we of er verschillen zijn in bovengenoemde responsparameters voor bepaalde 
groepen respondenten. 

5. ONDERZOEKSOPZET EN SCHAALONTWIKKELING

De doelstelling van het onderzoek is zoals eerder aangegeven tweeledig: (1) wat is 
de invloed van de verschillende motieven op responspercentage en responskwaliteit 
en (2) kunnen de verschillende motieven gebruikt worden om een typologie van 
respondenten op te stellen? 
Aangezien er geen bestaande meetinstrumenten ter beschikking staan om de door 
ons onderscheiden motieven te operationaliseren, is besloten om een instrument te 
ontwikkelen, de motieven meetschaal (Survey Participation Inventoy, SPI). In een 
inhoudsanalyse van veertien diepte-interviews met leden van een online panel zijn 
acht motieven gevonden, die in overeenstemming zijn met de motieven die naar voren 
komen in het literatuuroverzicht. Samen met twee marktonderzoekers is vervolgens 
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een eerste set van 50 items ontwikkeld voor de acht onderscheiden dimensies. De 
meeste vragen zijn gebaseerd op schalen die gebruikt zijn in onderzoek naar motieven 
en deze zijn daarom aangepast aan onze specifieke onderzoekscontext. Alle items zijn 
geoperationaliseerd op een 7-punts Likert schaal met als schaaluiteinden “helemaal 
oneens” (1) tot “helemaal eens” (7). De zogenaamde content validity van de items is 
geëvalueerd door een vijftal experts, drie marktonderzoekers en twee academici. De 
vijf experts zijn gevraagd om aan te geven in hoeverre elk item representatief is voor 
het betreffende construct. Onze resultaten laten een hoge mate van consistentie zien 
tussen de beoordelaars (de z.g., interrater reliability = 0,82).
Om de betrouwbaarheid en validiteit van ons instrument vast te stellen zijn twee 
pretests uitgevoerd. In de eerste pretest is de uitgebreide versie van het instrument 
(50 items) voorgelegd aan 149 respondenten. Gebruik makend van de z.g., item-
to-total correlaties en coëfficiënt γ zijn negen items verwijderd. (resulterend in 
een alpha tussen 0,66 en 0,85). Vervolgens is pricipal axis factoring gebruikt om de 
dimensionaliteit van de constructen vast te stellen resulterend in een verkorte versie 
van het instrument met 32 items.
De verkorte versie van de motieven meetschaal (SPI) is in een tweede pretest 
voorgelegd aan de leden van een online panel. Om de z.g., criterion validity te 
onderzoeken zijn een aantal andere meetschalen aan de respondenten voorgelegd: 
(1) de Aspiration Index, (2) Need for Cognition (Areni, Ferrell and Wilcox 1999; 
Cacioppo, Petty and Kao 1984) en (3) een schaal voor het meten van de door de 
respondenten gepercipieerde mate van inspanning (effort). Verder is de verkorte 
versie van de social desirability schaal van Crowne en Marlowe (1960) voorgelegd. 
Dit meetinstrument is erop gericht na te gaan in hoeverre de antwoorden van 
respondenten sociaal wenselijk zijn. Het onderzoek leverde 111 bruikbare reacties 
van de respondenten op (respons: 16%), waarvan 48,6% mannen en 51,4% vrouwen. 
De meerderheid van de respondenten was tussen de 19 en 35 jaar oud (92%) en 
student (73,2%).
Ter validering van de verkorte versie van ons instrument is gebruik gemaakt van 
confirmatory factor analysis (CFA). De resultaten van de CFA laten zien dat de 
oplossing met 8 dimensies acceptabel is: (  (436) = 632,118; RMSEA = 0,064; 
NFI = 0,902; NNFI = 0,963; CFI = 0,967; IFI = 0,968; RFI =0,889). Vanwege een 
significante deviatie van multivariate kurtosis (Mardia 1970; Srivastava 1984) maken 
we gebruik van de Satorra-Bentler χ2

 (χ
2
SB: (Satorra and Bentler 1994). Coefficiënt γ 

is voor alle constructen hoger dan 0,7 wat aangeeft dat de constructen betrouwbaar 
zijn (Nunnally and Bernstein 1994). De discriminante validiteit, gemodelleerd 
als een tweede-orde construct, de Aspiration Index, Need for Cognition, en de 
gepercipieerde inspanning is bepaald door de correlatie tussen de constructen 
(Φij) op 1 vast te zetten. Vervolgens is getest of dit model een significant betere fit 
vertoont dan het model zonder deze restrictie. In alle gevallen vertoont het model 
zonder restrictie een significant betere fit, zodat we kunnen concluderen dat de 
motieven meetschaal (SPI) voldoet aan de voorwaarde van discriminant validity. De 
steekproef is bovendien opgesplitst in twee groepen met respectievelijk hoge danwel 
lage sociale wenselijkheid op basis van een median split (Crowne and Marlowe 1960). 
Vervolgens is getoetst of de gemiddelden en de variantie-covariantie matrices van 
de items van deze twee groepen significant van elkaar verschilden. Onze resultaten 
laten zien dat de variantie-covariatie matrices van deze twee groepen gelijk zijn (Box 
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M = 40,728; F (36, 39743) = 1,044; p = 0,397) en dat ook de gemiddelden voor de 
items niet significant verschillen na toepassing van de Bonferroni correctie. Daarom 
kan geconcludeerd worden dat sociaal wenslijk gedrag geen invloed heeft op de 
ontwikkelde meetschaal.

Empirische studie

Na validatie van onze meetschaal is de verkorte versie afgenomen bij een van de 
grootste online panels van België. Om de twee onderzoeksvragen te beantwoorden, 
zijn de acht dimensies of motieven in eerste instantie gerelateerd aan responspercentage 
en responskwaliteit. Daarna is getracht een typologie van online respondenten te 
ontwikkelen. De gevolgde procedure is daarbij als volgt: allereerst ontvingen de 
respondenten een uitnodiging via e-mail met een verzoek om deel te nemen in een 
regulier marktonderzoek. Een hyperlink verwees hen naar de online vragenlijst. 
Meervoudige participatie kon vermeden worden door het gebruik van een unieke 
URL voor iedere respondent. De eerste, reguliere enquête is gebruikt om de 
responskwaliteit per respondent te bepalen. Om te voorkomen dat het onderwerp 
van onderzoek invloed zou uitoefenen op onze resultaten zijn dertien verschillende 
enquêtes geselecteerd met een breed spectrum aan onderwerpen. De relevantie van 
het onderwerp voor de respondenten (topic salience) is gemeten door middel van het 
meetinstrument van Srinivasan en Ratchford (1991).
Nadat de initiële enquête ingevuld was, werd aan de respondenten gevraagd om de 
verkorte versie van het ontwikkelde meetinstrument in te vullen en een inschatting 
van de benodigde inspanning en de kwaliteit van hun antwoorden te geven. Verder is 
de respondenten gevraagd om 100 punten te verdelen over de acht motieven. In totaal 
participeerden 43.841 respondenten in deze dertien initiële enquêtes. Deze hadden 
een gemiddeld responspercentage van 33%. Van de 43.841 deelnemers vulden 6036 
ook de motieven meetschaal (SPI) in. Dit resulteerde in een responspercentage van 
14% voor de motieven meetschaal (SPI).
De onafhankelijke variabelen in onze studie zijn: (1) responspercentage en (2) 
responskwaliteit. Responspercentage is berekend door het aantal enquêtes waaraan 
de respondent heeft deelgenomen te delen door het aantal uitnodigingen en dit 
vervolgens te vermenigvuldigen met 100. Om de responskwaliteit te meten maakten 
respondenten eerst zelf een inschatting van hun gepercipieerde inspanning en 
responskwaliteit. Daarna is een objectieve schatting van responskwaliteit berekend 
door de antwoordpatronen van de respondenten te analyseren (Goetz, Tyler and 
Lomax Cook 1984; Hansen 1980; McDaniel and Rao 1980). Om mogelijke response 
bias op te sporen zijn verschillende indicatoren van responsstijlen berekend. In 
navolging van Baumgartner en Steenkamp (2001) is responsstijl opgevat als de neiging 
om systematisch antwoord te geven op onderzoeksvragen ongeacht de inhoud van 
de vraag. Baumgartner en Steenkamp (2001) en Greenleaf (1992b) verstrekken een 
overzicht van verschillende operationalisaties van responsstijl, die wij in navolging 
van Weijters et al. (2004) in ons onderzoek hebben toegepast:
♦	 	Acquiescence response style (ARS). Voor “helemaal mee eens” scoort de respon-

dent twee punten, voor “mee eens” één punt. Alle punten worden opgeteld om 
een index voor ARS te berekenen.

♦	 	Disaquiescence response style (DARS). DARS is in principe het omgekeerde 
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van de ARS. Voor “helemaal mee oneens” scoort de respondent twee punten, 
voor “mee oneens” één punt. Alle punten worden opgeteld om een index voor 
DARS te berekenen.

♦	 Extreme response style (ERS). Voor ERS is berekend hoe vaak respondenten 
extreme antwoord categorieën (helemaal mee eens/helemaal mee oneens) 
aankruisen.

♦	 Midpoint responding (MPR). MPR is bepaald door het aantal keren dat een 
respondent het neutrale middelpunt van de schaal aankruist op te tellen.

♦	 Intra-subject mean (ISM). ISM is gedefinieerd als het gemiddelde van alle 
antwoorden. Het meet de algemene tendens om wel of niet overeen te komen 
met verklaringen en vragen, onafhankelijk van de specifieke inhoud van een 
item.

♦	 Intra-subject standard deviation (ISSD). ISSD is de standaard deviatie van 
alle antwoorden. Het meet de tendens om een groot (of klein) bereik van 
responsintervallen rond het antwoordgemiddelde te gebruiken. 

Omwille van het feit dat lengte en inhoud van de dertien initiële enquêtes van 
elkaar verschillen, zijn alle maatstaven voor responskwaliteit gestandaardiseerd. 
Door correctie voor responspercentage en –kwaliteit bestaat de steekproef uit 3815 
respondenten in totaal (waarvan 42,1% mannen). De meeste respondenten zijn 
tussen de 26 en 55 jaar oud (19-25: 8,9 %; 26-35: 21,2 %;,36-45: 24,0 %; 46-55: 35,5 
%; 56-65: 12,8 %; <65: 1,7%). De meerderheid van de respondenten is getrouwd en 
heeft kinderen (45,6%), 19,3% is getrouwd zonder kinderen, 12,2% is alleenstaand 
zonder kinderen, en 8,5% is alleenstaand zonder kinderen.

Resultaten

Vanwege een significante deviatie van multivariate kurtosis is gebruik gemaakt van 
de Satorra-Bentler χ2

 (χ
2
SB) met robuuste standaardafwijkingen (Satorra and Bentler 

1994). De CFA van de acht motieven liet een goede fit zien: χ2
SB (695) = 14606,256; 

RMSEA=0,072; NFI=0,950; NNFI = 0,946; CFI=0,952; IFI = 0,952; RFI = 0,944). 
Een analyse van de residuen, modificatie indices en de ladingen duidde op een achttal 
problematische items (één per construct). Deze werden vervolgens uit de analyse 
verwijderd en dit resulteerde in de volgende fit: χ2

SB (360) = 6205,834; RMSEA = 
0,065; NFI = 0,964; NNFI = 0,959; CFI = 0,966; IFI = 0,966; RFI = 0,957). De 
discriminant validity is bepaald door twee geneste modellen, één met en één zonder 
restrictie via een χ2

 toets met elkaar te vergelijken. In het model zonder de restrictie 
is de correlatie tussen de constructen paarsgewijs geschat, terwijl in het model met de 
restrictie de correlatie op 1 vastgezet werd. Voor alle motieven evenals gepercipieerde 
inspanning en responskwaliteit is de χ2

 verschiltoets significant wat een indicatie is 
van discriminant validity (Anderson and Gerbing 1988; Satorra and Bentler 2001). 
De interne consistentie in termen van composite reliability varieert tussen 0,65 en 
0,90.
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Tabel 1. Canonische Correlatie Resultaten.

 Eerst canonische variaat Tweede canonische variaat
 Correlatie Coëfficiënt Correlatie Coëfficiënt
Motieven     
Interesse   0.962 0.747** - 0.137   0.016
Plezier   0.665 0.107*        0.033   0.158
Nieuwsgierigheid   0.759    0.019  -0.328 -0.518*
Mening geven   0.715     0.174*   0.306   0.818*
Helpen   0.710 0.198**   0.003   0.153
Incentives   0.186     0.090* -0.446 -0.169
Behoefte aan erkenning   0.416    -0.106 -0.618 -0.723*
Verplichting   0.503    -0.081 -0.309 -0.176
Percentage Variatie   0.427 0.112 Totaal = 0.540
Overbodigheid   0.075 0.009 Totaal = 0.084

Responspercentage   0.163 0.222**   0.125 -0.096

Responskwaliteit    
ARS   0.840 0.465**   0.147 -0.018
DARS -0.327 -0.376**   0.807   0.500*
ERS   0.241 0.232**   0.663 -0.004
MPR -0.218 -0.110** -0.412 -0.167
MEAN   0.813 0.385** -0.368 -0.075
S.D.   0.325 0.179**   0.839   0.584*
RQ   0.222    0.000   0.506   0.000
Percentage Variatie   0.198    0.268 Totaal = 0.466
Overbodigheid   0.035    0.021 Totaal = 0.056
Canonische Correlatie   0.419   0.2777

**Significant at p < 0.01 gebaseerd op SEM
*Significant at p < 0.05 gebaseerd op SEM

Om de invloed van de verschillende responsmotieven op responspercentage en 
responskwaliteit te toetsen, is een canonische correlatie analyse uitgevoerd met 
de responsmotieven en de maatstaven voor responskwaliteit. Hoewel de eerste 
vier canonische correlaties significant waren, konden deze niet eenduidig worden 
geïnterpreteerd en zijn deze resultaten niet opgenomen. Kruisvalidatie door middel 
van opsplitsing van de steekproef laat een hoge correlatie tussen de scores van de 
eerste en tweede variaat zien en bevestigt de stabiliteit van de parameters (Lambert 
and Durand 1975). Om de significantie van de canonische correlatiecoëfficiënten 
formeel te toetsen, is gebruik gemaakt van structural equation modeling (Bagozzi, 
Fornell and Larcker 1981). De resultaten laten zien dat de eerste variaat voornamelijk 
bestaat uit intrinsieke motivatie en de tweede variaat voornamelijk uit extrinsieke 
motivatie. De resultaten voor de eerste variaat tonen aan dat respondenten die 
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intrinsiek gemotiveerd zijn vaker “ja zeggen” (“yea saying”) (ARS) en over het 
algemeen een hogere gemiddelde score hebben (ISM). De tweede variaat bestaat 
uit alle extrinsieke motieven en kan geassocieerd worden met minder “no-saying” 
(DARS) en lagere standaarddeviaties (SD). 
Behalve het onderzoek naar de invloed van responsmotieven op responspercentage 
en responskwaliteit is ook een clusteranalyse uitgevoerd op basis van de verschillende 
responsmotieven die in de typologie geïdentificeerd zijn. We standaardiseren hierbij 
naar individu zoals voorgesteld door Schaninger and Buss (1986). We passen een 
clustering procedure in twee stappen toe (Punj and Stewart 1983). Allereerst maken 
we gebruik van hiërarchische clusteranalyse met Ward’s minimale variantie methode 
op basis van de gekwadrateerde Euclidische afstandsmaat. Milligan en Cooper 
(1985) geven aan dat de pseudo F-statistiek van Calinski en Harabasz (1974) en de 
pseudo t2-statistiek, gerelateerd aan de Je(2)/Je(1) statistiek van Duda en Hart (1973) 
geschikte criteria zijn bij de bepaling van het aantal clusters. Daarom zijn de pseudo 
F-statistiek, de pseudo t2- statistiek en de fusiecoëfficiënten voor de clusters uitgezet 
tegen het aantal clusters. De grafische inspectie suggereert een oplossing bestaande 
uit drie clusters. 

Figuur 1. Pseudo t2-statistiek, F-statistiek, Fusiecoëfficiënten.

Vervolgens is de hiërarchische clusteranalyse gebruikt als input voor de non-
hiërarchische clusteranalyse. In navolging van de procedure aanbevolen door 
Punj en Stewart (1983) zijn de 3815 gevallen willekeurig gesplitst in twee groepen 
waarvan er één voor kruisvalidatie is gebruikt. De eerste analyse levert mogelijke 
clusteroplossingen op en gebruikt de centroids van de hiërarchische cluster analyse 
als startpunt voor het k-means cluster algoritme. Vervolgens is het tweede deel van de 
steekproef gebruikt voor de kruisvalidatie van de verschillende clusteroplossingen. 
Milligan en Cooper (1986) bevelen hiervoor de adjusted Rand index aan. Deze is voor 
de oplossing met drie clusters 0,83 en neemt daarna af. Aangezien zowel de pseudo F-
statistiek, de pseudo t2-statistiek, de fusiecoëfficiënten en de adjusted Rand index een 
drie clusteroplossing aangeven, hebben we gekozen voor een drie clusteroplossing. 
Om de oplossing met drie clusters te bevestigen, maken we gebruik van discriminant-
analyse, waarbij de indeling in de clusters als afhankelijke variabele en de motieven 
scores als onafhankelijke variabelen gedefinieerd zijn. Onze resultaten laten zien dat 
90% van de respondenten in het juiste cluster ingedeeld worden. Door middel van 
kruisvalidatie op de basis van een analyse- en validatiesteekproef verkrijgen we een 
juiste indeling voor 99% van de gevallen. 
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Tabel 2. Cluster Resultaten.

 
Cluster 1 
Helpers

Cluster 2 
Beloningzoekers

Cluster 3 
Belangstellenden

1015 945 1784
Means: Stand. Unstand. Stand. Unstand. Stand. Unstand.
Interesse: -.311 4.000 -.210 3.800  .245 5.140
Plezier:  .043 4.522 -.437 4.735  .500 5.554
Nieuwsgierigheid: -.289 3.982 -.032 4.050  .323 5.265
Mening geven:  .635 5.374  .366 4.644  .548 5.634
Helpen:  .652 5.388 -.086 3.971  .335 5.316
Incentives: -.230 4.077  .609 4.890 -.818 3.475
Behoefte aan 
erkenning: -.592 3.574 -.583 3.280 -.823 3.479
Verplichting: -.094 4.550 -.500 3.360 -.309 4.260

Leeftijd: 40.66A 38.58B 41.32C

Responspercentage 81.86%A 80.22%A 85.26%B

    
Responskwaliteit    
Inspanning 4.52A 4.38B 4.52A

Prestatie 4.86A 4.65B 4.91A

- Nauwkeurigheid    
ARS -.015A -.036A  .280B

DARS  .095A  .134A  .042A

ERS  .036A,B -.025A  .129B

MPR  .068A  .048A -.026A

RS  .183A,B  .120A  .426B

Gemiddelde -.102A -.112A  .202B

S.D. -.017A  .019A  .116B

A,B,C verschillende ondertekeningen geven aan dat de clusters significant verschillend zijn van 
elkaar bij p < 0.0

Na de bepaling van het aantal clusters is de uiteindelijke clusteroplossing verkregen 
door gebruik te maken van een non-hiërarchische clusterprocedure, k-means 
clustering, zoals voorgesteld door Punj en Stewart (1983). Gebruikmakend van 
ANOVA en de Games-Howell post-hoc toets is onderzocht in hoeverre de clusters 
verschillen in responspercentage, gepercipieerde inspanning en responskwaliteit, en 
responsstijlen. Gebaseerd op de verschillen in deze analyses, kunnen de respondenten 
in de drie clusters als volgt beschreven worden:

Figuur 1: Pseudo t2-statistiek, F-statistiek, Fusiecoëfficiënten
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1. “Helpers”: 27% van de steekproef wordt hoofdzakelijk gedreven door het 
bieden van hulp door middel van het geven van hun mening. Responspercentages 
zijn lager dan voor het derde cluster (81,86%), maar respondenten hebben een 
meer neutrale responsstijl. 

2. “Beloningzoekers”: Respondenten in dit tweede cluster (25%) doen voor-
namelijk mee aan online onderzoek vanwege de beloningen die ze ontvangen. 
Dit cluster heeft het laagste responspercentage (80,22%) en scoort ook het 
laagst op gepercipieerde inspanning en kwaliteit. De respondenten in dit cluster 
zijn jong (38,58 jaar) en vaker student.

3. “Belangstellenden”: De respondenten in het grootste cluster (48%) worden 
vooral gemotiveerd door intrinsieke motieven. Hoewel plezier en mening 
geven de belangrijkste motieven zijn, scoren ook interesse, nieuwsgierigheid 
en het bieden van hulp hoog. Dit cluster heeft het hoogste responspercentage, 
maar ook de slechtste score op responsstijl. Respondenten in dit cluster zijn 
ouder, hebben meer kinderen en relatief veel respondenten werken niet meer.

6. BESPREKING VAN DE RESULTATEN

Het doel van deze studie is om de literatuur op het gebied van online panels uit te 
breiden door te onderzoeken wat panelleden motiveert om deel te nemen aan online 
marktonderzoek. Verder zijn deze motieven gekoppeld aan een aantal performance 
indicatoren en is getoetst of respondenten te typeren zijn door middel van 
clusteranalyse. Onze resultaten laten zien dat er een relatie bestaat tussen intrinsieke 
motieven, “ja-zeggen” en over het algemeen hogere gemiddelden. Bij respondenten 
met intrinsieke motivatie is het zo dat hun positieve houding leidt tot positievere 
antwoorden leiden. Het lijkt erop dat intrinsieke motieven om deel te nemen aan 
onderzoek tot een gunstiger evaluatie van producten en concepten en positievere 
ideeën of standpunten. Extrinsieke motieven daarentegen worden geassocieerd met 
minder “nee-zeggen” en minder extreme antwoorden. Verder worden de antwoorden 
van deze respondenten gekenmerkt door lagere standaarddeviaties en scores rondom 
het midden van de schaal.
Om de typologie van motieven empirisch te onderbouwen hebben we gebruik 
gemaakt van clusteranalyse. Op basis van de dimensies van ons meetinstrument 
konden drie clusters geïdentificeerd worden. De clusteranalyse toont aan dat het 
waarschijnlijker is dat “belangstellenden” deelnemen aan een online enquête dan 
“beloningzoekers” of “helpers.” “Belangstellenden” hebben echter ook de slechtste 
responsstijl. Het demografische profiel van deze cluster kan een mogelijke verklaring 
hiervoor zijn. Eerder onderzoek toont aan dat vrouwen eerder intrinsiek gemotiveerd 
zijn en mannen extrinsiek (Holbrook 1986). De respondenten in het belangstellenden 
cluster zijn dan ook overwegend vrouwelijk, relatief ouder, hebben meer kinderen 
en verrichten minder betaalde arbeid. Ze lijken zo enthousiast om te participeren dat 
ze positiever in hun antwoorden zijn. Dit laat zien dat er bij de samenstelling van 
steekproeven een afweging gemaakt dient te worden tussen responspercentage en 
responskwaliteit.
Het lijkt erop dat het verstrekken van een (financiële) beloning minder belangrijk is 
dan meer intrinsieke motieven. Beloningzoekers vormen immers het kleinste cluster. 
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Dit lijkt op gespannen voet te staan met de uitkomsten van eerder onderzoek waarin 
vaak wordt gesuggereerd dat financiële incentives de belangrijkste factor zijn die 
de respons beïnvloeden. Respondenten die hoofdzakelijk worden gedreven door 
beloningen maken vooral gebruik van het midden van de antwoordschaal en scoren 
lager met betrekking tot gepercipieerde inspanning en responskwaliteit. Dit zou 
erop kunnen wijzen dat het participeren in online panels wordt gezien als een manier 
om makkelijk een extraatje te verdienen. Echter onze resultaten laten ook zien dat 
de responskwaliteit relatief goed is en in feite vergelijkbaar met die van het cluster 
“helpers”. 

7. IMPLICATIES VOOR MARKTONDERZOEKERS 

Ons onderzoek geeft verder inzicht in de redenen waarom mensen deelnemen 
aan onderzoek in online panels. Tot nu was er eigenlijk niet veel bekend over de 
motieven van online panelleden. Door het gebruik van de door ons ontwikkelde 
motieven meetschaal (SPI) kunnen de complexe relaties tussen motieven, 
performance indicatoren en segmenten binnen het panel verder in kaart worden 
gebracht. Voor marktonderzoekers betekent dit dat het design van een enquête 
ingezet kan worden om een bepaald type respondent aan te trekken. Het gebruik 
van uitdrukkingen zoals “uw mening telt” in de onderwerpsregel van een e-mail 
uitnodiging spreekt respondenten aan die een steentje bij willen dragen aan het 
onderzoek. De panelpopulatie kan zo door middel van de onderscheiden motieven 
op een gebalanceerde wijze worden samengesteld. Ons onderzoek laat zien dat 
onderzoekers een afweging moeten maken tussen hoge responspercentages, het 
verminderen van non-respons en een lagere responskwaliteit. De representativiteit 
van online onderzoek wordt vaak in twijfel getrokken. Tot nu toe is representativiteit 
vooral benaderd vanuit het perspectief van demografische factoren en worden 
complexe wegingen toegepast om een steekproef te laten overeenstemmen met een 
beoogde populatie. Ons onderzoek laat zien dat representativiteit ook benaderd 
dient te worden vanuit het perspectief van de motieven van respondenten.

8. BEPERKINGEN VAN HET ONDERZOEK

Tot slot staan we kort stil bij enige beperkingen van ons onderzoek. Deze nuanceren 
niet alleen de hier gerapporteerde resultaten, maar bieden ook handvatten voor 
vervolgonderzoek. Een mogelijke beperking is dat we motieven slechts hebben 
gemeten op basis van percepties van respondenten. Hoewel er gecontroleerd is voor 
sociaal wenselijk gedrag, zou dit tot een vertekening van de uitkomsten kunnen 
leiden. Daarom zou bijvoorbeeld door middel van experimenteel onderzoek kunnen 
worden nagegaan of de door ons in kaart gebrachte taxonomie van motieven een 
robuuste weergave is van de werkelijke motieven van respondenten. Bovendien 
zou het interessant zijn om interactie-effecten tussen bijvoorbeeld participatie in 
het verleden, het onderwerp van de enquête en andere variabelen te onderzoeken. 
Naarmate panelmanagers meer achtergrondinformatie over de panelleden verzamelen 
lijkt het van belang om dit soort zaken met elkaar in verband te brengen. In onze studie 
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hebben we ons gericht op onderzoek in online panels. Vervolgonderzoek zal moeten 
aantonen of onze motieven ook gelden in relatie tot andere dataverzamelingsmethoden 
of welke verschillen zich voordoen. Dit geldt zeker voor de meer traditonelere 
methoden als post- en telefoon waar responspercentages drastisch teruglopen (Morin 
2004). In dit onderzoek gaan we vooral in op (individuele) responsmotieven en niet 
op factoren die non-respons beïnvloeden. Een nadere analyse van een open vraag uit 
ons onderzoek laat zien dat de factoren die verantwoordelijk zijn voor non-respons 
heel divers zijn en dat, veel meer dan in het geval van respons, situationele variabelen 
een rol spelen. De redenen die genoemd werden waarom iemand niet antwoordde of 
mee wilde werken, waren: (1) te druk (50,8%), behoorde niet tot doelgroep (40,5%), 
onderwerp was oninteressant (33,3%), tijdsperiode van onderzoek was verlopen 
(29,2%), ik wist niks over het onderwerp (21,8%), enquête werkte niet (20,7%) en 
ik was op vakantie (17,4%). Nader onderzoek naar de relatie tussen motieven van 
respondenten en non-respons zal verder inzicht moeten bieden. Tevens zijn onze 
bevindingen gebaseerd op een empirische studie in één land. Onderzoek van Albaum, 
Evangelista en Median (1998) en van Evangelista, Albaum en Poon (1999) suggereert 
dat er verschillen zijn tussen Europa, Azië en Noord-Amerika. Of dit ook geldt ten 
aanzien van motieven van respondenten zal vervolgonderzoek moeten aantonen.

NOTEN

1 Correspondentieadres: Elisabeth Brüggen, Universiteit Maastricht, Faculteit der Economische 
Wetenschappen en Bedrijfskunde, Departement Marketing, Postbus 616, 6200 MD Maastricht.  
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9.  Multipele imputatie van ontbrekende scores

M. HUISMAN

SAMENVATTING

Multipele imputatie is een techniek die al een aantal jaren bekend is, maar pas de laatste jaren voor 
een breder publiek van toegepaste onderzoekers toegankelijk is geworden door implementatie in 
gebruikersvriendelijke software. In dit artikel worden de belangrijkste stappen in een multipele 
imputatieprocedure besproken, gebaseerd op het multivariate normale model. Hierbij wordt de 
aanname gemaakt dat de data missing at random zijn. Ook wordt de multipele imputatieprocedure 
vergeleken met een aantal andere methoden. Alle procedures worden toegelicht aan de hand van 
een gesimuleerde dataset.

1. INLEIDING

Een veel voorkomend probleem in empirisch onderzoek is non-respons. In een 
vragenlijstonderzoek, maar ook in experimenteel onderzoek, komt het regelmatig 
voor dat niet alle gegevens van alle geselecteerde eenheden (vaak personen) zijn 
verkregen. Redenen hiervoor zijn er genoeg: geselecteerde respondenten kunnen 
niet worden bereikt of haken af na verloop van tijd, respondenten kunnen of willen 
geen antwoord geven op bepaalde vragen, etc. De non-respons leidt tot incomplete 
gegevens. Datasets zijn kleiner dan gepland en bevatten gaten door ontbrekende 
scores op individuele variabelen. De analyse van alleen de complete cases leidt 
tot verlies van informatie: schattingen zijn minder efficiënt en statistische toetsen 
hebben minder power. Maar belangrijker, non-respons kan leiden tot systematisch 
vertekening van de resultaten wanneer de uitval selectief is, de zogenaamde non-
respons bias.
De gaten in de dataset zorgen ook voor een meer praktisch probleem: hoe kan 
een incomplete dataset worden geanalyseerd zonder de analyses te beperken tot 
alleen de geobserveerde cases? In de laatste tientallen jaren zijn veel verschillende 
technieken ontwikkeld voor het analyseren van incomplete datasets en het correct 
omgaan met non-respons (Little en Rubin, 1987; Groves, Dillman, Eltinge en Little, 
2002; Graham en Schafer, 2002). Een daarvan is multipele imputatie (Rubin, 1987, 
1996; zie ook Schafer, 1997), een complexe techniek waarbij de ontbrekende scores 
in de dataset meerdere keren worden opgevuld. Een groot probleem bij multipele 
imputatie was, tot voor kort, de praktische uitvoering, met name het ontbreken van 
geschikte software. Echter, door de ontwikkeling van speciale imputatiesoftware 
(zowel binnen bestaande, standaard pakketten, als specialistische, ‘stand-alone’ 
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programma’s), is multipele imputatie een bruikbare missing data methode voor elke 
empirisch onderzoeker geworden.
In dit artikel wordt beschreven hoe een incomplete dataset met behulp van multipele 
imputatie kan worden geanalyseerd. In paragraaf 2 en 3 wordt eerst nader ingegaan op 
verschillende vormen en patronen van non-respons en hun invloed op verschillende 
missing data methoden. Daarna wordt in paragraaf 4 beschreven op welke manieren 
een dataset geïmputeerd kan worden, en in paragraaf 5 hoe dit meerdere keren 
moet worden gedaan, dat wil zeggen, multipele imputatie. Alle methoden zullen 
geïllustreerd worden met behulp van een gesimuleerde dataset. In paragraaf 6 
volgt een vergelijking van de besproken (imputatie)procedures aan de hand van de 
voorbeelddata en in de laatste paragraaf volgt een discussie.

2.  ONTBREKENDE WAARNEMINGEN

Bij het verzamelen van gegevens ontstaan vaak missing data. Deze ontbrekende 
scores komen op allerlei verschillende manieren voor in de dataset, en voor het 
succesvol omgaan met non-respons is het noodzakelijk de verschillende vormen en 
patronen van missing data te onderscheiden. De Leeuw, Hox en Huisman (2003) 
geven een overzicht van verschillende vormen en patronen van ontbrekende scores 
en de non-respons mechanismen die daaraan ten grondslag liggen.
Een eerste onderscheid is dat tussen unit non-respons, wanneer complete units 
ontbreken in de dataset (bijvoorbeeld wanneer een respondent weigert mee te doen 
aan een enquête) en item non-respons, wanneer alleen een deel van de gegevens 
van een respondent ontbreekt. In het geval van item non-respons zijn nog weer 
verschillende vormen te onderscheiden, bijvoorbeeld, missing by design, waarbij een 
respondent met opzet niet alle vragen krijgt, of drop-out, waarbij respondenten uit 
een longitudinaal onderzoek stappen. Voor een overzicht zie Schafer en Graham 
(2002) of De Leeuw et al. (2003). In dit artikel wordt alleen de situatie van item non-
respons besproken. Voor een overzicht van procedures voor unit non-respons zie 
Groves et al. (2002).
Het belangrijkste onderscheid in non-respons mechanismen is dat is tussen willekeurig 
en systematisch ontbrekende gegevens. Rubin (1976; zie ook Little en Rubin, 1987) 
geeft een formele definitie van verschillende mechanismen. Data worden missing 
at random (MAR) genoemd als het ontbreken van gegevens gerelateerd is aan de 
geobserveerde data, maar niet aan de (onbekende) waarde van ontbrekende gegevens 
zelf. Dit betekent dat de ontbrekende gegevens een willekeurige deelverzameling 
zijn van alle data, binnen een klasse gedefinieerd door de geobserveerde variabelen. 
MAR wordt daarom ook wel ignorable nonresponse genoemd. Een speciaal geval 
van MAR is missing completely at random (MCAR), waarbij het ontbreken van de 
gegevens ook niet gerelateerd is aan de geobserveerde scores in de dataset. Wanneer 
het ontbreken van gegevens wel afhankelijk is van de ontbrekende scores zelf, en 
dus zorgt voor non-respons bias, wordt de data missing not at random (MNAR) 
genoemd. In dat geval is de non-respons nonignorable.
Wanneer de data MAR of MCAR zijn kan het non-respons mechanisme worden 
genegeerd en zal er geen non-respons bias optreden. Het non-respons mechanisme 
is echter meestal onbekend, behalve in een aantal speciale gevallen waarbij er 
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sprake is van geplande missing data (bijvoorbeeld in onvolledige designs gebruikt 
testsituaties, zie Eggen en Sanders, 1993; Huisman, 2000). Over het algemeen is de 
kwalificatie MAR dus een assumptie over de data. Deze assumptie is niet te toetsen, 
behalve wanneer follow-up gegevens bij de non-respondenten worden verzameld 
(Graham en Donaldson, 1993; Huisman, Krol en van Sonderen, 1998). Hoewel er 
vaak afwijkingen van MAR te verwachten zijn en de meeste missing data methoden 
gebaseerd zijn op de MAR-aanname, heeft een schending van de assumptie in veel 
gevallen maar een kleine invloed op de resultaten (Collins, Schafer en Kam, 2001).

VOORBEELD: Een Incomplete Dataset
Een dataset bestaande uit n = 100 cases en twee variabelen y en x zijn gegenereerd. 
De twee variabelen zijn bivariaat normaal verdeeld met gemiddelden 10 en 12, 
respectievelijk, en standaarddeviaties gelijk aan 1. De correlatie tussen de beide 
variabelen is 0,5. Van de x-scores wordt 30% verwijderd met behulp van twee 
mechanismen: 1) er worden willekeurig 30 waarden verwijderd (MCAR) en 2) de 
waarden van x worden alleen verwijderd wanneer de waarde van y kleiner is dan 9,5 
(MAR). Dit mechanisme zou kunnen voorkomen in, bijvoorbeeld, een longitudinaal 
onderzoek waarbij de tweede meting (x) alleen wordt uitgevoerd op basis van het 
resultaat van de eerste. 

Figuur 1. Spreidingsdiagrammen in twee situaties met missing data: MCAR (links) en MAR 
(rechts). De ontbrekende cases worden weergegeven door driehoeken, de geobserveerde cases met 
cirkels. De regressie van y op x wordt weergegeven voor de originele data zonder ontbrekende 
scores (stippellijn) en de incomplete data, op basis van de geobserveerde cases (ononderbroken lijn).

In figuur 1 staan de spreidingsdiagrammen voor beide situaties. In beide diagrammen 
zijn de regressielijnen van de regressie van y op x weergegeven, zowel voor de 
complete data set (stippellijn) als voor de incomplete (gebaseerd op de geobserveerde 
cases; de ononderbroken lijn). In de spreidingsdiagrammen is duidelijk het verschil 
tussen de twee mechanismen te zien. In de MCAR-data liggen de ontbrekende cases 
willekeurig verspreid in de puntenwolk, de MAR-data laat een duidelijk selectie 
zien.
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In tabel 1 staan de gemiddelden en standaarddeviaties van beide variabelen, en de 
correlatie. Aan de gemiddelden en correlaties is duidelijk de selectiviteit van de 
MAR-data te zien. Het gemiddelde van x wordt te hoog geschat in de MAR-data, en 
de samenhang tussen de variabelen wordt onderschat. Dit is ook duidelijk zichtbaar 
in de regressielijnen in figuur 1, die op basis van de geobserveerde cases zijn geschat. 
Voor de MAR-data is de lijn veel vlakker dan de lijn voor de originele (complete) 
data.

Tabel 1. Gemiddelden (M), standaarddeviaties (SD) en correlaties (r) voor variabelen y en x 
(compleet, MCAR en MAR).

n M SD r ( y,x )

y
x
x (MCAR)
x (MAR)

100
100
70
70

9,96
11,98
11,97
12,25

1,008
0,892
0,902
0,808

–
0,516
0,486
0,378

3. OMGAAN MET ONTBREKENDE SCORES

Er zijn verschillende procedures voor het analyseren van incomplete data en het 
omgaan met ontbrekende scores. Deze zijn ruwweg in te delen in vier groepen (Little 
en Rubin, 1987; Schafer en Graham, 2002):
1. het weglaten van incomplete cases (complete case, available case),
2. procedures gebaseerd op (her)wegen van de volledig geobserveerde cases,
3. procedures gebaseerd op het modelleren van de geobserveerde data en 

ontbrekende scores (gebaseerd op maximum likelihood schattingsmethoden, 
bijvoorbeeld het EM-algoritme, zie Little en Rubin, 1987, hoofdstuk 7), en

4. procedures gebaseerd op imputeren.
Van de eerste groep technieken is bekend dat deze niet erg efficiënt met de gegevens 
omspringen. In multivariate analyses wordt het aantal geanalyseerde cases vaak erg 
klein wanneer alleen de volledig geobserveerde cases (listwise deletion) worden 
meegenomen, en in het geval van available case (pairwise deletion) kunnen resultaten 
behoorlijk vertekend zijn. Wegingmethoden worden voornamelijk gebruikt bij het 
behandelen van unit non-respons (zie Schafer en Graham, 2002, voor een beschrijving 
van wegingprocedures voor item non-respons).
Procedures gebaseerd op het modelleren van de incomplete data leveren goede 
resultaten, zeker onder MAR. De ontbrekende scores worden ‘behandeld’ tijdens 
het schattingsproces, en de belangrijkste resultaten bestaan uit parameterschattingen 
en bijbehorende standaardfouten (met eventuele toetsen). Een aantal procedures 
(bijvoorbeeld het EM-algoritme) zijn beschikbaar in statistische software, met name 
voor ‘standaardmodellen’ als regressie- en variantieanalyse (voor een overzicht zie 
Schafer en Graham, 2002). Hoewel ook aantal complexere modellen geschat kunnen 
worden (multilevel-modellen, LISREL), zal een ‘niet-standaard’ model echter een 
grote programmeerinspanning vergen van de onderzoeker.
Dit probleem ontstaat niet wanneer de incomplete dataset opgevuld kan worden 
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met plausibele waarden voor de ontbrekende scores: imputeren. De opgevulde 
dataset kan dan (eenvoudig) worden geanalyseerd met standaard methoden en 
software. Bij het opvullen kan bovendien gebruik worden gemaakt van informatie 
over het ontbreken van de gegevens uit het dataverzamelings- en verwerkingsproces. 
Imputatiemethoden zijn echter soms moeilijk te implementeren, zeker in het geval 
van multivariate analyses, en sommige (naïeve) procedures kunnen verdelingen van, 
en relaties tussen variabelen erg vertekenen. Of zoals Dempster en Rubin (1983, p. 
8) zeggen: “the idea of imputation is both seductive and dangerous. It is seductive 
because it can lull the user into the pleasurable state of believing that the data are 
complete after all, and it is dangerous because it lumps together situations where 
the problem is sufficiently minor that it can be legitimately handled in this way and 
situations where standard estimators applied to the real and imputed data have 
substantial biases.”

4. IMPUTEREN

Schafer en Graham (2002) hanteren vier klassen van imputatiemethoden:
1. Invullen van onconditionele gemiddelden. Hierbij wordt het gemiddelde van 

de variabele met de ontbrekende scores ingevuld.
2. Invullen van trekkingen uit de onconditionele verdeling van de geobserveerde 

scores. Hierbij wordt een geobserveerde waarde van een zogenaamde donorcase 
ingevuld. Het vinden van een donorcase kan op verschillende manieren. Deze 
procedures zijn bekend onder de naam hot-deck procedures (Sande, 1983).

3. Invullen van conditionele gemiddelden. Hierbij worden voorspellingen van de 
ontbrekende scores (de conditionele gemiddelden) ingevuld. De voorspellingen 
worden gecreëerd met een statistisch model, bijvoorbeeld een regressiemodel.

4. Invullen van trekkingen uit conditionele verdelingen van de ontbrekende 
scores gegeven de geobserveerde scores. Een veel gebruikte methode om die 
verdeling te simuleren is door het toevoegen van een random ruiscomponent 
aan de voorspelling. Een voorbeeld is het toevoegen van een random getrokken 
errorterm aan een regressievoorspelling.

De vier klassen van methoden zullen nader worden toegelicht met een voorbeeld.

VOORBEELD: Imputatie van een Incomplete Dataset
In de voorbeelddataset uit paragraaf 2 zijn de ontbrekende scores op de variabele x 
opgevuld met methoden uit de vier hierboven beschreven imputatieklassen. Voor de 
MAR-data zijn de volgende procedures gebruikt (de procedures voor de MCAR-
data zijn analoog):
1. Vul het gemiddelde van x in:  (tabel 1).
2.  Kies voor elke case met een ontbrekende x-score willekeurig een case uit de set 

van geobserveerde cases (met even grote kans). Vul de geobserveerd score op de 
variabele x van deze donorcase in.

3.  Schat op basis van de geobserveerde cases een regressiemodel om x te voorspellen 
uit y, en vul de voorspelling in: .

4.  Gebruik het regressiemodel uit de vorige procedure en voeg daar een 
random trekking uit de normale verdeling aan toe, met gemiddelde 0 en 
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standaarddeviatie (SD) gelijk aan de geschatte SD van de regressieresiduen:
 met z een standaardnormaal verdeelde variabele 

en geschatte SD, se = 0,75.
 
De resultaten zijn weergegeven in figuur 2. Uit de figuur blijkt duidelijk dat voor 
MAR-data het invullen van een (onconditioneel) gemiddelde leidt tot onzuivere 
schattingen van zowel het gemiddelde en de SD, maar ook van de samenhang tussen 
de variabelen. De hot-deck procedure houdt de verdeling van de variabelen intact, 
maar geeft wel een onzuivere schatting van de correlatie. De regressiemethode 
overschat juist de samenhang tussen y en x, omdat deze samenhang gebruikt is bij 
het imputeren. De methode geeft onderschattingen van de SD’s. Alleen de methode 
met toegevoegde ruis geeft goede schattingen van gemiddelden en samenhang, maar 
nog steeds een onderschatting van de SD’s.
Voor de MCAR-data zijn de resultaten iets beter: de gemiddelden worden zuiver 
geschat. De procedures die een gemiddelde invullen schatten echter de correlaties niet 
zuiver en geven een ernstige onderschatting van de SD’s. De procedures gebaseerd 
op verdelingen doen het beter, maar geven nog steeds een onderschatting van de 
SD’s.

Figuur 2. Resultaten van vier imputatieprocedures. De geïmputeerde cases worden weergegeven met 
driehoeken, de geobserveerde cases met cirkels. De regressie van y op x wordt weergegeven voor 
de originele data zonder ontbrekende scores (stippellijn) en de geïmputeerde data (ononderbroken 
lijn).
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Het voorbeeld illustreert duidelijk de tekortkomingen van enkelvoudig imputeren. 
Ten eerste kan enkelvoudig imputeren leiden tot onzuivere schattingen van 
gemiddelden en/of varianties en/of covarianties (samenhang), afhankelijk van de 
gebruikte procedure. Dit betekent dat de gezamenlijke verdeling van de variabelen 
niet correct wordt weergegeven. Bovendien zijn varianties, en dus standaardfouten, 
p-waarden en andere maten voor onzekerheid die zijn uitgerekend zijn met de 
geïmputeerde data misleidend omdat ze de extra onzekerheid die wordt veroorzaakt 
door het ontbreken van gegevens niet weergeven. De geïmputeerde scores worden 
behandeld als observaties terwijl het schattingen zijn. Dit betekent dat de eigenlijke 
steekproefgrootte van de geïmputeerde dataset kleiner is dan de gebruikte n. Dit 
heeft effect op toetsen en betrouwbaarheidsintervallen via de vrijheidsgraden.

5. MULTIPEL IMPUTEREN

5.1. Herhaling van de imputatieprocedure

Een oplossing voor deze problemen is multipele imputatie. Dat betekent dat de 
imputatieprocedure een aantal keren, zeg m, herhaald word. Dit resulteert in 
m opgevulde datasets. De gebruikte methode moet een random karakter hebben 
(zoals de procedures die gebruik maken van trekkingen uit verdelingen), zodat 
herhaaldelijk imputeren tot verschillende resultaten (datasets) leidt. Wanneer daarna 
de verschillende datasets geanalyseerd worden met standaard technieken geeft dit 
verschillende schattingen van de parameters waarin de onderzoeker geïnteresseerd 
is (bijvoorbeeld een gemiddelde, correlatie- of regressiecoëfficiënt). De verschillen 
tussen deze schattingen van dezelfde parameter kunnen dan worden gebruikt voor 
de correctie van de standaardfout van die parameter.
De procedure werkt als volgt. Elke ontbrekende score wordt m keer geïmputeerd. 
Dit resulteert in m complete datasets, die daarna met standaard methoden worden 
geanalyseerd. De resultaten van de analyses (de parameterschattingen en de 
bijbehorende standaardfouten) worden daarna samengevat (Rubin, 1987). Noem  
de geschatte parameter in de ide geïmputeerde dataset . De uit-
eindelijke schatting is gelijk aan het gemiddelde van de m geschatte parameters,

.

De geschatte standaardfout van deze parameter is gelijk aan

.

De variantie Tm bestaat uit twee delen, te weten de variantie binnen datasets, die gelijk 
is aan het gemiddelde van de m varianties (een schatting van de ‘normale’ variantie) 

,

en de variantie tussen de geïmputeerde datasets, berekend op de standaard manier 
(een schatting van de variantie veroorzaakt door non-respons en missing data).
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.

VOORBEELD: Herhaaldelijk Imputeren van een Incomplete Dataset
De laatste imputatiemethode uit het vorige voorbeeld, het invullen van 
regressievoorspelling waaraan ruis is toegevoegd, is gebruikt in een multipele 
procedure. Elke ontbrekende x-score is m = 5 keer geïmputeerd. Het gebruikte model 
is . De variabele z is een trekking uit de standaardnormale 
verdeling die er voor zorgt dat de geïmputeerde waarden verschillen bij elke 
herhaling. De resultaten voor de MAR-data staan in tabel 2. De samenvatting van de 
vijf herhaalde regressieimputaties levert als schatting voor het gemiddelde  
met standaardfout 0,095 (variantie 0,00899). Hierbij is de variantie binnen de datasets 
gelijk aan 0,00817, en de (extra) variantie tussen de dataset is 0,00069. De geschatte 
correlatie is gelijk aan r = 0,541.

Tabel 2: Resultaten (gemiddelde en standaardfout, SE, van variabele x, en correlatie r tussen y en 
x) van drie imputatiemethoden (invullen van het gemiddelde, van een regressievoorspelling, en 
van een voorspelling met toegevoegde ruis) voor de MAR-data. 

Gemiddelde Regressie Regressie met errorterm

SE r SE r SE r

12,25 0,067 0,215 12,03 0,077 0,582 11,98
11,97
12,02
11,99
12,04

0,089
0,094
0,088
0,092
0,089

0,549
0,562
0,534
0,578
0,481

5.2. Proper multiple imputations

In het voorbeeld is de dataset meerdere keren geïmputeerd door herhaaldelijk 
invullen van een voorspelling met een regressiemodel waaraan een random ruisterm 
is toegevoegd. Het model dat daarvoor is gebruikt is . De 
regressiecoëfficiënten  en de standaardfout van de residuen  zijn onbekende 
populatiegrootheden en worden geschat met behulp van de geobserveerde gegevens. 
Dit model simuleert de kansverdeling van de ontbrekende scores, gegeven de 
geobserveerde scores: P(Xmis | Xobs, Yobs). De imputaties zijn trekkingen uit deze 
verdeling.
Het probleem bij deze methode is dat de regressiecoëfficiënten worden beschouwd 
als ‘ware’ populatieparameters terwijl het steekproefschattingen zijn. De ware 
waarden zijn onbekend, maar voor zogenaamde proper multiple imputations (Rubin, 
1987) moet iedere geïmputeerde dataset gebaseerd zijn op verschillende geschatte 
waarden van  Dat wil zeggen dat er trekkingen gebruikt moeten worden 
uit de verdeling van de parameters, gegeven de data. Alleen op deze manier geven de 
multipele imputaties op een correcte wijze de onzekerheid weer met betrekking tot 
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de populatiegrootheid (gemiddelde, correlatie) waarin de onderzoeker geïnteresseerd 
is, en alleen dan zijn de multiple imputaties proper (zie Allison, 2001; Brand, Van 
Buuren, Groothuis-Oudshoorn en Gelsema, 2003). 
De onzekerheid wordt correct geschat wanneer rekening wordt gehouden met twee 
elementen: 1) de onzekerheid over de kansverdeling van de ontbrekende scores en 2) de 
onzekerheid over de onbekende modelparameters van het imputatiemodel. De eerste 
mate van onzekerheid wordt correct weergegeven door het imputeren van trekkingen 
uit de conditionele verdeling van de ontbrekende scores, gegeven de geobserveerde. 
Dit wordt correct gedaan in het voorbeeld, met behulp van het regressiemodel met 
toegevoegde ruis. De tweede mate van onzekerheid wordt correct weergegeven 
wanneer de parameters van het imputatiemodel (regressiemodel) getrokken worden 
uit hun kansverdeling, gegeven de data. Dit wordt niet gedaan in het voorbeeld.
De vraag rijst of het nodig is beide maten van onzekerheid weer te geven. Voor de 
eerste maat is het antwoord ja. Door trekkingen te gebruiken wordt de verdeling van 
de variabelen binnen de dataset intact gehouden, en door dit meerdere malen te doen 
wordt de onzekerheid veroorzaakt door missing data gesimuleerd. Het genereren van 
trekkingen uit de verdeling van de ontbrekende scores is bovendien in veel situaties 
vrij eenvoudig te realiseren zonder speciaal daarvoor ontwikkelde software.
Voor de tweede maat is het antwoord ‘in veel gevallen wel’. Als de dataset groot is en 
het percentage ontbrekende scores laag, dan zullen de verschillen niet zo groot zijn 
(Allison, 2001). Maar door trekkingen te gebruiken wordt de extra onzekerheid die 
ontstaat door imputatie en het gekozen imputatiemodel wel correct weergegeven. Het 
genereren van trekking uit de verdeling van de parameters is echter minder eenvoudig 
en hiervoor is speciale software nodig. Een softwarepakket dat hiervoor geschikt is, 
is NORM (Schafer, 1999), wat gebruik maakt van een Bayesiaanse techniek om de 
verdeling van de modelparameters te simuleren: data augmentation 1.
Het (freeware) programma NORM maakt gebruik van het multivariate normale 
model om de imputaties te genereren. Dit is een veel gebruikte model voor multipele 
imputatie en gaat er van uit dat de data multivariaat normaal verdeeld zijn. Dit 
betekent onder andere dat de individuele variabelen univariaat normaal verdeeld 
zijn en dat elke variabele te schrijven is als een lineaire combinatie van de andere 
variabelen. Dit laatste impliceert het gebruik van regressiemodellen voor het schatten 
van de ontbrekende scores.
Voor het genereren van proper multiple imputations moeten de waarden van de 
parameters van het imputatiemodel (in ons voorbeeld ) getrokken 
worden uit hun posterior verdeling. Het data augmentation algoritme in NORM 
simuleert deze verdeling door middel van een iteratief proces waarbij een aantal 
stappen afwisselend worden uitgevoerd. De twee belangrijkste stappen in dit proces 
zijn de zogenaamde I-stap en P-stap. In de I-stap worden de ontbrekende scores 
geïmputeerd met trekkingen uit hun posterior verdeling, gegeven de geobserveerde 
data en de huidige waarden van de parameters van het imputatiemodel. In de P-stap 
worden nieuwe waarden voor de parameters gesimuleerd door deze te trekken uit 
hun posterior verdeling, gegeven de geobserveerde en geïmputeerde data.2

Door deze stappen een groot aantal keer te herhalen wordt de gezamenlijke 
verdeling van de missing data en de parameters gesimuleerd. Het grote aantal 
iteraties is noodzakelijk om de gezamenlijke verdeling van de data en de parameters 
goed (compleet) te simuleren. In de I-stap worden namelijk de geschatte parameters 
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beschouwd als ‘ware’ populatie waarden, en op de zelfde manier worden in de P-stap 
de imputaties beschouwd als ‘ware’ observaties. Bovendien zijn de opeenvolgende 
stappen niet onafhankelijk van elkaar. Door het proces een groot aantal keren te 
herhalen en alleen imputaties te bewaren die een groot aantal stappen uit elkaar 
liggen, wordt deze problemen verholpen. Controle op convergentie is hierbij erg 
belangrijk. Dit is echter niet eenvoudig omdat het proces niet convergeert naar 
een vast getal, maar naar een complete kansverdeling. In NORM zijn een aantal 
methoden beschikbaar om de convergentie te controleren (Schafer, 1997).

Tabel 3. Startwaarden voor de data augmentation procedure in NORM, verkregen met het EM-
algoritme (MAR-data).

n M SD r ( y,x )
y
x

100
70

9,96
12,03

1,003
0,865

0,513

Regressie

Het uiteindelijke resultaat van NORM is een aantal geïmputeerde datasets. Deze 
imputaties worden verkregen door in het data augmentation proces, na elke k 
iteraties de geïmputeerde data te bewaren. Keuze van het aantal tussenliggende 
iteraties k is afhankelijk van de convergentie van het proces.

VOORBEELD: Proper Multiple Imputation van een Incomplete Dataset
In de bivariate dataset met de variabelen y en x bestaat de data augmentation in 
NORM uit de volgende stappen.
1. Bepaal startwaarden voor de parameters van het bivariate model: de gemiddelden 

van y en x, de standaarddeviaties en de correlatie. Uit de parameters van 
het bivariate model volgen rechtstreeks de (geschatte) parameters van het 
regressiemodel, b0, b1 en se. Het EM-algoritme levert goede startwaarden en 
wordt binnen NORM gebruikt. Voor de MAR-data staan deze in tabel 3, 
evenals het regressiemodel voor het imputeren van de ontbrekende scores die 
uit deze waarden volgt.

2. I-stap: Imputeer de ontbrekende x-scores, gegeven de huidige waarden van de 
parameters (gegeven het regressiemodel).

3. P-stap: Trek nieuwe waarden voor de parameters van het bivariate normale 
model uit hun posterior verdeling, gegeven de geobserveerde en in de vorige 
stap geïmputeerde data.

4. Gebruik de nieuwe parameters van het bivariate model om de regressielijn 
opnieuw te berekenen en ga terug naar stap 2. Herhaal dit proces tot 
convergentie.

 
De datasets met ontbrekende x-scores worden op deze manier geïmputeerd met 
het programma NORM. Het aantal iteraties in de data augementation procedure 
wordt vastgesteld op 5000, waarbij na elke 500ste iteratie een opgevulde dataset wordt 
bewaard. Dit levert m = 10 geïmputeerde datasets. In tabel 4 staan de resultaten voor 
de MAR-data, samen met die uit eerdere voorbeelden. Er is een duidelijk verschil te 
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zien in de geschatte standaardfouten en correlaties. De gemiddelde score op x wordt 
door bijna alle methoden goed geschat.

Tabel 4. Resultaten van drie enkelvoudige methoden en twee multipele procedures (MI) voor de 
MAR-data.

Methode SE r ( y,x )

Gemiddelde
Regressie
Regressie met ruis

12,25
12,03
11,98

0,067
0,077
0,089

0,215
0,582
0,549

Improper MI (herhaling regressie met ruis)
Proper MI

12,00
12,03

0,095
0,110

0,541
0,497

5.3. Inferentiële statistiek op geïmputeerde data.

De geïmputeerde datasets worden nu afzonderlijk geanalyseerd. Hoewel de 
individuele resultaten best bekeken mogen worden, moet er weinig belang worden 
gehecht aan de daadwerkelijk uitkomsten. Het gaat immers om de samenvatting 
van alle resultaten en de daarbij behorende correcte schatting van de varianties. Per 
geschatte parameter moet deze samenvatting worden gemaakt, waarna de gewenste 
toetsen kunnen worden uitgevoerd of betrouwbaarheidsintervallen (bhi’s) kunnen 
worden berekend.
De statistische inferenties zijn gebaseerd op de t-verdeling. Toetsen zijn dus t-toetsen 
en bhi’s worden berekend met behulp van kritieke waarden uit de t-verdeling. 
Hierbij wordt aangenomen dat de gestandaardiseerde parameters bij benadering 
een t-verdeling volgen met vrijheidsgraden (Rubin, 1987; zie ook Brand et al., 
2003). De waarde van  wordt bepaald door het aantal imputaties m en de relatieve 
toename van de variantie door de missing data, rm

3:

.

De t-toetsen voor het toetsen of in de populatie de parameter gelijk is aan Q0 hebben 
de vorm

,

en een 100(1 – α)% bhi rond de geschatte parameter heeft de vorm

.

Met multipele imputatie wordt de toename van de variantie door non-respons en 
imputatie correct weergegeven (in variantieschattingen en toetsen). De relatieve 
toename rm is het quotiënt van de variantie tussen en binnen de datasets, en wordt 
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berekend voor iedere geschatte parameter. Hiermee kan ook voor elke geschatte 
parameter worden geschat wat de proportie ontbrekende informatie is, in termen 
van varianties4. Deze wordt gegeven door 

.

VOORBEELD: Inferenties in een Multipel Geïmputeerde Dataset
Veronderstel dat met dataset die tot nu toe gebruikt is een regressieanalyse wordt 
uitgevoerd met afhankelijke variabele y en onafhankelijke variabele x : 
De datasets worden tien keer geïmputeerd met het multivariate normale model 
(NORM), waarmee de ontbrekende x-scores worden voorspeld met behulp van een 
regressiemodel5 (zie voor het model voor de MAR-data de eerdere voorbeelden). 
Dit levert tien complete datasets op, waarop vervolgens een regressieanalyse is 
uitgevoerd om het bovenstaande model te schatten. In tabel 5 staan de resultaten 
voor de MAR-data.
Voor de MAR-data levert het samenvatten van de regressieresultaten het uiteindelijke 
regressiemodel: . De standaardfouten van de twee coëfficiënten 
staan in de tabel. Voor de helling b1 geldt 

= 0,127. 

De relatieve toename in variantie door de missing data is ,

dat wil zeggen dat de (gemiddelde) variantie van de complete data 61% stijgt wanneer 
gecorrigeerd wordt voor het ontbreken van 30% van de x-scores. Voor het intercept 
b0 is dit 57%.
Met deze schattingen van de relatieve toename van de variantie wordt het aantal 
vrijheidsgraden voor de betreffende parameter bepaald, en kan het percentage 
ontbrekende informatie worden uitgerekend. Deze staan ook in tabel 5. Uit de tabel 
blijkt dat toename van de variantie redelijk groot is, met name voor de correlatie. 
Het percentage ontbrekende informatie is dan ook hoog.
Toetsing van de nulhypothese gebeurt met een t-toets met 30 
vrijheidsgraden. 
De waarde van de toetsingsgrootheid is en de bijbehorende 
overschrijdingskans is p = 0,00004.
Het 95% betrouwbaarheidsinterval wordt gegeven door 0,566 ± 1,998 × 0,127 en is 
gelijk aan (0,312 ; 0,821).
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Tabel 5. Resultaten van de regressieanalyse voor de multipel geïmputeerde MARdata (m = 10).

m r b0 SE(b0) b1 SE(b1)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

0,50
0,49
0,52
0,50
0,31
0,56
0,49
0,59
0,56
0,45

2,98
2,85
3,44
2,77
5,42
2,61
2,88
2,41
2,58
3,56

1,234
1,278
1,095
1,255
1,428
1,116
1,261
1,052
1,099
1,276

0,58
0,59
0,54
0,60
0,37
0,61
0,59
0,63
0,62
0,53

0,102
0,106
0,091
0,104
0,117
0,093
0,104
0,088
0,092
0,106

Multipele imputatie schatting 0,50 3,15 1,522 0,57 0,127

Rel. toename variantie
Vrijheidsgraden
Prop. ontbrekende informatie

1,18
17,99
0,56

0,57
31,91
0,38

0,61
30,39
0,40

6. VERGELIJKING VAN METHODEN

Door ontbrekende scores multipel te imputeren kunnen varianties en standaardfouten 
correct worden geschat. Bovendien wordt door het herhaaldelijk imputeren van de 
data de schattingen efficiënter. Daarnaast heeft multipele imputatie dezelfde voordelen 
als enkelvoudige imputatie, namelijk dat bij de analyse standaard technieken en 
software worden gebruikt en dat informatie uit het dataverzamelingsproces kan 
worden gebruikt bij het imputeren. Er zijn echter ook een tweetal nadelen. Ten eerste 
kan het imputeren van de ontbrekende scores moeilijk zijn, bijvoorbeeld wanneer 
de data niet normaal verdeeld zijn. Een tweede nadeel is dat het analyseren van de 
geïmputeerde data veel werk is: per dataset moet een analyse worden gedaan die 
daarna worden samengevat. Bij complexe analyses kan de samenvatting erg lastig 
zijn.
Ter afsluiting worden de in dit hoofdstuk gebruikte imputatiemethoden vergeleken. 
De methoden zijn: 1) analyse van de complete cases (CC), 2) imputeren van het 
gemiddelde, 3) invullen van een random trekking uit de geobserveerde cases (hot 
deck, HD), 4) imputeren van een voorspelling met een regressiemodel (R), 5) 
imputeren van een regressievoorspelling met toegevoegde error (RE), 6) improper 
multiple imputation door RE tien keer te herhalen (RE-MI) en 7) proper multiple 
imputation met het multivariate normale model (NORM; m = 10). Deze methoden 
zijn toegepast op de dataset met de bivariaat normaal verdeelde variabelen y en x, 
waarbij voor de variabele x op twee manieren 30% missing data is gecreëerd, MCAR 
en MAR. Na imputatie van de ontbrekende scores is het gemiddelde van x uitgerekend 
en het bijbehorende 95% bhi. Ook is het regressiemodel  geschat en is 
voor de variabele b1 het 95% bhi berekend. De resultaten staan weergegeven in 
figuur 3.
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Figuur 3. Het geschatte gemiddelde van de variabele x en het bijbehorende 95% bhi (links) 
en de geschatte regressieparameter b1 met het bijbehorende 95% bhi (rechts) voor de zeven 
imputatiemethoden en de twee vormen van missing data. De rode lijn geeft het ware gemiddelde 
in de populatie,  (links) en de ware regressieparameter  (rechts).

Uit figuur 3 blijkt dat het gemiddelde van x in geval van MCAR-data door elke 
methode redelijk goed wordt geschat. De multipele methoden geven de beste 
schatting, maar ook het breedste bhi, omdat rekening wordt gehouden met de 
extra onzekerheid die ontstaat door de missing data. In het geval van de MAR-data 
geven alleen de methoden die gebaseerd zijn op regressie goede schattingen voor het 
gemiddelde.
Wat betreft de helling van de regressielijn b1 doen voor de MCAR-data alle methoden 
het goed, behalve de hot deck (HD) en regressie zonder ruisterm. De eerste geeft een 
onderschatting, de laatste een overschatting, zoals al eerder vermeld. Voor de MAR-
data geven de naïeve methoden een onderschatting van de helling van de regressielijn, 
terwijl de regressiemethoden een overschatting geven. Deze overschatting is echter 
kleiner dan 0.1 voor de multipele methoden.

7. DISCUSSIE

Multipele imputatie heeft de voordelen van enkelvoudige imputatie, maar belang-
rijker, geeft correcte schattingen van varianties (standaardfouten), waarin de extra 
onzekerheid die ontstaat door non-respons is meegenomen. Een extra voordeel 
van multipele imputatie is dat meerdere (verschillende) imputatiemodellen kunnen 
worden gebruikt, waarmee de gevoeligheid van de uitkomsten voor verschillende 
non-responsmodellen kan worden onderzocht (Rubin, 1987; zie ook Schafer, 2003).
Een nadeel van de procedure is dat het analyseren van de geïmputeerde datasets veel 
werk kan zijn en het samenvatten van de resultaten ook een extra inspanning vergt. 
Voor standaard analyses (als regressie) is dit echter niet moeilijk en kan met standaard 
software worden uitgevoerd. De enkelvoudige en improper multipele imputaties in 
dit hoofdstuk zijn bijvoorbeeld allemaal uitgevoerd in SPSS 11.0 (2001), waarbij geen 
gebruik is gemaakt van de missing value procedure. Voor proper multipele imputatie 
is speciale software vereist, bijvoorbeeld het programma NORM (zie Schafer 
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en Graham, 2002, of Collins et al., 2001, voor andere software). NORM geeft de 
geïmputeerde datasets, die zijn geanalyseerd, waarna de resultaten zijn samengevat 
met Excel (2002). In een aantal programma’s (zoals S-Plus, 2001) zijn missing data 
routines beschikbaar die het genereren van imputaties en het samenvatten van de 
resultaten vereenvoudigen.
Het gebruik van de hier beschreven imputatieprocedures is gebonden aan een 
aantal assumpties. Ten eerste wordt in alle methoden de assumptie gemaakt dat de 
ontbrekende scores missing at random zijn. Dit zal echter vaak niet het geval zijn. 
Collins et al. (2001) laten echter zien dat een schending van deze assumptie vaak 
maar een geringe invloed op de resultaten heeft. Wanneer serieuze afwijkingen van 
MAR worden verwacht, kunnen specifieke modellen voor de non-respons worden 
gebruikt (Schafer, 2003), hoewel Schafer de voorkeur geeft aan het gebruik van de 
MAR-assumptie in combinatie met volledig geobserveerde (auxiliary) variabelen die 
samenhangen met de non-respons (zie ook Rubin, Stern en Vehovar, 1995).
Een tweede assumptie, wanneer het programma NORM wordt gebruikt voor het 
genereren van multipele imputaties, is dat de data het multivariate normale model 
volgen. Dit is een strenge aanname die echter in de praktijk nogal blijkt mee te vallen: 
het multivariate normale model kan vaak goed gebruikt worden. Ten eerste kunnen 
transformaties variabelen die niet normaal verdeeld zijn bij benadering normaal 
maken. Dit is een standaard optie binnen NORM, en na imputatie worden de 
variabelen weer ‘teruggezet’ in hun originele vorm. Ten tweede zijn afwijkingen van 
normaliteit geen probleem voor volledige geobserveerde variabelen. Bovendien zijn 
multipele imputaties redelijk robuust tegen schendingen van het imputatiemodel, als 
het percentage ontbrekende gegevens laag is (Schafer, 1997). Voor categorische data 
en datasets met zowel categorische als continue data zijn S-Plus routines beschikbaar 
(Schafer, 1997).
Ook longitudinale data met ontbrekende gegevens kunnen binnen het raamwerk 
van het multivariate normale model worden geïmputeerd als de observaties op 
de verschillende meetmomenten als afzonderlijke variabelen worden beschouwd 
(Allison, 2001). In vergelijking met andere methoden geeft multipele imputatie 
betere of even goede resultaten (zie bijvoorbeeld Tang, Song, Belin en Unützer, 2005; 
of Wood, White, Hillsdon en Carpenter, 2005).

8.  TOT SLOT

Multipele imputatie is een techniek die al een aantal jaren bekend is (sinds Rubin, 
1987), maar pas de laatste jaren voor een breder publiek van toegepaste onderzoekers 
toegankelijk is geworden door implementatie in gebruikersvriendelijke software. 
In dit artikel zijn de belangrijkste stappen in een multipele imputatieprocedure 
besproken, gebaseerd op het multivariate normale model, onder de aanname dat de 
data missing at random zijn. De stappen zijn eenvoudig uit te voeren, de meeste 
met standaard statistische software, en de gespecialiseerde software die is gebruikt 
(NORM, Schafer, 1999) is vrij verkrijgbaar op internet. In empirisch onderzoek 
wordt al snel afgeweken van de eenvoudige situatie beschreven in dit artikel. Maar 
ook voor meer complexe datasets en missing data patronen worden de laatste jaren 
imputatieprocedures ontwikkeld (zie bijvoorbeeld de speciale editie van Statistica 
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Neerlandica over multipele imputatie, Van Buuren en Eisinga, 2003). Hierdoor 
is multipele imputatie een zeer bruikbaar instrument geworden in de analyse van 
incomplete data.
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NOTEN

1  Een ander algoritme voor het simuleren van de verdeling van de modelparameters is het zogenaamde 
Sampling importance/resampling algoritme (Schafer, 1997, Allison, 2001). Dit algoritme is 
geïmplementeerd in andere software, zoals AMELIA (King, Honaker, Joseph, Scheve en Singh, 
1999).

2  Voor het genereren van een posterior verdeling is een zgn. prior verdeling va de parameters nodig. Over 
het algemeen (in NORM) wordt hiervoor een verdeling gekozen die weinig tot geen informatie over 
de parameters geeft, een noninformative prior. Zie Schafer (1997) voor details over deze verdelingen.

3  Omdat de geschatte vrijheidgraden groter kunnen worden dan de steekproefgrootte n, hebben 
Barnard en Rubin (1999) een aangepaste schatting van de vrijheidsgraden voorgesteld die niet groter 
kan worden dan n. In de voorbeelden in dit hoofdstuk is deze aangepaste schatting gebruikt.

4  In de statistiek wordt informatie gedefinieerd als 1 gedeeld door de variantie van de parameter. Dit 
betekent dat voor het schatten van parameters waarvan de variantie laag is, veel informatie in de data 
aanwezig is (weinig onzekerheid).

5  Hoewel het oneerlijk lijkt, is het bij multipele imputatie noodzakelijk dat de afhankelijke variabele y 
gebruikt wordt bij het imputeren van de onafhankelijke variabele x om zuivere schattingen te krijgen 
(Little, 1992; Landerman, Land en Pieper, 1997). Bij enkelvoudige imputatie leidt het wel tot onzuivere 
schattingen (het eerste voorbeeld).
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10. Reageert iedereen anders?  Een overzicht 
van methoden voor het beschrijven van 
heterogene responsparameters in conjunct 
meten

B. ARENOE

SAMENVATTING

Het conjunct meten heeft sinds haar introductie in de jaren zestig een enorme ontwikkeling 
doorgemaakt. Inmiddels zijn er zoveel verschillende varianten beschikbaar dat veel marktonder-
zoekers door de bomen het bos niet meer zien. Eén van de dimensies waarop de methoden zich 
onderscheiden is de manier waarop zij omgaan met verschillen in voorkeuren tussen consumenten. 
In dit artikel worden de belangrijkste conjunct methoden beschreven aan de hand van de manier 
waarop zij omgaan met deze individuele verschillen en beoordeeld aan de hand van een aantal 
criteria. De methoden zullen worden geïllustreerd met een praktische toepassing.

1. INLEIDING 

Conjunct meten is verreweg de populairste methode voor het analyseren van de 
afwegingen die consumenten maken bij de aanschaf van producten en diensten 
(Green, Krieger & Wind 2001; Wittink, Vriens & Burhenne 1994). De kracht van de 
methode schuilt onder andere in de mogelijkheid om reacties van consumenten op 
voorgenomen productbeleid te simuleren. Dit productbeleid kan betrekking hebben 
op modificaties van bestaande producten (merk, prijs, promoties) maar ook op de 
introductie van volstrekt nieuwe producten in de markt. 

Conjunct meten is gebaseerd op de assumptie dat consumenten een product 
beschouwen als een bundel van producteigenschappen (merk, prijs, etc). Elk van 
deze eigenschappen ofwel attributen levert een bijdrage aan het totale nut van het 
product zodat: 

       (1)
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Waarom is het modelleren van heterogeniteit in nutswaarden van belang? 
Een normatief antwoord op deze vraag is dat het ons begrip van de werking van de 
markt verdiept. Mensen verschillen nu eenmaal van elkaar en het modelleren van deze 
verschillen geeft ons inzicht in hoe deze verschillen het keuzegedrag beïnvloeden. Het 
modelleren van heterogeniteit biedt hiermee een basis voor segmentatietechnieken en 
kan helpen bij de ontwikkeling van gerichte marketingacties (Allenby & Rossi 1999; 
DeSarbo, Ramaswamy & Cohen 1995). Een meer pragmatisch antwoord op de vraag 
naar het belang van heterogeniteit is dat uit onderzoek blijkt dat (conjunct) modellen 
waarin rekening wordt gehouden met heterogeniteit, marktgedrag over het algemeen 
beter voorspellen dan modellen waarin dit niet gebeurt (Leeflang, Wittink, Wedel 
& Naert 2000; Orme & Heft 1999; Arenoe 2003). Om de bovenstaande redenen 
is heterogeniteit in nutswaarden al jaren een belangrijk onderwerp in de conjunct 
literatuur (Green, Krieger & Wind 2001; Hauser & Rao 2002; Moore, Gray-Lee and 
Louviere 1996; Vriens, Wedel & Wilms 1996). 

Dit artikel geeft een overzicht van de belangrijkste technieken op dit gebied. 
De methoden die we zullen behandelen zijn individuele modellering, gepoolde 
modellering, finite mixture models en random coefficient models. Hierbij zal worden 
getoond dat veel populaire conjunct applicaties zoals CVA, ACA, CBC, Latente 
Klasse Analyse en Hierarchical Bayes gebaseerd zijn op deze methoden. 

De opbouw van het artikel is als volgt. Allereerst wordt een theoretisch kader 
gegeven waarmee de verschillende methoden objectief vergeleken kunnen worden. 
Dit gebeurt aan de hand van twee criteria: eenvoud en compleetheid. Daarna 
wordt een beschrijving gegeven van de methoden aan de hand van de besproken 
criteria. De discussie wordt afgesloten met een overzicht en er wordt een illustratie 
gegeven aan de hand van een onderzoek naar de aspecten die de keuze voor internet 
abonnementen bepalen.

In navolging van Allenby en Rossi (1999) worden in dit artikel de verschillende 
modellen voor heterogeniteit geformuleerd in termen van hun likelihoodfunctie. 
De likelihoodfunctie  is een functie die de waarschijnlijkheid van de uitkomst van 
een kansproces beschrijft gegeven (1) bepaalde veronderstellingen over de werking 
van dit kansproces (gespecificeerd in een model) en (2) een bepaalde parameterset 
voor dit model. Het kansproces is in dit geval het keuzegedrag van de respondent 
tijdens de conjunct taken. De parameters die naar verwachting de populatie het 
beste beschrijven kunnen geschat worden door  te maximaliseren voor een 
representatieve steekproef. De reden dat de modellen worden beschreven in termen 

Hier is  de totale nutswaarde die consument  toekent aan het product 
 i is het	 -de attribuut van in totaal attributen en is de 

responsparameter (ofwel marginale nutswaarde) van consument  voor attribuut
.Verschillen tussen consumenten manifesteren zich als heterogene respons-

parameters en dit gebeurt als niet alle consumenten dezelfde voorkeur hebben ten 
aanzien van een bepaald attribuut (  voor ten minste één ). Wanneer 
bijvoorbeeld consumenten verschillen in prijsgevoeligheid dan zal de waarde van 

 variëren tussen consumenten. 
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van hun likelihood is omdat de modellen met name van elkaar verschillen in de manier 
waarop zij de likelihoodfunctie (en daarmee de voorspellingen) beïnvloeden.

2. CRITERIA TER EVALUATIE VAN DE METHODEN

Volgens Little (Little 1970; Leeflang et al. 2000) moeten marketingmodellen 
onder andere voldoen aan de criteria van eenvoud en compleetheid om succesvol 
geïmplementeerd te kunnen worden. Hier volgt een overzicht van wat in dit artikel 
verstaan wordt onder deze criteria in de context van het modelleren van heterogene 
nutswaarden in conjunct meten.

•	 Eenvoud. Eenvoudige modellen zijn overzichtelijk, makkelijk te communiceren, 
verkleinen de kans op fouten tijdens de implementatie en richten de aandacht 
op de kern van het probleem. In de context van dit artikel wordt onder eenvoud 
verstaan: (1) de eenvoud van de functionele vorm en (2) de eenvoud van de 
methode waarmee de parameters geschat worden.

•	 Compleetheid. Modellen moeten, hoewel eenvoudig, toch alle relevante 
aspecten van het probleem bevatten. In de context van dit artikel wordt 
onder compleetheid verstaan de mate waarin het model rekening houdt met 
heterogeniteit. Dit betekent dat een model meer compleet is naarmate er meer 
verschillen tussen consumenten mogelijk zijn: de responsparameters kunnen 
dan ‘vrijer’ geschat worden. 

Nu volgt de beschrijving van de methoden.

3. INDIVIDUELE MODELLERING

In de begindagen van het conjunct meten (jaren zestig en zeventig) stond met 
betrekking tot de manier van dataverzameling vooral de full profile methode centraal. 
Hierbij evalueert elke respondent een volledige set profielen door elk profiel een 
rapportcijfer te geven of de profielen te rangordenen naar voorkeur (Green, Krieger 
& Wind 2001). Een profiel is in dit verband een combinatie van attribuutniveaus die 
tezamen een bepaald product of dienst representeren. Figuur 1 toont een voorbeeld 
van twee profielen voor internet abonnementen die zijn gedefinieerd op drie 
attributen: type aansluiting (ADSL versus Kabel), snelheid (1 MB versus 3 MB per 
seconde) en kosten (40 Euro versus 60 Euro per maand). 
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Figuur 1. Voorbeeld van twee profielen voor internet abonnementen.

Door gebruik te maken van fractional factorial designs voor de profielen (Addelman 
1962) is het mogelijk om voldoende evaluaties per respondent te verkrijgen zodat 
een apart model voor elke respondent kan worden geschat. Deze modellen worden 
vervolgens gebruikt om individuele productkeuzes te voorspellen die voor alle 
individuen bij elkaar worden opgeteld om tot een marktvoorspelling te komen. Bij 
individuele modellering is de likelihood gedefinieerd als1:

       (2)

Hier is de likelihood voor de individuele parametervector  en is  de data 
voor respondent . De likelihood voor een individuele respondent is dus de 
waarschijnlijkheid van zijn individuele data gegeven een bepaald keuzemodel en een 
individuele parameterset voor dit keuzemodel. 
De voordelen van individuele modellering zijn zowel de eenvoud als de compleetheid. 
De specificatie van het model is eenvoudig en voor de schatting van de parameters 
kan veelal gebruik worden gemaakt van OLS of maximum likelihood estimation. 
Het model is compleet omdat de parameters op individueel niveau geschat worden 
waardoor hun gezamenlijke verdeling volledig vrij is. In theorie is individuele 
modellering dan ook het meest geprefereerde model voor het beschrijven van 
heterogeniteit in een populatie. Het model heeft echter als groot nadeel dat het relatief 
gevoelig is voor overfitting. Dit komt omdat de individuele modellen geschat worden 
op basis van een gering aantal evaluaties per individu. Hierdoor is de verhouding van 
het aantal waarnemingen ten opzichte van het aantal parameters over het algemeen 
klein en de kans op overfitting groot, zelfs bij het gebruik van fractional factorial 
designs. Individuele modellering blijft daarom veelal beperkt tot toepassingen met 
relatief weinig attributen (Hauser & Rao 2002). 

Een bekende commerciële toepassing van individuele modellering is Sawtooth 
Software’s Conjoint Value Analysis (CVA). Een andere is Sawtooth Software’s 
Adaptive Conjoint Analysis (ACA) waarbij met behulp van zelf gerapporteerde 
preferenties van de respondent en het optimaal samenstellen van de profielen tijdens 
het interview toch voldoende informatie per respondent kan worden verkregen voor 
het schatten van modellen met relatief veel attributen (Sawtooth Software 2006). 
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4. GEPOOLDE MODELLERING

In de jaren tachtig werd discrete keuze analyse populair. In tegenstelling tot 
de traditionele full profile methode waarbij respondenten één profiel per keer 
beoordelen maken respondenten bij deze techniek een keuze uit een aantal profielen 
tegelijk. In figuur 2 worden beide methoden schematisch weergegeven. 

Figuur 2. Opbouw van respondenttaken volgens de full profile en de discrete keuze methode.

Bij een gelijkblijvend aantal taken is de mentale belasting voor de respondent dus 
groter waardoor meestal geen betrouwbare modellen per respondent meer geschat 
kunnen worden. Onderzoekers werden hierdoor gedwongen tot het aggregeren 
(poolen) van de evaluaties en het formuleren van een model dat de markt als 
geheel beschrijft. Voor deze gepoolde modellering wordt de likelihood als volgt 
gedefinieerd:

       (3)

Hier is de likelihood voor een universele parametervector  en is  de data 
voor respondent . De likelihood is hier dus de waarschijnlijkheid van de data voor 
alle respondenten gegeven een keuzemodel en één universele parameterset die als 
het ware de gemiddelde consument beschrijft. Marktaandelen worden bepaald als de 
proporties van de populatie die voor een bepaalde propositie kiezen. 

Ook bij gepoolde modellering is de specificatie van het model eenvoudig en kan 
veelal geschat worden met eenvoudige technieken zoals OLS of maximum likelihood 
estimation. Het model is echter niet compleet omdat de aanname van identieke 
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nutswaarden in de meeste gevallen te ver af zal staan van de realiteit. In het model 
is heterogeniteit tussen consumenten dus niet goed vertegenwoordigd. Het model 
is echter veel minder gevoelig voor overfitting dan individuele modellering omdat 
alle waarnemingen in de steekproef gebruikt worden voor het schatten van één set 
parameters.

De bekendste commerciële toepassing van gepoolde modellering is te vinden in de 
eerste versies van Sawtooth Software’s Choice Based Conjoint (CBC). De laatste 
jaren wordt door Sawtooth Software het gebruik van het gepoolde model echter 
afgeraden ten gunste van andere methoden zoals Latente Klasse Analyse (dit is 
een applicatie die gebruikt maakt van het finite mixture model zoals hieronder 
beschreven) en Hierarchical Bayes Analysis (Sawtooth Software 2006).

5. FINITE MIXTURE MODELS

Halverwege de jaren negentig werd het finite mixture model voorgesteld als reactie 
op de beperkingen van gepoolde modellering in discrete keuze analyse. In het finite 
mixture model wordt verondersteld dat de totale koperspopulatie bestaat uit een 
aantal onderliggende segmenten (Leeflang et al. 2000; Vermunt, Bijmolt & Paas 
2006). Binnen elk segment gelden identieke nutswaarden maar tussen de segmenten 
zijn de nutswaarden verschillend. De segmenten worden als het ware individueel 
gemodelleerd, terwijl de respondenten binnen de segmenten gepooled worden. De 
likelihood voor het finite mixture model wordt als volgt gedefinieerd: 

     (4)

Hier is  de likelihood voor  segmentspecifieke parametervectoren . 
De accolades geven aan dat deze parameters gezamenlijk worden geschat en dus niet 
apart per segment. Er bestaat dus net als in het gepoolde model slechts één enkele 
likelihoodfunctie voor de gehele dataset.  is een discrete kansverdeling die 
de kans beschrijft dat respondent  tot segment  behoort. Deze kansen kunnen 
geïnterpreteerd worden als de relatieve omvang van de segmenten en zij wegen als 
het ware de likelihood van de data volgens elk van de segmenten naar de omvang 
van deze segmenten. Schatting van de parameters gebeurt in de meeste gevallen 
met behulp van maximum likelihood estimation. De optimale gewichten voor de 
segmenten  worden hierbij tegelijkertijd geschat met de responsparameters

. Het aantal segmenten  wordt door de onderzoeker vastgesteld op basis van 
objectieve of subjectieve criteria. Veelal wordt hiertoe een ratio tussen de modelfit en 
het aantal parameters in het model geoptimaliseerd (zoals AIC, CAIC of BIC). 

De compleetheid van het model is matig. Hoewel het model heterogeniteit van 
responsparameters toestaat tussen de segmenten worden de responsparameters 
binnen de segmenten nog steeds homogeen verondersteld. De geldigheid van het 
model is vooral afhankelijk van de vraag of er daadwerkelijk segmenten in de 
populatie bestaan (Vriens, Wedel & Wilms 1996). Ook de eenvoud van het model 
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is matig: vergeleken met het gepoolde en het individuele model is de specificatie 
en schatting complexer. Een aardige bijkomstigheid van het model is dat het een 
elegante combinatie oplevert van een conjunct model met een clusteranalyse waarbij 
de mogelijkheden van beide methoden worden benut.

Finite mixture models zijn in de conjunct literatuur vooral bekend geworden onder 
de naam Latente Klasse Analyse. Sawtooth Software ontwikkelde een speciale 
applicatie bij hun CBC software onder de naam Latent Class Analysis (Sawtooth 
Software 2006). 

6. RANDOM COEFFICIENT MODELS

In tegenstelling tot geclusterde responsparameters gaat het random coefficient 
model uit van continue verdeelde responsparameters in de populatie. Hiermee 
ontwikkelde dit model zich tot de belangrijkste opponent van het finite mixture 
model. De discussie over welke van de twee de werkelijkheid het beste benadert 
duurt tot op de dag van vandaag voort (Leeflang et al. 2000; Vriens, Wedel & Wilms 
1996). Het antwoord op deze vraag is niet eenduidig en hangt samen met de vraag 
of er daadwerkelijk segmenten versus continue verdeelde responsparameters bestaan 
in de onderzochte populatie (Vriens, Wedel & Wilms 1996). De likelihood voor het 
random coefficient model is als volgt gedefinieerd: 

    (5)

Hier is  de likelihood voor de parametervectoren en  die de locatie 
van de responsparameters, respectievelijk de spreiding van de responsparameters in 
de populatie vertegenwoordigen. De likelihood voor een willekeurige respondent 
gegeven een bepaalde individuele parameterset  wordt gegeven door 
De  worden echter niet direct geobserveerd. Hun gezamenlijke verdeling wordt 
beschreven door de continue kansverdeling . Integratie van deze 
kansverdeling in de individuele likelihoodfunctie resulteert in het random coefficient 
model waarin de likelihood voor een respondent met bepaalde responsparameters 
als het ware gewogen wordt voor de kans dat een dergelijke respondent voorkomt 
in een populatie met parameters en . De vectoren en  worden zodanig 
geschat dat de likelihood voor de totale dataset maximaal is.

Hoewel voor  in principe elke willekeurige kansverdeling gesubstitueerd 
kan worden, wordt in praktijk meestal gekozen voor verdelingen die leiden tot relatief 
eenvoudige integralen (zoals bijvoorbeeld normale verdelingen). Desalniettemin 
leiden zelfs eenvoudige specificaties voor zowel de individuele likelihood als voor de 
kansverdeling als snel tot dermate complexe integralen dat voor de schatting gebruik 
moet worden gemaakt van relatief complexe algoritmes zoals simulated maximum 
likelihood of Bayesiaanse schattingstechnieken (Lancaster 2004; Louviere, Hensher 
& Swait 2000). Vanwege de complexe specificatie en schatting is het model niet 
eenvoudig. De compleetheid van het model is matig omdat deze afhangt van het 
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daadwerkelijk bestaan van continue verdeelde responsparameters in de populatie. 

Zeer recentelijk heeft een speciale variant van het random coefficient model onder 
de naam Hierarchical Bayes analysis sterk aan populariteit gewonnen (Allenby, 
Arora and & Ginter 1995; Lancaster 2004; Sawtooth Software 2006). In Hierarchical 
Bayes analysis wordt via complexe simulatietechnieken tegelijkertijd één gepooled 
model en een individueel model voor elke respondent geschat. De individuele 
modellen worden geschat op basis van zowel het gepoolde model als de data voor 
elke respondent waarbij het gepoolde model als een soort ruggengraat fungeert bij 
de constructie van de individuele modellen. Wanneer een individuele respondent 
consistent is in zijn antwoorden en/of over relatief veel waarnemingen beschikt 
dan reflecteert het model in hoge mate zijn individuele gedrag. Was de respondent 
echter inconsistent in zijn antwoorden en/of beschikt hij over een beperkt aantal 
waarnemingen dan reflecteert het model meer het gepoolde model. Het gewicht 
van de beide informatiebronnen (individueel versus gepooled) in de schatting van 
het individuele model wordt bepaald door de mate van zekerheid die met beide 
informatiebronnen verkregen kan worden over de parameters. 

Hierarchical Bayes modellen zijn technisch zeer complex en we laten de formele notatie 
hier dan ook achterwege. De mate waarin Hierarchical Bayes modellen compleet 
zijn hangt af van de hoeveelheid informatie die beschikbaar is per respondent. Hoe 
meer informatie per respondent, hoe minder de individuele modellen afhankelijk 
zijn van het gepoolde model en dus hoe vrijer hun gezamenlijke verdeling. Omdat 
Hierarchical Bayes modellen bekend staan om het feit dat zij meestal al bij zeer 
weinig informatie per respondent neigen naar een vrije verdeling, evalueren we het 
Hierarchical Bayes model als compleet. 

7. SAMENVATTING

Een goed inzicht in de relatie tussen de verschillende modellen kan worden verkregen 
door de verdelingen voor de responsparameters die zij feitelijk impliceren grafisch 
weer te geven (zie figuur 3). 

Figuur 3. Vier geïmpliceerde verdelingen van responsparameters voor een gegeven attribuut 
middels de besproken methoden. Van links naar rechts (1) gepoolde modellering, (2) het finite 
mixture model, (3) het random coefficient model of het Hierarchical Bayes model met weinig 
informatie per respondent en (4) individuele modellering of het Hierarchical Bayes model met veel 
informatie per respondent.
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Van links naar rechts wordt de restrictie op de verdeling van de responsparameters 
steeds verder losgelaten. Hoewel in gepoolde modellering nog verondersteld wordt 
dat alle consumenten dezelfde nutswaarde hebben wordt deze restrictie in het finite 
mixture model en het random coefficient model enigszins losgelaten en vervangen 
door de aanname van een discrete dan wel continue verdeling. In de individuele 
modellering wordt de a priori specificatie van de verdeling helemaal losgelaten ten 
behoeve van een volledig vrije verdeling. Afsluitend worden de sterkten en zwakten 
van de verschillende methoden nogmaals samengevat (zie tabel 1).

Tabel 1. Evaluatie van de besproken methoden aan de hand van de criteria van Little (1970).

Modeltypen

gepoolde
modellering

finite mixture 
models

random 
coefficient
models

hierarchical
bayes
models

individuele 
modellering

C
ri

te
ri

a Eenvoudig + + + - - - ++

Compleet - - +/- +/- + ++

8. TOEPASSING

In de onderstaande toepassing worden de volgende modellen geïllustreerd: gepoolde 
modellering, individuele modellering, het finite mixture model, het random coefficient 
model en Hierarchical Bayes. Het onderzoek heeft betrekking op de keuze voor 
internet abonnementen. In totaal hebben 124 respondenten uit het online panel 
van Lightspeed Research een tiental discrete keuzetaken voorgelegd gekregen als 
onderdeel van de tweewekelijks uitgevoerde omnibus van Research International. 
Elke keuzetaak bestond uit drie fictieve internet abonnementen. De attributen, levels 
en de codering van de dummy variabelen worden getoond in tabel 2.

Tabel 2. Attributen, levels en dummy codering voor de toepassing.

Attribuut Levels Dummy variabelen
dk1 dk2 ds1 ds2 dt

Kosten 20 euro per maand 0 0
30 euro per maand 0 1
40 euro per maand 1 0

Snelheid van de verbinding 1 MB/seconde 0 0
3 MB/seconde 0 1
5 MB/seconde 1 0

Type aansluiting Internet via ADSL 0
Internet via de kabel 1
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De respondenten werd bij elke keuzetaak gevraagd het abonnement te kiezen 
waar hun voorkeur het meest naar uitging. Voor alle modellen werd het standaard 
multinomial logit model (Louviere, Hensher & Swait 2000) gebruikt om het 
individuele keuzeproces te modelleren. Voor het finite mixture model werd een 
tweetal segmenten gekozen. Bij het random coefficient model en Hierarchical Bayes 
werd een normale verdeling voor de nutswaarden verondersteld. De geschatte 
responsparameters en additionele informatie worden getoond in tabel 3 en 4. 

Tabel 3 toont per model het gemiddelde en de spreiding van de geschatte 
responsparameters. Bij de individuele modellen en Hierarchical Bayes betreft 
het gemiddelde een werkelijk gemiddelde van de puntschattingen van de 124 
individuele modellen. De spreiding van deze puntschattingen wordt berekend als de 
standaarddeviatie van deze puntschattingen. In het gepoolde model wordt slechts één 
puntschatting berekend voor elke parameter, namelijk voor alle 124 respondenten 
tezamen. Omdat er slechts één puntschatting wordt berekend per parameter kan 
de spreiding van de parameters in de steekproef niet als zodanig worden berekend. 
Voor dit model zijn dan ook alleen de standaardfouten gegeven ter indicatie van 
de onzekerheid in de puntschattingen. Het schatten van het finite mixture model 
kan geïnterpreteerd worden als het simultaan schatten van meerdere gepoolde 
modellen voor verschillende segmenten. In dit geval bleek dat een onderverdeling 
in twee segmenten de heterogeniteit in de dataset het efficiëntst beschrijft. Voor 
beide segmenten is een puntschatting gegeven voor elke parameter alsmede de 
standaardfout van deze puntschatting. Evenals bij het gepoolde model kan de 
spreiding niet expliciet worden berekend. Het random coefficient model levert een 
puntschatting voor zowel het gemiddelde als de spreiding van de parameters in de 
vorm van een geschat gemiddelde en een geschatte standaarddeviatie. Omdat er geen 
puntschattingen voorhanden zijn voor de 124 individuele respondenten kunnen het 
werkelijke gemiddelde en de werkelijke standaarddeviatie niet worden berekend. In 
plaats daarvan wordt verondersteld dat de puntschattingen normaal verdeeld zijn 
over de respondenten en wordt een gemiddelde en een standaardeviatie voor deze 
verdeling geschat die zo goed mogelijk overeenkomen met de geobserveerde data. 

Tabel 4 toont verder de volgende informatie voor de vijf modellen: het aantal 
waarnemingen (n), het aantal parameters (p), de log-likelihood van een model 
zonder parameters (LL null), de log-likelihood van het geschatte model (LL) en de 
goodness-of-fit van het geschatte model in de vorm van de Percent Certainty (Perc. 
Cert. = [ LL – LL null ] / [ - L null ] ). De Percent Certainty (Hauser 1978) varieert 
tussen 0 en 1 en is vergelijkbaar met de R2. 

Bij de individuele modellen valt direct de grote omvang van de parameters op. In het 
multinomial logit model is de schaalfactor van de parameters een inverse functie van 
de spreiding in de errorterm (Louviere, Hensher & Swait 2000) waardoor de grote 
omvang van de parameters waarschijnlijk indicatief is voor overfitting. Dit wordt 
ondersteund door een extreem hoge goodness-of-fit (Perc. Cert.=0.975). Zoals 
gezegd leidt individuele modellering (ondanks het zeer geringe aantal parameters) 
dus al snel tot overfitting met alle gevolgen van dien voor de betrouwbaarheid van 
de voorspellingen. 
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De resultaten geven aan dat respondenten ongeveer evenveel belang hechten aan 
kosten, snelheid en type aansluiting (het belang wordt bij conjunct resultaten meestal 
gedefinieerd als het verschil tussen de maximale en de minimale responsparameter 
binnen een attribuut aangezien dit de maximale impact is die wijzigingen binnen 
het attribuut kunnen hebben op de totale nutswaarde). De richting van de voorkeur 
is logisch voor snelheid (hogere snelheden worden geprefereerd) maar ten minste 
twijfelachtig voor kosten aangezien de positieve parameter van 2.41 voor dk2 zou 
impliceren dat respondenten het betalen van 30 euro zouden prefereren boven 
het betalen van 20 euro. Mede door het vermoeden van overfitting moeten deze 
resultaten voorzichtig worden geïnterpreteerd. 

De schattingen volgens het gepoolde model zijn een stuk efficiënter. De goodness-
of-fit is echter gehalveerd ten opzichte van de individuele modellering en is hiermee 
de laagste van alle onderzochte modellen. Dit betekent dat de aanname van volledige 
homogeniteit van voorkeuren in de populatie waarschijnlijk te simplistisch is en 
dat betere voorspellingen verkregen kunnen worden door rekening te houden met 
verschillen in voorkeuren tussen individuen. Uit het gepoolde model blijkt duidelijk 
dat gemiddeld genomen in de populatie relatief veel belang wordt gehecht aan lage 
kosten (dk1=-1.81) en minder aan hoge snelheden (ds1=1.22). Het type verbinding 
lijkt vrijwel geen rol te spelen (dt=0.25).

Het finite mixture model heeft een hogere fit dan het gepoolde model maar heeft 
ook meer dan een verdubbeling van het aantal parameters nodig om de segmenten 
te beschrijven. Segment 1 zou omschreven kunnen worden als de “snelheidsduivels” 
omdat zij een relatief sterke voorkeur hebben voor snelle verbindingen (ds1=2.96) en 
relatief minder belang hechten aan de kosten (dk1=-1.39) of het specifieke type van 
de verbinding (dt=-1.96). Aan de andere kant zijn er de “prijsgevoeligen” in segment 
2 die een relatief sterke afkeur hebben van hoge kosten (dk1=-7.04) en relatief weinig 
belang hechten aan de snelheid (ds2=0.93) en het type verbinding (dt=2.57). Het 
is overigens interessant om een vergelijking te maken tussen het geaggregeerde 
model en het finite mixture model voor wat betreft het type verbinding. Hoewel 
voor dit attribuut in het geaggregeerde model een responsparameter van bijna nul 
werd geschat (dt=0.25), wordt dit in het finite mixture model genuanceerd. Hier 
blijkt dat de helft van de steekproef in feite ADSL prefereert boven kabel (dt=-
1.69 voor segment 1) terwijl de andere helft van de steekproef juist kabel prefereert 
boven ADSL (2.57 voor segment 2). Het poolen van alle respondenten in één model 
maskeert deze verschillen. Er wordt netto geen effect gevonden terwijl het attribuut 
in werkelijkheid wel degelijk van belang is voor respondenten in beide segmenten. 
Het feit dat de segmenten even groot zijn middelt de tegengestelde effecten uit in het 
gepoolde model. 

Toch lijkt ook het finite mixture model niet de meest optimale voorstelling van 
zaken te geven. Omdat de segmenten praktisch even groot zijn en omdat twee 
van de parameters (namelijk pk2 en ps2) niet differentieren tussen de segmenten 
lijkt een discrete segmentatie niet de meest adequate representatie van het verloop 
van de heterogeniteit. Het random coefficient model behaalt een betere fit dan het 
finite mixture model met minder parameters (namelijk tien in plaats van twaalf). 
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Een normale verdeling van de responsparameters (met de getoonde gemiddelden en 
standaarddeviaties per responsparameter) representeert de verschillen in voorkeuren 
dus beter dan een onderverdeling in segmenten. Volgens het random coefficient 
model wordt het meeste belang gehecht aan kosten gevolgd door snelheid en type 
aansluiting. De relatief hoge standaarddeviatie voor het type aansluiting (4.24) 
onderstreept echter ook de conclusie van het fintie mixture model dat de meningen 
over het type aansluiting dat daadwerkelijk geprefereerd wordt, nogal uiteen lopen.

Tenslotte gaat het Hierarchical Bayes model gepaard met een hoge fit en met een zeer 
vrije verdeling van de geschatte parameters (niet getoond). De mate van fit ligt tussen 
die van de individuele modellen en die van het geaggregeerde model en slaat hiermee 
een brug tussen de beide benaderingen. De resultaten volgens het Hierarchical Bayes 
model komen in grote lijnen overeen met die van het random coeffient model wat 
geen verbazing mag wekken gezien hun sterke relatie. 

Tabel 3. Gemiddelde en spreiding of standaardfout van de geschatte responsparameters voor de 
vijf modellen.

individuele 
modellering

gepoolde 
modellering 

finite mixture model random 
coefficient 
model

Hierarchical 
Bayes modelsegment 1 segment 2

para-
meters

ge-
midd.

std. 
dev.

ge-
midd.

std. 
error

ge-
midd.

std. 
error

ge-
midd.

std. 
error.

ge-
midd.

std. 
dev.

ge-
midd.

std. 
dev.

dk1 -32.85 46.73 -1.81 0.10 -1.39 0.24 -7.04 4.30 -7.15 5.08 -7.62 5.16
dk2    2.41 25.93 -0.76 0.07 -1.22 0.62 -1.22 0.60 -1.78 0.00 -2.36 2.86
ds1  37.85 67.33  1.22 0.09  2.96 0.93  0.85 0.45  3.07 2.38  4.66 4.00
ds2  19.97 56.82  0.61 0.09  0.93 0.45  0.93 0.44  1.56 0.00  2.88 2.60
dt  26.51 58.93  0.25 0.07 -1.69 0.38  2.57 0.48  0.73 4.24  0.87 4.49
segment 
grootte  0.49  0.51

Tabel 4. Additionele informatie voor de vijf modellen.

statistics individuele 
modellering

gepoolde 
modellering

finite mixture 
model

random 
coefficient 
model

Hierarchical 
Bayes

n  10 a  1240  1240  1240  10 a
p  5  5  12  10  5 
LL null -10.99 -1362.28 -1362.28 -1362.28 -1362.28
LL final -0.28 -1027.55 -1013.84 -1008.30 -219.89
Perc. Cert.  0.975  0.246  0.256  0.260  0.814

a Aantal waarnemingen per individueel model.
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9. TOT SLOT

In dit artikel is een overzicht gegeven van de belangrijkste conjunct methoden om 
heterogeniteit in nutswaarden te modelleren. De modellen verschillen van elkaar in 
de eenvoud van hun specificatie en de compleetheid van de achterliggende theorie. 
Een aantal methoden is geïllustreerd met een praktijkvoorbeeld. Dit artikel kan 
helpen bij de evaluatie van alternatieve methoden en de selectie van de beste methode 
voor een specifieke applicatie.
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NOTEN

1  De index k voor de individuele attributen wordt in het navolgende niet weergegeven. Derhalve wordt 
β gedefinieerd als een vector van parameters voor de K attributen.
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11. Constante vergelijking: een systematische 
benadering voor de kwalitatieve analyse 
van complexe gegevens

H.R. BOEIJE en S. WIESMANN

SAMENVATTING

Marktonderzoekers maken naast kwantitatieve onderzoeksmethoden in toenemende mate gebruik 
van kwalitatieve methoden. Kwalitatief onderzoek is van oorsprong exploratief, open en flexibel 
en kan nieuwe inzichten verschaffen die voor marketeers en beleidsmakers zeer interessant zijn. 
Kwalitatieve marktonderzoekers hanteren relatief gestructureerde technieken om gegevens te 
verzamelen. De analyse houdt hiermee gelijke tred en kent eveneens een aantal vaste stappen. 
Wanneer gegevensbestanden complexer worden, bijvoorbeeld als er verschillende methoden naast 
elkaar worden toegepast en diverse databronnen worden gebruikt, wordt de uitwerking van een 
analyseplan lastiger. Op basis van het principe van de constante vergelijking ontwikkelen wij een 
doelgerichte benadering voor de analyse van complexe, kwalitatieve gegevens. Het doel is om 
het analyseproces te systematiseren en de herhaalbaarheid en controleerbaarheid van de analyse 
te vergroten. De stapsgewijze benadering wordt geïllustreerd met een empirisch onderzoek naar 
de besluitvorming van jonge ouders over de verdeling van betaald werk, huishouden en de zorg 
voor de kinderen. De eerste stap is om een overzicht te maken van vergelijkingen die mogelijk 
zijn met de beschikbare gegevens. In de volgende stap wordt nagegaan welke chronologie er in 
de vergelijkingen zit en in de laatste stap stelt de onderzoeker prioriteiten en overweegt welke 
vergelijkingen nodig zijn om de onderzoeksvraag te beantwoorden. Op deze manier kan de 
onderzoeker die met omvangrijke en veelvormige gegevensbestanden werkt, toch een geldige en 
efficiënte analyse uitvoeren.

1. INLEIDING

Marktonderzoekers maken zowel gebruik van kwantitatieve als kwalitatieve 
onderzoeksmethoden. Kwantitatief onderzoek kan antwoord geven op de vraag 
hoeveel mensen geïnteresseerd zijn in een bepaald product of bepaalde dienst en welke 
kenmerken die mensen hebben (de doelgroep). Kwalitatief onderzoek geeft inzicht 
in de vragen hoe mensen denken over een bepaald onderwerp of product en waarom 
ze dat denken (de Ruyter & Scholl, 1995). Het inzicht dat kwalitatief onderzoek 
verschaft in motieven, redeneringen en invloeden is belangrijk voor marketing- en 
marktonderzoek. Niet voor niets kent dit type onderzoek toepassingen op diverse 
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terreinen, zoals strategische marktbeschrijving, consumentenbeslissingsgedrag, 
ideeënontwikkeling voor nieuwe producten en communicatie en klanttevredenheid.
Inmiddels is er veel literatuur verkrijgbaar over kwalitatief onderzoek in 
diverse disciplines, zoals psychologie en organisatiekunde, en op verschillende 
toepassingsgebieden waaronder criminaliteit, onderwijs en gezondheidszorg 
(Charmaz, 2006; Boeije, 2005; Creswell, 2003; Ritchie & Lewis, 2003; Strauss & 
Corbin, 1998). Ook zijn er veel dataverzamelings- en analysetechnieken ontwikkeld. 
Desondanks blijft de uitvoeringspraktijk weerbarstig en met name de analyse van 
gegevens is vaak omgeven door mist. Het goed beschrijven en verantwoorden van de 
analyse is lastig maar des te meer noodzakelijk, wanneer er sprake is van complexe 
gegevensbestanden waarbij een onderwerp vanuit verschillende invalshoeken is 
benaderd, is onderzocht vanuit het perspectief van verschillende betrokkenen of 
waarbij met verschillende methoden waarnemingen zijn gedaan.
Voor markt- en beleidsonderzoekers is het aantrekkelijk om informatie te verkrijgen 
over een onderwerp vanuit verschillende invalshoeken, denk aan het 360 graden 
concept. Deze werkwijze leidt tot complexe gegevensbestanden. Binnen organisaties 
kan bijvoorbeeld met de centrale medewerker, diens collega’s, de leidinggevende en 
met eventuele klanten worden gesproken. Als het de kwaliteitsverbetering van een 
reisorganisatie betreft, dan kunnen gesprekken plaatsvinden met de reisleiders, de 
verkoopmedewerkers en met het management, er kunnen jaarverslagen, offertes 
en facturen worden geraadpleegd en de klanten kunnen een vragenlijst invullen. In 
deze bijdrage werken we een systematische methode uit voor de analyse van dit 
soort complexe, kwalitatieve gegevens. Het doel is om de werkwijzen bij dergelijke 
bestanden te systematiseren en herhaalbaar en controleerbaar te maken. We doen dit 
aan de hand van een voorbeeldonderzoek naar de besluitvorming van jonge ouders 
over de taakverdeling.
We beginnen met een algemene typering van kwalitatief (markt)onderzoek 
en beschrijven enkele technieken en modellen die in marktonderzoek worden 
toegepast. Vervolgens geven we een beschrijving van het voorbeeldonderzoek 
naar de besluitvorming van jonge ouders en laten zien waarin de complexiteit van 
de gegevens schuil gaat. Daarna beschrijven we kort de methode van constante 
vergelijking die kan worden beschouwd als de basis van kwalitatieve analyse in 
vele tradities en toepassingen. We ontdekken dat niet duidelijk is hoe constante 
vergelijking in de praktijk wordt gedaan en ontwikkelen daarvoor een stapsgewijze 
aanpak die we illustreren met het voorbeeldonderzoek.

2. KWALITATIEF (MARKT)ONDERZOEK

2.1. Kenmerken van kwalitatief onderzoek

Kwalitatief onderzoek is van huis uit meer exploratief dan kwantitatief onderzoek. 
In kwantitatief onderzoek verkennen onderzoekers de relatie tussen verschillende 
variabelen, toetsen ze uit theorie afgeleide hypothesen of evalueren ze het effect van 
een bepaalde ingreep. Bij hun aanpak gebruiken ze meetinstrumenten, observaties 
of documenten die hoofdzakelijk getalsmatige gegevens opleveren. Bij kwalitatief 
onderzoek ligt het accent op het beschrijven en begrijpen van een bepaald fenomeen. 

Marktonderzoek DEF.indd   206 06-12-2006   12:15:43



207

Onderzoekers gebruiken half-gestructureerde methoden die ruimte laten voor 
beslissingen tijdens het onderzoek, zoals kwalitatieve interviews, (participerende) 
observatie, documenten of groepsinterviews. De gegevensbestanden bestaan 
grotendeels uit teksten die worden geanalyseerd met het doel om gedetailleerde 
beschrijvingen te geven en om thema’s en de relaties tussen de thema’s te ontdekken. 
De analyse leidt tot theoretische interpretaties van de bevindingen en nieuwe 
onderzoeksvragen. 
Wanneer een reisorganisatie wil weten welke bestemmingen populair zijn, welke 
trends daarin zichtbaar zijn en hoe de tevredenheid van de klanten zich ontwikkelt, 
kan zij beter een kwantitatief onderzoek starten. Dat geldt ook voor de vraag wie de 
klanten eigenlijk zijn, bijvoorbeeld naar geslacht, leeftijd en burgerlijke staat. Als ze 
daarnaast ook wil weten waarom de nieuwe bestemmingen de potentiele reizigers 
aanspreken en welke afwegingen ze maken tussen bijvoorbeeld de prijs, de afstand, 
het klimaat en het comfort, dan zou ze beter een kwalitatief onderzoek kunnen 
opzetten. Kwalitatief onderzoek is eveneens gepast wanneer de organisatie wil weten 
welke invloed de verschillende gezinsleden hebben op de uiteindelijke beslissing.
De beantwoording van dit soort kwalitatieve onderzoeksvragen vereist een 
intensieve gegevensverzameling met als gevolg dat er in kwalitatief onderzoek 
 dikwijls wordt gewerkt met kleine groepen. Representativiteit qua verhoudingen 
binnen een populatie is op grond van een kleine steekproef niet mogelijk. Wel wordt 
de doelgroep zorgvuldig afgebakend en wordt de onderzoeksgroep zo samengesteld 
dat alle mogelijke meningen, ervaringen en ideeën van de onderzochte groep daarin 
naar voren komen. De keuze van de onderzoekseenheden hangt daarom niet samen 
met aantallen (verhoudingen) in de populatie, maar met de factoren die hun mening, 
houding of gedrag het meest beïnvloeden (Dinklo, 2006).
Ervaringen, geschiedenis, behoeften, visies, en omstandigheden van een eenheid, of dat 
nu een persoon is, een gezin of een organisatie, vormen een geheel en horen bij elkaar 
(de Ruyter & Scholl, 1995). In kwalitatieve analyse wordt dat geheel uiteengerafeld 
en worden de relevante aspecten van alle eenheden thematisch geclusterd. Vervolgens 
worden de thema’s geordend en geïntegreerd tot een totaalbeeld op een abstracter 
niveau, dat antwoord geeft op de oorspronkelijke onderzoeksvraag. Als dit goed 
wordt gedaan leidt dit tot concrete, gedetailleerde informatie over een product of 
concept. Vaak is de kennis verwoord in termen van de doelgroep en bevat het een 
schat aan ideeën en verbanden. 
Er is een aantal tendensen aan de vraagzijde van marktonderzoek dat de populariteit 
van kwalitatief marktonderzoek verklaart (de Ruyter & Scholl, 1995). Allereerst 
beschikt het bedrijfsleven door de informatietechnologie over enorm veel 
kwantitatieve gegevens. Om inhoud aan de cijfers te geven, wordt steeds vaker 
kwalitatief onderzoek opgezet. Ten tweede is onderzoek naar de belevingswereld van 
de klant een essentieel onderdeel van marketing wanneer merk en imago belangrijk 
zijn in het beslissingsproces van consumenten. Ten derde volgen trends in behoeften 
en wensen elkaar snel op en moet onderzoek hiernaar eveneens wendbaar en flexibel 
zijn. Dit sluit goed aan bij de werkwijzen van kwalitatief onderzoek .
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2.2. Kwalitatieve methoden en technieken in marktonderzoek

Binnen het marktonderzoek is een aantal procedures en technieken voor 
handen. Een gebruikelijk onderscheid is dat in elicitatietechnieken (ook wel 
dataverzamelingstechnieken genoemd) en analyse-technieken. Gegevensverzameling 
vindt meestal plaats in een groepsdiscussie of een individueel interview. Minder 
vaak voorkomend zijn participeren en observeren gepaard met bijvoorbeeld video-
registraties. Er wordt onderscheid gemaakt in ongestructureerde of vrije vormen 
van dataverzameling en gestructureerde elicitatie-technieken, zoals de Zaltman 
Metaphor Eliciation Technique (ZMET), sentence completion en photosort, nominal 
grouping, Kelly grid, laddering en de Delphi-methode. Deze technieken zijn in 
diverse publicaties uitgewerkt (Tilburg & Tuitert, 1995; de Ruyter & Scholl, 1995; 
Stalpers, 2005). Om een idee te geven van de aard van deze technieken lichten we er 
hier drie uit en beschrijven ze kort. Eén uit de zogenoemde associatieve/projectieve 
technieken, namelijk de Zaltman Metaphor Elicitation Technique, en twee uit de 
cognitieve technieken, namelijk nominal grouping en laddering.

Zaltman Metaphor Elicitation Technique
De participanten verzamelen visuele gegevens om achter de dieperliggende motieven 
en emoties te komen die ze bij een bepaald product voelen. In de eerste fase krijgen 
de participanten tijdschriften met plaatjes of foto-/videocamera’s uitgereikt, 
waarmee ze opnamen mogen maken van sferen, situaties en symbolen die ze met het 
product in verband brengen. Zo wordt geprobeerd te komen tot de vorming van een 
imago. Niet zelden is een imago gebaseerd op een metafoor. In de analyse worden 
de beelden gegroepeerd en benoemd. Op basis van de beelden en de toelichting 
door de participant, creëert de onderzoeker een zogenaamde mentale kaart van de 
associaties van elke deelnemer. In een latere fase worden de mentale kaarten van de 
verschillende deelnemers samengevoegd tot een consensuskaart die geldigheid heeft 
voor alle participanten.

Nominal grouping
Het belangrijkste doel van nominal grouping is het ontwikkelen van zoveel mogelijk 
antwoorden op de centrale onderzoeksvraag. De centrale vraag kan betrekking hebben 
op de oplossing van een probleem of op bijvoorbeeld kwaliteitsverbetering (de Ruyter 
& Scholl, 1995). Alhoewel nominal grouping plaatsvindt in een groepsdiscussie, 
wordt er voor gezorgd dat er in de eerste fase geen interactie tussen de deelnemers is. 
Dat heeft als reden dat er tijdens de ontwikkeling van de ideeën in de brainstormfase 
geen belemmeringen mogen zijn vanwege andere deelnemers. In de daarop volgende 
fasen worden de ideeën geïnventariseerd, in de groep bediscussieerd en verduidelijkt 
en wordt er een rangorde in aangebracht. In de analyse worden de verzamelde ideeën 
in rubrieken ondergebracht, zoals bijvoorbeeld ‘kerndiensten’ en ‘facilitaire diensten’ 
waarbij de facilitaire diensten verder kunnen worden onderverdeeld in ‘tarieven’ en 
‘vriendelijkheid van het personeel’ (de Ruyter & Scholl, 1995).

Laddering
Laddering is een specifieke interviewtechniek die gebruikt wordt om de betekenis-
structuur van participanten ten aanzien van een bepaald product te achterhalen. 
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De betekenisstruktuur laat zien hoe de eigenschappen van het produkt aansluiten 
bij consequenties voor de consument en bij een aantal fundamentele waarden die 
consumenten nastreven (de Ruyter & Scholl, 1995). Een ladder is een schematische 
weergave van de hiërarchische ordening van de betekenisniveaus. Er worden zes niveaus 
onderscheiden: 1) concrete eigenschappen, zoals kleur, grootte of prijs, 2) abstracte 
kenmerken, zoals stijl en kwaliteit, 3) functionele consequenties, bijvoorbeeld geld 
of tijd besparen, klachten voorkomen, 4) psychosociale consequenties, zoals status 
verkrijgen en je zeker voelen, 5) instrumentele waarden, bijvoorbeeld behulpzaam 
zijn, een goede arts of goede ouder zijn, of iemand van aanzien zijn, en 6) eindwaarden, 
bijvoorbeeld zelfrespect, geluk of innerlijke harmonie. Tijdens de analyse worden 
de antwoorden naar onderwerp geclusterd en ingedeeld naar het niveau (kenmerk, 
gevolg, waarde). Vervolgens worden de gegevens van alle deelnemers in een matrix 
gezet en wordt een generieke ladder opgesteld. De relaties tussen de kenmerken, 
consequenties en waarden in de generieke ladder, vormen tezamen een netwerk op 
grond waarvan aanbevelingen voor marketing en communicatie worden gedaan. 

Wat opvalt aan het repertoire van methoden en technieken in het kwalitatief 
marktonderzoek is dat het om relatief gestructureerde vormen van dataverzameling 
gaat. Meestal wordt er één methode gebruikt, het individuele interview of het 
groepsinterview, waarbij één specifieke techniek wordt toegepast, zoals laddering of 
nominal grouping. Door deze structurering kan de onderzoeker vooraf het analyseplan 
meer vormgeven dan bij een open, improviserende wijze van gegevensverzameling 
het geval zou zijn. De vraagtechniek en het analysekader vormen bij de boven 
beschreven technieken een geheel.
Dat wordt lastiger als er verschillende methoden en technieken worden toegepast 
en verschillende databronnen worden gebruikt. Veel beslissingen, ook op het 
vlak van consumptie, zijn tegenwoordig gezinsbeslissingen of beslissingen van 
partners. In onderzoek naar beslissingen over bijvoorbeeld vakantiebestemmingen 
of de aanschaf van een product, zoals auto of fototoestel, worden daarom vaak 
meer gezinsleden betrokken in plaats van individuele respondenten (Bronner, 
2003). Naast diverse kwalitatieve bronnen, combineren onderzoekers steeds vaker 
kwalitatieve met kwantitatieve gegevens. Het spreekt voor zich dat het gebruik 
van veel gegevensbestanden met een verschillend karakter aanleiding geeft tot een 
ingewikkelder analyseplan.
Wat verder opvalt in de bovengenoemde dataverzamelings- en analysetechnieken, 
is het gebruik van vergelijkingen. Vergelijking, in de methodologische literatuur 
constante vergelijking genoemd, is zo belangrijk omdat het de onderzoeker drie 
dingen oplevert. Ten eerste worden beschrijvingen verkregen die aan diepgang 
winnen door het zoeken naar contrasten. ‘Rustig’ krijgt meer betekenis in contrast 
met ‘druk’ en ‘klein’ met ‘groot’. Een techniek als de bovengenoemde Kelly grid is 
gebaseerd op dit soort polariteiten of constructparen. Ten tweede levert vergelijken 
een aantal dimensies of criteria op waarop de onderzoekseenheden zinvol kunnen 
worden ingedeeld. In een onderzoek naar de kenmerken en aantrekkelijkheid van 
woonwijken, kwamen onder meer als vergelijkingscriteria naar voren: geweld 
(rustig / ruw), ontwikkeling (uptown / downtown) en functie (wonen / winkelen 
/ uitgaan) (Jaffe, 2005). Ten derde geven de resultaten van vergelijkingen aanleiding 
tot het stellen van allerlei vervolgvragen, zoals ‘Wat verstaan mensen precies onder 
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de genoemde begrippen?’ en ‘Hoe worden geweld, ontwikkeling en functie van een 
wijk met elkaar gecombineerd?’
De vraag is hoe je een vergelijkende analyse aanpakt wanneer je als onderzoeker 
beschikt over complexe gegevens. Hieronder werken we een eerder ontwikkelde 
benadering voor constante vergelijking uit voor de toepassing op complexe 
databestanden (Boeije, 2002). Deze methode biedt de mogelijkheid om het overzicht 
te houden bij complexe analyses, de aanpak ook voor anderen inzichtelijk en 
repliceerbaar te maken en de kwaliteit van de analyses te bewaken. In het vervolg 
beschrijven we het voorbeeldonderzoek en laten we zien waaruit onze gegevens 
bestaan en hoe we de analyse daarvan hebben aangepakt.

3. BESLUITVORMING VAN STELLEN: COMPLEXE DATA

Ons eigen empirisch onderzoek heeft als onderwerp de besluitvorming van jonge 
ouders over de verdeling van betaald werk, huishouden en de zorg voor de baby 
(Wiesmann, Boeije, van Doorne-Huiskes & den Dulk, ingediend). Opvallend in 
de verdeling van betaald werk, zorg en huishouden van hedendaagse paren is, dat 
ondanks de toegenomen arbeidsparticipatie van vrouwen de taakverdeling thuis 
slechts heel langzaam veranderd en het grootste gedeelte van het onbetaalde werk 
nog steeds door vrouwen wordt uitgevoerd (Blossfeld & Drobnic, 2001; Breen & 
Prince Cook, 2005). Na de geboorte van het eerste kind valt op dat de taakverdeling 
van paren zelfs traditioneler wordt (Portegijs, Cloïn, Ooms, & Eggink, 2006; Schulz 
& Blossfeld, 2006). 
Verklaringen zijn tot op heden niet toereikend: economische redenen verklaren 
slechts een klein gedeelte van de specialisatie van partners in het werk binnen- en 
buitenshuis. Wel kan een gedeelte van de volhardende taakverdeling verklaard 
worden met gendertheorieën. Er bestaat nog steeds weinig inzicht in de aard van 
de besluitvorming tussen partners over de taakverdeling. Vragen die nog amper 
zijn beantwoord zijn bijvoorbeeld: Wat zijn de motieven en redenen voor de 
gekozen taakverdeling? Op welke manier communiceren partners hierover? Wat 
zijn de problemen, vraagstukken en tere punten bij de realisatie van een meer 
gelijke verdeling van werk, zorg en huishouden? En: Is iedereen tevreden met het 
uiteindelijke arrangement? Een geschikte manier deze vragen te beantwoorden is 
een kwalitatief onderzoek waarin beide partners aan het woord komen.
De interviewdata voor dit onderzoek werden verzameld in het kader van een 
zogenaamd minipanel behorend bij het grootschalige onderzoek van de Netherlands 
Kinship Panel Study (NKPS).1 In dit minipanel zijn 31 paren twee maal geïnterviewd: 
een keer voor de geboorte van hun eerste kind en een keer na de geboorte. De 
onderzoeksvragen zijn gericht op de (veranderingen in de) aard van de taakverdeling 
tussen mannen en vrouwen, de wijze van beslissen hierover, de argumenten en de 
tevredenheid over de verdeling van betaald werk, huishoudelijk werk en zorg voor 
de baby. 
Partners zijn zowel individueel als gezamenlijk in een zogenaamd interactie-
interview ondervraagd (zie voor het gebruik hiervan ook Pool & Lucassen, 2005). 
Het individuele interview geeft elke partner afzonderlijk de kans om zijn of haar 
eigen perspectief weer te geven, zonder beïnvloed te worden door de andere partner. 
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Sterke kanten van het gemeenschappelijke interview zijn juist dat partners elkaar 
aanvullen waardoor ze een vollediger beeld kunnen geven van overwegingen en 
motivaties in hun besluitvorming. Ook kunnen ze elkaar corrigeren wanneer een 
van beiden al te gekleurde perspectieven schetst. Een belangrijk aspect voor dit 
onderzoek is dat de alledaagse interactie tussen partners kan worden geobserveerd 
en dat duidelijk wordt in hoeverre beide partners op de hoogte zijn van elkaars 
wensen en meningen.
De teksten die resulteerden na de transcriptie van de interviews, waren de input voor 
de analyse waarin werd geprobeerd de betekenis te begrijpen van wat koppels ons 
vertelden over de besluitvorming over de verdeling van werk, zorg en huishouden 
met het oog op de (aanstaande) veranderingen in hun leven. Verder werd geprobeerd 
om het perspectief van de betrokken vaders en moeders te reconstrueren. Elk gezin 
(elke case) werd vanuit drie databronnen op twee meetmomenten in kaart gebracht: 
vanuit een individueel interview met de vrouw, een individueel interview met de man 
en vanuit een gezamenlijk interview met beide partners.
De analyse bestond uit twee activiteiten, namelijk fragmenteren en structureren 
(Boeije, 2005; Dey, 1993). Beide activiteiten zijn nodig en houden elkaar in evenwicht. 
De eerste activiteit benadrukt de afzonderlijke thema’s die in de interviews naar 
voren komen. Het proces van fragmentering haalt de relevante fragmenten uit het 
geheel van het interview. Dit proces van code-and-retrieve werd ondersteund door 
het computerprogramma MAXqda. Bij het structureren worden relaties gelegd 
tussen de thema’s en worden de context en de rijkheid van de gegevens geaccentueerd 
(Sivesind, 1999). 

4. NAAR EEN STAP VOOR STAP METHODE VAN 
 CONSTANTE VERGELIJKING

 In deze paragraaf staan de stappen van de systematische procedure voor de methode 
van constante vergelijking beschreven en worden ze geïllustreerd aan de hand van 
het boven beschreven onderzoek.

STAP 1
De eerste stap in de benadering van constante vergelijking bestaat eruit een overzicht 
te maken van alle mogelijke vergelijkingen die het onderzoeksmateriaal toestaat. 
Bepalend voor het aantal mogelijke vergelijkingen is de verscheidenheid van het 
materiaal dat voor de analyse voor handen is. In het voorbeeldonderzoek zijn 
partners apart en gezamenlijk twee maal geïnterviewd. We eindigden voor deze data 
met achttien mogelijke vergelijkingen die in Tabel 1 staan afgebeeld. 
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Tabel 1. Stap 1: overzicht van mogelijke vergelijkingen.

Meetmoment T1 Meetmoment T2 Meetmomenten T1 en T2
1. Vergelijking binnen 

één individueel 
interview

7. Vergelijking binnen één 
individueel interview

13. Vergelijking van 
individuele interviews met 
éénzelfde participant op 
twee tijdstippen

2. Vergelijking tussen 
individuele interview 
en interactie-
interview met dezelfde 
participant

8. Vergelijking tussen 
individuele interview en 
interactie-interview met 
dezelfde participant

14. Vergelijking van de 
verhouding tussen 
individueel en interactie- 
interview op T1 en T2

3. Vergelijking tussen 
participanten binnen 
een paar

9. Vergelijking tussen 
participanten binnen een 
paar

15. Vergelijking tussen T1 en 
T2 binnen een paar

4. Vergelijking van de 
verschillende koppels 
met elkaar

10. Vergelijking van de 
verschillende koppels met 
elkaar

16. Vergelijking van de 
verschillende koppels met 
elkaar op T1 en T2

5. Vergelijking tussen 
interviews in een 
groep deelnemers met 
dezelfde ervaring 

11. Vergelijking tussen 
interviews in een groep 
deelnemers met dezelfde 
ervaring

17. Vergelijking van een 
bepaalde groep op T1 
en T2

6. Vergelijking tussen 
interviews van 
groepen deelnemers 
met verschillende 
ervaringen

12. Vergelijking tussen 
interviews van groepen 
deelnemers met 
verschillende ervaringen

18. Vergelijking van 
verschillende groepen op 
T1 en T2

We lopen de mogelijke vergelijkingen nu door. Vergelijking 1 en 2 bestaan uit 
vergelijkingen die betrekking hebben op het individu. Bij de analyse van het 
individuele interview staat centraal dat van alles wat een geïnterviewde zegt over 
een bepaald onderwerp de betekenis wordt achterhaald en dat het gedeelte wordt 
gerubriceerd. Ook is het nodig om de reikwijdte van een interview na te gaan, dat 
wil zeggen welke onderwerpen komen erin aan de orde. Bij vergelijking 2 wordt 
het individuele interview met een participant vergeleken met het interactie-interview 
waar de participant aan deelnam. Informatie in het individuele interview kan anders 
zijn dan de informatie in het interactie-interview en kan naar aard breder zijn of juist 
smaller, diepgaander of oppervlakkiger, de eigen mening kan meer of minder naar 
voren komen en de informatie kan overeenkomen of afwijken.
Met de vergelijkingen 3 en 4 verandert het niveau van de analyse van het individu 
naar het koppel. Bij vergelijking 3 worden de uitspraken van de twee partners 
van een paar met elkaar vergeleken. Er wordt gekeken naar wat beide partners 
zeggen over de relevante onderwerpen en hoe ze daarover communiceren in een 
interviewcontext. Bij vergelijking 4 worden alle koppels met elkaar vergeleken 
en gaat het nadrukkelijk om vragen die betrekking hebben op paren, zoals: Hoe 
kunnen paren worden getypeerd voor wat betreft hun besluitvormingsstijl en hun 
(voorgenomen) arrangementen? Hoe opereren partners ten opzichte van elkaar?  
Welke oplossingen bedenken ze voor hun problemen?
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Bij de vergelijkingen 5 en 6 worden interviews op groepsniveau vergeleken. Bij 
vergelijking 5 gaat het om interviews met participanten met dezelfde ervaring of met 
hetzelfde perspectief. In het voorbeeldonderzoek zijn dat bijvoorbeeld alle vrouwen, 
alle mannen of alle tweeverdieners of kostwinners. Bij vergelijking 6 gaat het er juist 
om dat interviews van verschillende groepen met elkaar worden vergeleken. Deze 
vergelijking is erop gericht de verschillen en overeenkomsten tussen de betrokken 
groepen te achterhalen, zoals die tussen mannen en vrouwen of die tussen kostwinners 
en huisvrouwen/-mannen.
 
Vergelijkingen 7 tot en met 12 volgen hetzelfde stramien als de vergelijkingen 1 tot 
en met 6. Het verschil is dat de gegevens verkregen zijn op het tweede meetmoment, 
in ons geval na de geboorte van het eerste kind.
De vergelijkingen 13 tot en met 18 brengen het tijdsverloop in het onderzoek in. 
Systematisch worden hier de gegevens van het eerste tijdstip vergeleken met het 
tweede. Bij vergelijking 13 en 14 gaat het specifiek om verschuivingen van mening of 
visie van een individuele deelnemer en wat hij/zij daarover los laat in het individuele 
en het interactie-interview. Centraal bij 15 en 16 staat welke beweging zichtbaar is 
binnen en tussen koppels als meetmoment 1 wordt vergeleken met meetmoment 
2. Vergelijking 17 en 18 vereisen dat een bepaalde groep wordt vergeleken op twee 
tijdstippen om de veranderingen in de gehele groep te ontdekken, bijvoorbeeld wat 
er wijzigt bij de vrouwen voor en na de geboorte van hun eerste kind. Bij vergelijking 
18 gaat het om de verschillen en overeenkomsten in de veranderingen tussen de 
verschillende groepen, bijvoorbeeld tussen de vaders en de moeders.
We realiseren ons dat er nog meer vergelijkingen mogelijk zijn. Elke stap kan 
worden uitgevoerd met de individuele interviews of met de interactie-interviews. Zo 
kan bijvoorbeeld worden nagegaan wat mannen zeggen op het eerste tijdstip in de 
individuele interviews en wat ze zeggen in de interactie-interviews. De vergelijkingen 
op koppelniveau zouden kunnen worden afgebakend tot de interactie-interviews, 
omdat die zijn afgenomen om inzicht te krijgen in de wisselwerking tussen beide 
partners.
Deze eerste stap is belangrijk om het onderzoeksmateriaal te ordenen en het overzicht 
te behouden. De tabel is de basis van het analyseplan: uit de mogelijke vergelijkingen 
kan de onderzoeker in de volgende stappen een weloverwogen keuze maken.

STAP 2
De tweede stap bestaat eruit de chronologie van de vergelijkingen te bepalen.
Voor sommige analyses is minder materiaal nodig of materiaal dat in het begin van 
het onderzoek zal worden verzameld. Bijvoorbeeld een vergelijking binnen een 
interview kan vanaf het allereerste interview worden uitgevoerd. De vergelijkingen 
op groepsniveau kunnen pas starten als er minimaal twee participanten van een groep 
zijn geïnterviewd en ze kunnen pas worden afgerond na het interviewen van de hele 
groep participanten. De vergelijkingen 13 tot en met 18 kunnen pas aanvangen als er 
ten minste bij sommige deelnemers op twee tijdstippen interviews zijn afgenomen.
Deze tweede stap brengt het traject van de dataverzameling in beeld. Tegelijkertijd 
wordt daarmee duidelijk wat een logische volgorde zou zijn voor de analyse.
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STAP 3
De derde stap bestaat eruit vast te stellen welke vergelijkingen prioriteit moeten 
krijgen om de onderzoeksvragen te kunnen beantwoorden. Daarvoor is het nodig 
de systematiek van het overzicht in Tabel 1 goed te begrijpen. De kolommen in Tabel 
1 met vergelijkingen 1 tot en met 6 en 7 tot en met 12 zijn statisch voor wat betreft 
het tijdstip van de metingen. De waarnemingen worden gedaan op respectievelijk 
meetmoment 1 en 2. De derde kolom met de vergelijkingen 13 tot en met 18 maakt 
het longitudinaal karakter van het onderzoek waar. In het onderzoek is sprake van 
‘multi-level’analyses, hier in de kwalitatieve zin. In de rijen 1 en 2 bevinden zich 
analyses van de gegevens op individueel niveau. De rijen 3 en 4 bevatten analyses op 
paarniveau en de rijen 5 en 6 bestaan uit analyses op groepsniveau. Rij 2 is vooral 
interessant voor de methodische vraag of individuele interviews andere informatie 
opleveren dan interactie-interviews.
In het analyseplan kunnen diverse overwegingen een rol spelen bij de bepaling van 
de relevante vergelijkingen. De onderzoeksvragen zijn doorslaggevend voor de 
vergelijkingen die uitgevoerd moeten worden. Maar ook de volgorde waarin het 
materiaal wordt verzameld en de complexiteit van de analyses zullen een rol spelen. 
Het kan zinvol zijn om eerst maar eens vergelijkingen binnen een groep (vergelijking 
5) uit te voeren, bijvoorbeeld de mannen apart en de vrouwen, en ze pas later te 
vergelijken. Het is makkelijker om eerst slechts interviews van één meetmoment te 
analyseren en het longitudinale aspect later toe te voegen, maar of dit ook zinvol is 
hangt geheel af van de vraag die men wil beantwoorden.
Praktische argumenten beïnvloeden het keuzeproces, bijvoorbeeld wanneer een 
opdrachtgever bepaalde onderzoeksuitkomsten (snel) verwacht. De beschikbare 
middelen kunnen eveneens van invloed zijn: een onderzoeker die alle vergelijkingen 
systematisch wil doen zal heel veel tijd nodig hebben.
In deze derde stap wordt uit het overzicht van alle mogelijke vergelijkingen pas 
echt een selectie gemaakt. Voor de uiteindelijke keuze bestaan diverse criteria. In 
de volgende paragraaf zal van vier soorten vergelijkingen een korte beschrijving en 
illustratie worden gegeven uit het voorbeeldonderzoek.

5. ILLUSTRATIE VAN ENKELE VERGELIJKINGEN

In deze paragraaf zullen we vier typen vergelijkingen uit Tabel 1 toelichten, namelijk 
vergelijking:

4: Vergelijking van koppels op T1
6: Vergelijking van interviews van verschillende groepen op T1
8:  Vergelijking van een individueel interview en een interactie-interview met 

dezelfde participant
15: Vergelijking van de (interactie-)interviews met een paar op T1 en T2

Vergelijking 4: koppels op T1
Vergelijking 4 is een vergelijking van de verschillende koppels met elkaar op het 
eerste tijdstip, namelijk voor de geboorte van de baby. In vergelijking 3 zijn we veel te 
weten gekomen over de afzonderlijke paren en de aard van de taakverdeling vanuit de 
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perspectieven van de beide partners, over de contradicties en de gemeenschappelijke 
uitgangspunten en over de belangrijke strijdpunten en oplossingen. Het doel 
van de vergelijking tussen de koppels is om zinvolle criteria te vinden waarop de 
paren kunnen worden onderscheiden en om veronderstellingen te formuleren over 
mogelijke patronen.
Vragen die we daarbij stellen zijn: wat zijn de typische verschillen tussen koppel A 
en koppel B? Wat ligt daaraan ten grondslag? Op basis van welke criteria kunnen 
de paren zinvol worden vergeleken? Welk patroon bestaat er tussen de relevante 
thema’s op koppelniveau?
Het resultaat van deze vergelijking was een viertal criteria waarop de wijze van 
besluitvorming over de taakverdeling van stellen kon worden onderscheiden. Dit 
zijn (1) de meer of minder traditionele of moderne oriëntatie van paren op de 
verdeling van betaald en onbetaald werk, (2) impliciete of expliciete besluitvorming, 
(3) verschillende strategieën om met problemen in de verdeling om te gaan, en (4) in 
welke mate de paren de door hen nagestreefde verdeling hebben bereikt. Vervolgens 
werden stellen langs de meetlat van deze criteria gelegd. Dit leidde tot een typologie van 
manieren van besluitvorming van stellen, die in Tabel 2 staat afgebeeld. Bij sommige 
paren verliep de besluitvorming heel impliciet, dat wil zeggen vanzelfsprekend of 
automatisch. We kiezen twee interviewcitaten om te laten zien wat we bedoelen. De 
geïnterviewden hebben we pseudoniemen gegeven:

 Ursula: ‘Hoe onze verdeling tot stand kwam? Geheel vanzelf ben ik bang. Daar 
hebben we geen serieuze gesprekken over gehad.

 Udo: Nee niet onderhandeld, geen afspraken gemaakt. Ja, onze generatie denkt 
toch al gauw ieder doet de helft, daar hoef je niet echt afspraken over te maken, 
dat gaat vanzelf. Je woont samen in een huis dus je bent samen verantwoordelijk 
voor het huishouden.’ 

 (Ursula werkt 20 uur en Udo 30 uur)

Bij andere paren wordt er vaker over gesproken, en is het besluitvormingsproces 
expliciet te noemen:

 Rachel: ‘We hebben er met grote regelmaat een discussie over dat ik zo vaak 
het huis opruim en schoonmaak. Ik vind dat het teveel op mijn schouders 
terechtkomt. We vinden elkaar ergens in het midden, maar dat gaat niet altijd 
zonder slag of stoot. Ik moet het initiatief nemen, dan komt hij er wel achteraan 
door ook een ding te doen. Maar vaak hebben we eerst even wat woorden en 
dan gebeurt het wel.’

 (Rachel werkt 36 uur en Robert ook)
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Tabel 2. Typologie van besluitvorming van stellen voor de geboorte van hun eerste kind.

Traditioneel Egalitair Transitioneel

Oriëntatie op 
de verdeling 
betaald en 
onbetaald werk 

Traditionele gender 
rollen Gender gelijkheid Gender gelijkheid

Impliciete 
of expliciete 
besluitvorming

Impliciet

•		Stille 
overeenkomsten

•		Vanzelfsprekend en 
automatisch

•		Non-reflectieve 
interactie

Expliciet

•		Prospectief 
bewustzijn 

•		Pro-actieve planning
•	Afspraken maken
•		Meningsverschillen 

en frustratie worden 
uitgesproken

•		Actieve houding tot 
verandering

Impliciet en expliciet

•		Vage verwachtingen
•		Retrospectief 

bewustzijn
•		Stille 

overeenkomsten
•		Onuitgesproken 

meningsverschillen
•		Afwachtende 

houding tot 
verandering

Strategieën 

•		Specialisatie van 
verantwoordelijk-
heden (zij 
binnenshuis, hij 
buitenshuis)

•		Expliciet 
communiceren over 
frustratie

•		Huishoudtaken 
uitbesteden

•		Mannen bij huiswerk 
betrekken

•		Zich bemoeien met 
taken die de ander 
doet

•		Impliciete 
communicatie over 
frustratie

•		Vrouwen 
verminderen betaalde 
werkuren

Bereiken van 
nagestreefde 
verdeling 
van betaald 
en onbetaald 
werk

Ja. 
Traditionele 
verantwoordelijk-
heden

Ja. 
Gelijke verdeling van 
betaald en onbetaald 
werk.

Nee, overgangsfase.
Gedeeltelijk 
gelijke verdeling, 
maar tendens 
tot traditionele 
verdeling.

Vergelijking 6: groepen op T1
Vergelijking 6, een vergelijking tussen interviews van verschillende groepen, is door 
ons vormgegeven door de aanstaande vaders en moeders met elkaar te vergelijken. 
Deze vergelijking komt na de analyse van de afzonderlijke groepen. Alhoewel we 
dus al heel veel wisten over de beide groepen, was het de bedoeling dat het op elkaar 
betrekken van het mannen- en het vrouwenperspectief de contrasten helder aan het 
licht zou brengen. Daarnaast was het belangrijk om de informatie die de vrouwen 
over zichzelf hadden gegeven aan te vullen met de informatie die de mannen over 
hen gaven en omgekeerd.
De vragen die we onszelf daarbij stelden waren: Wat zeggen de vrouwen over 
bepaalde thema’s en wat zeggen de mannen over dezelfde thema’s? Welke thema’s 
komen in de ene groep wel voor en niet in de andere en vice versa? Wat is de reden 
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dat ze op dezelfde of op een verschillende manier tegen dingen aankijken? Welke 
nuances, details of nieuwe informatie verstrekken de mannen over de vrouwen en 
omgekeerd?
Zo blijkt in het onderzoek dat de aanstaande moeders meer anticiperen op de 
taakverdeling dan mannen, ook al wordt er over het algemeen zeer weinig over 
gesproken. Vrouwen denken meer na over de toekomstige verdeling van werk, 
huishouden en zorg voor kinderen voordat ze gaan samenwonen en ook wanneer ze 
hun eerste kind verwachten. 

 Quentin: ‘Nou, toen we gingen samenwonen studeerden we allebei nog, dus 
wat dat betreft hadden we geen verdeling. Ik had er op dat moment nog nooit 
over nagedacht. Of, niet over nagedacht weet ik niet, maar we kwamen allebei 
net van ons ouderlijk huis en het is een beetje gegroeid. Eigenlijk nooit echt in 
overleg.’ (Quentin werkt 32 uur)

Zij in haar interview: 

 Quiana: ‘Nou, ik ben me er wel altijd bewust van geweest dat ik ging studeren 
en het gelijk wilde verdelen. Je studeert allebei en je gaat vervolgens gewoon 
fulltime werken. Dan moet je het thuis dus ook gelijk verdelen. Ik heb het 
nooit logisch gevonden dat ik meer in het huishouden zou doen, omdat ik 
toevallig een vrouw ben. Zeker in het begin niet, toen heb ik er nog meer belang 
aan gehecht dat we alles gelijk verdeelden.’

 (Quiana werkt 40 uur)

Vergelijking 8: individueel en interactie-interview op T2
Bij vergelijking 8 vergelijken we uitspraken van eenzelfde participant in het 
individuele interview en in het interactie-interview. We vinden dat partners in het 
gezamenlijke interview niet altijd dezelfde antwoorden geven als in het individuele 
interview. Soms ook wordt een mening herzien omdat de partner met overtuigende 
argumenten komt die worden overgenomen. 
Vragen die we stellen bij deze vergelijking zijn: waarover praat de participant in beide 
interviews? Is aan te wijzen waarmee verschillen hebben te maken? Worden andere 
meningen/visies verkondigd in beide interviews? Neemt de participant argumenten 
of meningen over van de ander? Is er anderszins verschil in de verkregen informatie, 
bijvoorbeeld diepgaander, persoonlijker, oppervlakkiger, afgezwakt of versterkt?
Zo zegt een van de vrouwen in het individuele interview dat haar man nooit het 
initiatief neemt om de bedden te verschonen, en dat zij dat altijd moet aankaarten. 
Als later in het gezamenlijke interview wordt gevraagd of zij over de taak ‘bedden 
verschonen’ weleens met elkaar hebben gesproken, antwoordt hij dat dat niet het 
geval is en zij bekrachtigt dit. Ook geeft zij in het individuele interview aan dat 
opruimen een van de weinige zaken is waar ze meningsverschillen over hebben. 
Zij zou dat graag veranderen. Maar, wederom zeggen ze later in het gezamenlijke 
interview allebei dat ze er niet over spreken. Allereerst een fragment uit het 
individuele interview en daarna uit het interactie-interview:
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 Individueel interview: 
 ‘Interviewer: Waar ben je minder tevreden over in jullie verdeling? 
 Xandra: Eigenlijk nergens over. Maar soms is het wel eens dat ik de bedden 

bijvoorbeeld wil verschonen, en dat ik het dan echt moet vragen en zeggen hop, 
we gaan de bedden even verschonen! Dat komt echt nooit uit hemzelf.’

 Interactie-interview: 
 ‘Interviewer: Hebben jullie wel eens gesproken over ‘bedden opmaken’? 
 Xander: Nee.
 Xandra: Daar hebben we niet over gesproken.’
 Xander werkt 40 uur en Xandra ook.

Vergelijking 15: paar op T1 en op T2
In vergelijking 15 worden de (interactie-)interviews op T1 en T2 van een koppel 
vergeleken. Veel van de informatie over de stellen is verkregen door de vergelijkingen 
3 en 9: de vergelijkingen tussen de beide partners in de (interactie-)interviews. Door 
deze vergelijkingen op het niveau van het koppel zijn de onderwerpen gethematiseerd. 
Het doel van vergelijking 15 is om deze analyses naast elkaar te leggen en na te gaan 
of er in de gethematiseerde onderwerpen verschillen zijn opgetreden in de periode 
tussen het eerste en het tweede meetmoment.
Hierbij worden vragen gesteld als: Zijn er verschillen op te merken in de wijze 
van interacteren tussen het eerste en het tweede interview en zo ja, wat zijn dat 
voor verschillen? Is duidelijk waar deze verschillen mee hebben te maken? Welke 
verschillen en overeenkomsten zijn er in de onderwerpen die in de gesprekken naar 
voren worden gebracht?
In de voorbeeldstudie werden verschillen gevonden in de verdeling van (on)betaald 
werk en in de besluitvorming daarover voor en na de geboorte van de baby. Eerder 
onderzoek had aangetoond dat de verdeling van betaald en onbetaald werk na de 
geboorte van een eerste kind traditioneler wordt. Niet helder was hoe de communicatie 
tussen partners daarover verliep. Daarover heeft het onderzoek nu een tipje van de 
sluier opgelicht. Zo zien we bij Nancy en Norbert hoe de manier van besluitvorming 
ineens veranderde. Voor de geboorte van hun eerste kind (T1) werkte hun verdeling 
van werk en huishouden heel goed en beiden geven aan er zeer tevreden over te zijn. 
Ze praten er amper over. Zij werkt vier dagen in de week en hij vijf. Zij is daarbij 
verantwoordelijk voor alle huishoudelijke taken en hij voor de klussen.

 Nancy: ‘Ik werk een halve dag minder in de week. Dus ik maak op woensdag 
hier de boel netjes en ik doe de was en dan hoef ik dat op zaterdag niet meer 
te doen. Het is gewoon, het gaat bij ons wat dat betreft eigenlijk allemaal heel 
makkelijk. Gewoon heel vanzelfsprekend. We hebben er nooit gezeur over. En 
dat willen we graag zo houden. Ik ben er helemaal tevreden over.

 Norbert: Ja, ik ben er ook tevreden over.’ 
 (Nancy werkt 32 uur en Norbert 40 uur)

Tijdens het tweede interview, na de geboorte van hun eerste kind dat op dat moment 
acht maanden oud is, is de toon heel anders. Hun taakverdeling en de manier waarop 
ze ermee omgaan zijn gewijzigd. Ze hebben inmiddels over bijna alle huishoudelijke 
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taken en zorgtaken afspraken gemaakt. Dit gebeurde nadat Nancy de verdeling te 
zwaar vond nu ze een groter huis hebben betrokken en de verzorging van het kind 
erbij is gekomen. Zij werkt nu twee dagen en hij vier.

Nancy: ‘Kind in het bad doen, daar hebben we over gesproken. Van hoe doen 
we dat, wat is handig.
Norbert: Ja, hebben we daar over gesproken?
Nancy: Ja, ja wel, dat was op de donderdagen dat het voor mij zo lastig was. 
Dat liep niet lekker, want dat was veel te druk voor mij. En toen hebben we 
daar een oplossing voor bedacht. 
Norbert: Ja.
Nancy: En eten koken hebben we ook echt afgesproken. Als ik werk, dan 
kookt mijn schoonzusje of Norbert. Dat ik niet als ik thuis kom meteen achter 
het aanrecht moet. Dat is goed afgesproken. Dat geldt eigenlijk ook voor 
de vaatwasser. Dat doet mijn schoonzusje dan ook. En over kind naar bed 
brengen? 
Norbert: Ja, nee. Hebben we eigenlijk niet over gesproken.
Nancy: Nou, meestal doe ik dat dus.
Norbert: Ja, dat wel.
Nancy: Dat. En dat vind ik niet altijd leuk, dus dat moeten we maar eens een 
keer bespreken.
(Nancy werkt zestien uur en Norbert tweeendertig uur)

We hebben een aantal voorbeelden laten zien van het door ons ontworpen 
stappenplan voor de analyse van gegevens. De systematiek in het plan draagt eraan 
bij dat de gegevensanalyse niet ad hoc gebeurt of dat onduidelijk is wat er nu precies 
met elkaar is vergeleken. Door op heldere criteria te selecteren uit de mogelijke 
vergelijkingen in het overzicht, legt de onderzoeker ook verantwoording af aan 
anderen over de uitgevoerde bewerkingen. Door de toepassing van de stappen zorgt 
de onderzoeker er voor dat de bewerkingen in de analyse passen bij de gestelde 
onderzoeksvragen. Met andere woorden, het stappenplan vormt een leidraad om de 
juiste vergelijkingen in de analyse uit te voeren. Dat is zowel goed voor de validiteit 
van de analyses als voor de doelmatigheid, omdat er geen overbodige vergelijkingen 
worden uitgevoerd. 

6. SAMENVATTING EN DISCUSSIE

De bevindingen laten zien dat er vele vergelijkingsmomenten zijn gedurende de 
analyse van kwalitatieve gegevens die deel uitmaken van complexe datasets. De term 
‘constant’ in constante vergelijking mag een overdrijving zijn, maar vergelijking 
is het hart van het analyseproces in kwalitatief onderzoek. Comparatief denken 
draagt bij aan de ontwikkeling van categorieën om de gegevens te rubriceren, aan de 
conceptualisering van het onderzoeksveld en aan de structurering van de gegevens 
op een manier die beantwoording van de onderzoeksvragen mogelijk maakt.
In het recente verleden is het kwalitatief onderzoek geprofessionaliseerd en meer en 
meer wetenschappelijk verankerd, wat zich onder meer kenmerkt door het ontstaan 
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van opleidingstrajecten op universitair niveau, algemene werkwijzen en methodieken 
en vaste patronen in de onderzoeksuitvoering (Groenland, 2001). Ondanks dit 
alles blijven de werkwijzen van kwalitatieve onderzoekers deels ongrijpbaar en 
ondoorzichtig. Met de door ons beschreven methode hebben we bijgedragen aan de 
systematisering van een procedure die zeer centraal staat in de kwalitatieve analyse. 
Dit leidt tot beter onderbouwd onderzoek door de onderzoekers zelf en betere 
controleerbaarheid en herhaalbaarheid door anderen. Op haar beurt bevordert dit 
de geloofwaardigheid en daarmee de acceptatie van kwalitatief (markt)onderzoek. 
De benadering die hier is gepresenteerd omvat drie stappen: 1. een overzicht maken van 
alle mogelijke vergelijkingen; 2. het vaststellen van de volgorde waarin vergelijkingen 
kunnen plaatsvinden en 3. beslissen over de vergelijkingen die prioriteit krijgen 
aan de hand van een aantal criteria. Deze stapsgewijze procedure van constante 
vergelijking systematiseert de analysemethode van onderzoeksmateriaal en vergroot 
de betrouwbaarheid en validiteit van de analyse. De benadering en het uitgewerkte 
voorbeeld versterken de opvatting dat niet alles met alles vergeleken hoeft te worden, 
maar dat vergelijkingen systematisch moeten worden uitgevoerd volgens een plan. 
Voor marktonderzoekers die te maken hebben met krappe tijdsbudgetten is het 
werken met een selectief analyseplan zeer effectief.
We hebben de beschreven procedure toegelicht aan de hand van stellen, maar de 
methode kan ook worden toegepast in onderzoek naar andere dyaden, zoals ouder 
en kind, broer en zus of werkgever en werknemer. Als er meer of minder betrokken 
groepen zijn dicteert dat ook het aantal vergelijkingsmomenten. Hetzelfde geldt 
voor onderzoek met meer of minder meetmomenten. Het stapsgewijze design stelt 
onderzoekers in staat om beredeneerde keuzen te maken uit het omvangrijke aantal 
mogelijke vergelijkingen bij de analyse van complexe data.

NOTEN

1 NKPS is gesubsidieerd door het Major Investments Fund van de Nederlandse Organisatie voor 
Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) onder subsidienummer 480-1-009.
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12. Ga eens buiten de geijkte onderzoekslijnen 
kleuren:  
uitwerking van een nieuwe kwalitatieve 
techniek om merkvragen te identificeren

W.E. JURG, J.M.M. BLOEMER en R.E.A. SIMONS

SAMENVATTING
De laatste vijftien jaar heeft marktonderzoek naar het versterken van merken steeds meer prioriteit 
gekregen. Er is echter weinig aandacht voor de eerste fase, de probleemidentificatie. Ondanks het 
feit dat deze fase algemeen wordt erkend als de belangrijkste. Dit artikel geeft de eerste resultaten 
van een onderzoek naar de bruikbaarheid van een innovatieve benadering om merkvraagstukken 
te identificeren: de merkopstelling. De MultiCopy case study illustreert de validiteit van de 
merkopstelling en maakt duidelijk dat voor het vaststellen van de betrouwbaarheid van de techniek 
nader onderzoek noodzakelijk is. 

1. INTRODUCTIE

Merken zijn sinds het begin van de jaren 90 steeds belangrijker geworden (Franzen 
e.a., 1999, 2002; Riezebos, 2001; Van Rekom e.a., 2005). Merkverantwoordelijken 
moeten daarom voortdurend vaststellen of - en zo ja hoe - ze merkwaarde kunnen 
verhogen. Hoewel algemeen erkend wordt dat probleemidentificatie de belangrijkste 
fase is in marktonderzoek, wordt er nauwelijks structureel aandacht aan besteed 
(Stryker, 1965; Chapman, 1989; Gibson, 1989, 2000). Echter als een merkvraagstuk 
niet goed is geïdentificeerd, kan geen goed marktonderzoek worden gedaan: 
‘garbage in, garbage out’. Een illustratief voorbeeld van een identificatiefout is het 
veel geciteerde Coca-Cola smaakonderzoek uit 1985 (Van Lier, 1991; Riezebos, 
2001; Van Rekom e.a., 2005). Coca-Cola overweegt in dat jaar haar ‘coke’ zoeter 
te maken en de naam te veranderen in New Coke om de dalende trend te keren. 
Vier miljoen dollar en twee jaar worden besteed aan uitgebreide ‘blind product tests’ 
onder 190.000 Canadese en Amerikaanse consumenten. De tests laten zien dat 61% 
van de respondenten de smaak van New Coke verkiest boven die van de huidige 
coke. Maar als ‘The Company’ New Coke op de markt brengt, is het protest niet van 
de lucht. Op 11 juli brengt ze de originele Coke formule daarom maar weer terug 
onder de naam Coca-Cola Classic. Goizueta - de CEO die de uiteindelijke beslissing 
nam - blijkt zich o.a. te weinig bewust te zijn geweest van de negatieve invloed van 
de smaakverandering op Coke’s ‘geheime formule’, die bijna 100 jaar verborgen is 
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gehouden. Het onderzoek naar de smaakverandering bleek dus een analyse van het 
verkeerde probleem, een onjuiste probleemidentificatie; ook wel een fout van de 3e 
orde genoemd (Yadav en Korukonda, 1985; Van Zanten, 1996). Veel geld en tijd werd 
dus verspild. De fout had wellicht voorkomen kunnen worden door gebruik te maken 
van een nieuwe kwalitatieve techniek om managamentproblemen te identificeren 
- genaamd de systeemopstelling. We gaan in dit artikel eerst in op de theoretische 
achtergrond van deze techniek, datgene wat er nieuw aan is en het onderzoek dat 
tot nu toe is gedaan naar de bruikbaarheid van deze techniek. Daarna beschrijven 
we de toepassing van de systeemopstelling om merkvraagstukken te identificeren, 
de merkopstelling genoemd. Vervolgens komt het onderzoeksproject aan de orde 
dat naar deze toepassing heeft plaats gevonden. De uitkomsten illustreren we aan 
de hand van de representatieve MultiCopy case study uit het project. We sluiten dit 
artikel af met een discussie over de uitkomsten van deze case study en een oproep 
voor nader onderzoek naar de bruikbaarheid van de techniek.

2. SYSTEEMOPSTELLING

2.1.  Wat is een systeemopstelling?

Een systeemopstelling is een kwalitatieve, systemische techniek om vraagstukken 
te verhelderen (Franke, 1995/2001, 2003; Höppner, 2001; Roevens, 2005). 
De systeemopstelling is in de 80-er jaren in eerste instantie ontwikkeld voor 
therapeutische familievraagstukken. Haar oorspronkelijke naam was family 
positioning en later werd dit family constellations (familie-opstellingen). Sinds de 
jaren 90 wordt de techniek ook toegepast op organisatievraagstukken, organisatie-
opstellingen genoemd (Wesseler e.a., 2003; Gminder, 2005, 2006; Roevens, 2005).

2.2.  Waaruit is systeemopstelling ontstaan?

De systeemopstelling is ontstaan vanuit psychodrama (Franke, 1995/2001, 2003; 
Höppner, 2001), een techniek die regelmatig in kwalitatief consumentenonderzoek 
wordt gebruikt (Gordon en Langmaid, 1988; Chandler en Owen, 2002; Zaltman, 1997, 
2003). Psychodrama is ontwikkeld in de jaren ’20 als alternatief voor psychoanalyse 
door Moreno (1946, 1959, 1962). Moreno zag het drama als een van de oudste 
en belangrijkste uitvindingen om met menselijke problemen om te gaan. Net als 
psychoanalyse, is psychodrama bedoelt om op een veilige manier te leren met deze 
problemen om te gaan. Maar waar het in psychoanalyse gaat om het verwoorden ervan, 
wil psychodrama via beweging en actie een oplossing vinden. Terwijl psychoanalyse 
is gericht op het bewust herbeleven van trauma’s uit het verleden, biedt psychodrama 
de mogelijkheid in een opgevoerd persoonlijk drama te experimenteren met nieuwe 
gedragsalternatieven in de toekomst. Daar waar psychoanalyse zich beperkt tot een 
‘verticaal’ contact met een ‘alwetende’ psychotherapeut, speelt psychodrama zich af 
in een therapiegroep waarin groepsleden een rol vervullen in het opgevoerde drama. 
Naast personen kunnen daarbij ook abstracte constructen uit het probleemsysteem 
een rol krijgen, zoals ‘de vrijheid’ of ‘het geluk’. De rolspelers heten representanten, 
stand-ins of ook wel antagonisten. De probleemhebber wordt protagonist genoemd 
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en is de enige die zichzelf is in het opgevoerde drama. De protagonist is degene 
die het meest representatief is voor het thema dat op dat moment speelt in de 
therapiegroep. Psychodrama blijkt probleemhebbers bewuster te maken van de 
effecten van gedragsalternatieven op hun relaties met de personen uit hun werkelijke 
probleemsituatie en de rol die belangrijke abstracte constructen daarin spelen. 

2.3.  Wat is nieuw aan de systeemopstelling?

De systeemopstelling bouwt voort op een verschijnsel dat in psychodrama surplus 
reality wordt genoemd: de representanten krijgen het gevoel dat iets echt hier en nu 
gebeurt en zij vergeten dat zij spelers in een drama zijn (Moreno, 1946, 1959, 1962). 
Terwijl uitingen van  representanten binnen psychodrama ‘slechts’ een stimulus voor 
de probleemhebber zijn - die waar of niet waar kunnen zijn -, worden deze uitingen 
binnen de systeemopstelling gezien als een waarheid die zich openbaart vanuit 
het opgestelde systeem. Waar het in psychodrama gaat om experimenteren met 
nieuwe gedragingen, wil de systeemopstelling oorzaken en effecten van mogelijke 
oplossingen op het geheel laten zien. Terwijl binnen psychodrama de regisseur of 
director (zoals de facilitator meestal wordt genoemd in psychodrama) in overleg 
met de probleemhebber bepaalt hoe de representanten zich moeten gedragen, 
werken facilitators van een systeemopstelling vanuit de lichaamservaringen die 
de opstelling bij representanten, publiek en hen zelf oproept. Een meer zichtbaar 
verschil is dat psychodrama gebruik maakt van stoelen, tafels en dergelijke, terwijl de 
systeemopstelling zich beperkt tot het werken met representanten van constructen 
die worden opgesteld in een lege ruimte. Bovendien maakt de probleemhebber zelf 
in een systeemopstelling geen deel uit van het drama dat zich ontwikkelt vanuit 
de systemische projectie-opstelling. Er wordt vaak wel een representant voor de 
probleemhebber opgesteld in de systeemopstelling, maar vaak ook niet. 
De figuur geeft enkele belangrijke termen binnen de psychodrama weer.

Protagonist
Probleemhebber die het meest representatief is voor het thema dat op 
dat moment speelt in de therapiegroep en zichzelf is in het opgevoerde 
psychodrama

Representanten Personen uit het publiek die rollen vervullen van personen of abstracte 
constructen uit het ervaren probleemsysteem 

Surplus reality Gevoel van representanten dat iets echt hier en nu gebeurt en dat zij 
vergeten dat zij spelers in een drama zijn

Figuur 1. Psychodrama terminologie.

2.4.  Onderzoek naar systeemopstelling

Exploratieve onderzoeken hebben aangetoond dat de systeemopstelling een 
goed instrument is voor managers om probleemsituaties en actiemogelijkheden 
daarbinnen te verhelderen (Wesseler e.a., 2003; Gminder, 2005, 2006; Roevens, 2005). 
Daarnaast maken deze studies duidelijk dat de techniek pas aan het begin van een 
methodologische discussie staat en dat elke facilitator zijn eigen manier heeft om de 
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techniek toe te passen. Onderzoek door Schlötter (2005) toont aan dat opgeroepen 
emoties bij representanten vanuit de diverse posities binnen de opstellingsconfiguraties 
onafhankelijk zijn van geslacht, leeftijd en andere persoonskenmerken van de mensen 
die als representant fungeren.

2.5. Toepassing op merkvraagstukken

Het denken over niet-menselijke objecten als menselijk wordt antropomorfisme 
genoemd (Riezebos, 2001; Freling and Lukas, 2005; Van Rekom e.a., 2005). Met 
name de metafoor van ‘het merk als persoon’ wordt veel gebruikt in merkonderzoek, 
omdat ze het denken erover makkelijker en leuker maakt: ‘Is het merk jong of oud?’, 
‘Is het een man of een vrouw?’, etc. (Seguela, 1982; Aaker, J. 1997; Franzen e.a., 
1999, 2002). Merkpersoonlijkheid is eigenlijk niets anders dan de projectie van 
menselijke kenmerken, waardoor mensen hun relaties met het merk beter kunnen 
bepalen. Daarnaast is denken vanuit positioneringsdiagrammen, perceptuele kaarten, 
merkruimten - en hoe ze verder ook genoemd worden - gebruikelijk binnen marketing 
(Zwart, 1996; Franzen e.a., 1999, 2002, 2006). Bovendien is er veel belangstelling 
voor het zogenoemde zachte systeemdenken, waarin de systeembenadering wordt 
gezien als een metafoor, een manier om over merken en hun elementen na te 
denken (Geursen, 1994/1999; Franzen e.a., 2002; Van der Vorst, 2004). De ervaring 
met antropomorfisme, positionering en de zachte systeembenadering binnen 
marketing bij het denken over merken maakt de toepassing van de techniek van 
de systeemopstelling op merkvraagstukken voor de hand liggend. De volgende 
paragraaf beschrijft de procedure van de systeemopstelling zoals deze is gehanteerd 
door de facilitator binnen het onderzoek om merkvraagstukken te identificeren, 
kortweg merkopstelling genoemd.

2.6.  Hoe gaat een merkopstelling?

De merkopstelling is dus de toepassing van de techniek van de systeemopstelling om 
merkvraagstukken te verhelderen. De procedure bestaat uit drie fasen: de dialoog, de 
projectiefase en de visiefase. 

2.6.1. Dialoogfase
Een merkopstelling begint met een dialoog tussen de facilitator en een merkverant-
woordelijke over een ervaren probleemsituatie en welke constructen (factoren of - 
groepen van - personen; zie ook Kelly, 1955) daarin een belangrijke rol spelen. Deze 
dialoog vindt plaats in het bijzijn van een publiek. Bij het bepalen van de kernconstructen 
let de facilitator sterk op de lichamelijke reacties van de merkverantwoordelijke bij 
het noemen van constructen. Ze eindigt met een ‘contract’: overeenstemming tussen 
probleemhebber en facilitator over de centrale onderzoeksvraag en een globaal plan 
van aanpak. Figuur 2 toont een foto van een dialoogfase. In het kader van de privacy 
van de merkverantwoordelijke uit de illustratieve case study in dit artikel, is een 
foto genomen uit een andere merkopstelling dan degene die in dit artikel wordt 
beschreven.
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 Figuur 2. Dialoogfase.

2.6.2. Projectiefase
Vervolgens kiest de merkverantwoordelijke intuïtief - dus op gevoel - mensen uit 
het publiek om de rol van de kernconstructen in het vraagstuk op zich te nemen. 
Dit noemen we de constructprojectie, omdat hij of zij de kernconstructen projecteert 
op mensen uit het publiek (zie Figuur 3a). De personificaties van deze constructen 
worden representanten genoemd. Het aantal opgestelde constructen is idealiter 
zeven plus of min twee (zie Miller, 1956). 
Vervolgens plaatst hij of zij deze gekozen representanten intuïtief in de ruimte ten 
opzichte van elkaar (zie Figuur 3b). Dit resulteert in een systeemprojectie omdat het 
een ruimtelijke metafoor is van zijn of haar perspectief op de ervaren probleemsituatie 
(zie Figuur 3c). Deze fase bestaat dus uit twee delen: in de constructprojectie drukken 
merkverantwoordelijken hun emoties uit ten aanzien van de belangrijkste factoren of 
(groepen van) personen die een rol spelen in het vraagstuk en in de systeemprojectie 
geven ze hun emoties weer ten aanzien van de relaties tussen deze kernconstructen. 

3a. Constructprojectie. 3b. Plaatsing constructen. 3c. Systeemprojectie.

Figuur 3. Projectiefase.

2.6.3 Visiefase
De manier waarop de representanten ten opzichte van elkaar zijn opgesteld, genereert 
emoties bij de representanten, de facilitator zelf en (in mindere mate) bij het publiek. 
Een getrainde facilitator neemt deze niet alleen waar bij zichzelf, maar ook bij de 
representanten en het publiek. Ter controle vraagt de facilitator aan de representanten 
hoe ze zich voelen, tot wie ze zich aangetrokken voelen en van wie ze meer afstand 
zouden willen nemen. Hij werkt vervolgens met deze emoties als representatief 
voor de relaties tussen de kernconstructen in het vraagstuk van de probleemhebber. 
Daarnaast biedt de facilitator in deze fase de merkverantwoordelijke de mogelijkheid 
om enkele alternatieve constructen voor de oplossing van het vraagstuk in de 
opstelling te brengen om het oplossingsgerichte denken te stimuleren. Tot slot 

Marktonderzoek DEF.indd   227 06-12-2006   12:15:46



228

probeert de facilitator samen met de merkverantwoordelijke te achterhalen onder 
welke voorwaarden de alternatieve oplossingen de relaties tussen de representanten 
zullen verbeteren, resulterend in een visie-opstelling. [Omdat de visiefase ‘slechts’ 
het vervangen van bestaande en inbrengen van nieuwe constructen betreft, is hiervan 
geen aparte foto opgenomen.] Met deze beschrijving van de visiefase, sluiten we de 
beschrijving van de merkopstelling af en gaan we over naar het onderzoeksproject 
dat naar de bruikbaarheid ervan heeft plaats gevonden.

3.  ONDERZOEKSPROJECT BRUIKKBAARHEID 
 MERKOPSTELLING

3.1. Meervoudige case study

Drie merkopstellingenconferenties voor marketingexperts vormen de kern van het 
onderzoeksproject naar de bruikbaarheid van de merkopstelling, omdat nieuwe 
onderwerpen ondersteuning van experts uit het veld vragen (Kerlinger en Lee, 
2000; Neumeier, 2003; Remenyi e.a., 2005). Daar verschijnselen ervaren meer 
begrip opwekt dan daarover lezen (Miles en Huberman, 1994; Gummeson, 2000) 
zijn marketingexperts uitgenodigd om de bruikbaarheid van de techniek zelf te 
ondervinden. De steekproef onder experts kenmerkte zich als een theoretische 
sneeuwbalbenadering (Smaling, 2000; Baarda, 2001; Mason, 2002). Elke manager, 
adviseur, onderzoeker en academicus die belangstelling toonde om in het 
marketingexpertforum plaats te nemen door de forum-conferentie bij te wonen 
was van harte welkom. Aan experts werd niet alleen gevraagd om collega’s mee te 
nemen, maar ook om merkverantwoordelijken van erkende merken uit te nodigen 
om te kijken of deze techniek hun merkvraagstuk zou kunnen verhelderen. Nieuwe 
technieken moeten namelijk hun relevantie tonen op problemen uit de werkelijkheid 
(Checkland en Scholes, 1992/2005; Senge, 1990/1992). De eerste forum-conferentie 
vond plaats in november 2002. Op verzoek van de facilitator werden zes 
‘ervaringsdeskundigen’ op deze conferentie uitgenodigd: mensen die de techniek al 
vaker hadden meegemaakt. Dit is in lijn met wat gebruikelijk is bij brainstorming 
(Osborn, 1957; Rickards, 1974; Proctor, 1999/2004). 

Op de 2002 forum-conferentie stelden drie merkverantwoordelijken hun 
vraag op: naast de twee ruim van tevoren geplande, was er nog ruimte voor één 
‘last minute’ case. De tweede en de derde forum-conferenties vonden plaats in 
oktober 2003, respectievelijk november 2004. Daarin deden beide keren twee 
merkverantwoordelijken een opstelling. In totaal vonden er dus 7 cases in deze 
zogenoemde forum-setting plaats. Omdat aanwezigheid van experts uitkomsten zou 
kunnen beïnvloeden (Furnham, 2000; Kerlinger en Lee, 2000; De Ruyter & Scholl, 
2001) zijn naast de forum-setting nog drie andere settings onderzocht. Bij een tweede 
setting bestond het publiek uit leken op merk- en marktonderzoekgebied (leken-
setting: 8 cases), een derde setting liet alleen merkverantwoordelijken toe die zelf een 
vraagstuk wilden opstellen (merkverantwoordelijken-setting: 9 cases) en in een vierde 
vonden de opstellingen plaats onder leiding van een andere facilitator (facilitator-
setting: 8 cases). De onderzoeksmethode is dus een meervoudige case study (Miles 
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en Huberman, 1994; Yin, 1994; Van Aken, 2004, 2005) van in totaal 32 cases: 32 
merkverantwoordelijken die een merkopstelling deden om een merkprobleem 
te identificeren. De uitkomsten van de vier settingen bieden de mogelijkheid een 
uitspraak te kunnen doen over de ecologische validiteit van de merkopstelling (Neal 
en Liebert, 1986; Maso en Smaling, 1998; Kerlinger en Lee, 2000).

Een replicatiestrategie maakte deel uit van het project (Swanborn, 1993; 
Miles & Huberman, 1994; Kerlinger & Lee, 2000). In dat kader kregen de 
merkverantwoordelijken de gelegenheid om twee merkopstellingen te doen. Daarvan 
hebben vijf van de 32 merverantwoordelijken gebruik gemaakt. Het project zou ook 
een ongecontroleerd experiment (Zwart, 1996; Remenyi e.a., 1999/2005; Verhage, 
2001) kunnen worden genoemd, omdat de interventie beperkt was tot het meten van 
de gevolgen van de merkopstelling; er is niet ‘gemanipuleerd’ met een experimentele 
variabele.

3.2. Conceptualisatie bruikbaarheid

Er is geen algemeen geaccepteerde manier om de bruikbaarheid van (nieuwe) 
kwalitatieve probleemidentificatie-technieken te meten. Bovendien heeft bestaand 
onderzoek ernaar nogal eens een wat (te) reclame-achtig karakter omdat ze 
commercieel worden gebruikt (De Ruyter & Scholl, 2001; Rickards, 2003). Het project 
bestudeert de bruikbaarheid van de techniek op basis van diverse dimensies binnen 
de twee algemeen erkende bruikbaarheidcategorieën: validiteit en betrouwbaarheid 
(De Groot, 1966; Dassen en Keuning, 1997; De Ruyter & Scholl, 2001). Dit artikel 
richt zich specifiek op inhoudsvaliditeit en test-hertest betrouwbaarheid. 

Inhoudsvaliditeit (De Groot, 1966; Dassen en Keuning, 1997; Sireci, 1998) is in 
het project geconceptualiseerd als de mate waarin de merkopstelling in staat wordt 
geacht om te beantwoorden aan haar doel: identificatie van het merkvraagstuk. Dit 
wordt ook wel face validiteit genoemd (Zwart, 1996; Dassen & Keuning, 1997; 
AMA-webdefinitielijst). Deze definitie van inhoudsvaliditeit past ook op het vaak 
gebruikte begrip effectiviteit (Checkland & Scholes, 1992/2005; Swanborn 2002; 
Kuhry & Pommer, 2005) in de zin van de mate waarin het gestelde doel wordt bereikt. 
Ook sluit deze definitie aan op het begrip relevantie (De Leeuw, 1993; Baarda, 2001; 
Zikmund, 2003) in de betekenis van verhelderen van vragen. 
We zouden het project ook een productevaluatie kunnen noemen (Swanborn, 1993, 
2002; Baarda, 2001), omdat het gaat om de mate waarin het ervaren probleem is 
geïdentificeerd. Het project is een vorm van evaluatie-onderzoek is waarin de waarde 
c.q. effectiviteit van de interventie wordt bepaald. 

De meningen van de merkverantwoordelijken en de marketingexperts over de 
inhoudelijke validiteit (c.q. effectiviteit of relevantie) zijn triangulair gegenereerd 
door middel van een transcriptie van de video-opnamen van de merkopstelling, een 
vragenlijst direct na afloop van elke opstelling (o.a. met vragen over de gegenereerde 
inzichten), een evaluatieronde aan het slot van de dag (groepsinterview rond de 
vraag ‘Graag een korte reactie op je ervaringen met de merkopstelling’) en een e-mail 
vragenlijst de dag erna (met als kernvraag het aantrekkelijke en onbevredigende van 
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de ervaren merkopstellingen als een algemene indicatie van bruikbaarheid naast een 
aantal specifieke vragen). Daarnaast kwamen de ‘opstellers’ uit merkopstellingen-
conferenties terug voor een reflectie op hun opstelling in het middaggedeelte van 
de 2003 of 2004 forum-conferentie. De meting van de inhoudsvaliditeit is dus 
kwalificerend van aard. 

Doordat vijf merkverantwoordelijken twee vraagstukken opstelden, kon van deze 
merkopstellingen de test-hertest betrouwbaarheid worden bepaald (Peter, 1977, 
1979; Zwart, 1996; Dassen & Keuning, 1997). Deze is geoperationaliseerd als de 
mate waarin de relaties tussen twee vergelijkbare constructen overeenkomen in twee 
soortgelijke opstellingen. 
Ze is daarbij systemisch (holistisch, kwalificerend, als ‘Gestalt’) en analytisch 
(reductionistisch, kwantificerend) gemeten (Geursen, 1994/1999; Verschuren, 
2003; Van Aken, 2005). De systemische meting van de test-hertest betrouwbaarheid 
vond plaats door het vergelijken van de twee opstellingen op de verhaallijn en op 
de hefboom-constructen die volgens de merkopstelling het merksysteem zouden 
kunnen verbeteren. 

In het kader van de analytische meting van de test-hertest betrouwbaarheid zijn de 
twee merkopstellingen volledig uitgeschreven. Daarna zijn van de constructen die 
in beide opstellingen door de merkverantwoordelijke zijn opgesteld, alle uitspraken 
en non-verbale uitingen van de representanten van deze constructen geanalyseerd 
op de aard van de relaties met de andere constructen. Vervolgens is op basis van alle 
uitingen van de representanten de aard van de relatie gescoord op een 5-punts schaal 
van een zeer positieve relatie (++) tot een zeer negatieve relatie (--). Deze analyse 
bleek eenduidig tot dezelfde score te leiden tussen twee onafhankelijk opererende 
beoordelaars. De methodiek achter de eerste fase scores is aangegeven in Tabel 1.

Tabel 1. Relatiescores bij test-hertest betrouwbaarheid.

De uiting van een representant van een construct ten aanzien van een ander construct 
geeft aan dat deze representant de aard van de relatie ervaart als  ... 

++ = 
zeer positief

+ = 
redelijk positief 

0 = 
neutraal

- = 
redelijk negatief

-- = 
zeer negatief

In de tweede analysefase zijn de relaties vergeleken tussen de constructen die in de 
beide opstellingen in beeld zijn gebracht door de merkverantwoordelijke. Wanneer 
de aard van de relatie met een andere representant van een construct in beide 
opstellingen een gelijke score hadden, bijvoorbeeld beide ‘++’ of beide ‘--‘, dan kreeg 
de relatie tussen deze twee constructen een score van ‘2’. Een score van ‘-2’ geeft 
daarentegen weer dat de aard van de relaties in de beide opstellingen sterk verschilde. 
Ook het tweede deel van deze analyse bleek eenduidig tot dezelfde score te leiden 
tussen de twee onafhankelijk opererende beoordelaars. De scoremethodiek achter 
de tweede fase in de analytische test-hertest betrouwbaarheid wordt weergegeven 
in Tabel 2.
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Tabel 2. Vergelijking relatiescores bij test-hertest betrouwbaarheid.

Score De ervaring van de aard van de relatie door de representant van een construct 
met een ander construct ...

2 komt in de twee merkopstellingen volledig overeen: beide scoren ‘++’, beide ‘+’, 
beide ‘0’, beide ‘-‘, of beide ‘--‘

1 is in de twee merkopstellingen van dezelfde aard: waar de relatie in de ene opstelling 
‘++’ scoort, scoort deze in de andere ‘+’; of daar waar de relatie in de ene opstelling 
‘--’ scoort, scoort deze in de andere ‘-’

0 is in de twee merkopstellingen van verschillende aard, maar dit verschil is beperkt tot 
een niveau: waar de relatie in de ene opstelling ‘+’ scoort, scoort deze in de andere 
‘0’; daar waar de relatie in de ene opstelling ‘-’ scoort, scoort deze in de andere ‘0’

-1 verschilt in de twee merkopstellingen twee niveaus: waar de relatie in de ene 
opstelling ‘++’ scoort, scoort deze in de andere ‘0’; daar waar de relatie in de ene 
opstelling ‘--’ scoort, scoort deze in de andere ‘0’; of daar waar de relatie in de ene 
opstelling ‘-’ scoort, scoort deze in de andere ‘+’

-2 verschilt in de twee merkopstellingen drie of vier niveaus: waar de relatie in de ene 
opstelling ‘++’ scoort, scoort deze in de andere ‘-’ of ‘--‘; daar waar de relatie in de 
ene opstelling ‘--’ scoort, scoort deze in de andere ‘+’ of ‘++’.

De bruikbaarheid van de merkopstelling illustreren we aan de hand van MultiCopy, 
een mondiale franchisegever. Juni 2002 nam de marketingdirecteur - op aanraden 
van zijn organisatie-adviseur - deel aan een merkopstelling in een leken-setting. 
In deze setting ging het dus om een demonstratie van de merkopstelling met 
voornamelijk leken op het gebied van marktonderzoek en merken. In november 
2002 nam hij vervolgens uit eigen beweging deel aan de forum-conferentie om zijn 
vraagstuk verder te identificeren. Zijn vervolgopstelling maakt dat de test-hertest 
betrouwbaarheid kan worden gemeten. Bovendien reflecteerde de merkmanager 
voor een forum van marketingexperts in 2004, dus twee jaar na zijn opstellingen in 
2002, wat het mogelijk maakt om een lange termijn perspectief met betrekking tot 
inhoudsvaliditeit te presenteren. Dat maakt deze case extra interessant.

4.  DE MERKOPSTELLING VAN JUNI 2002 

We beschrijven de merkopstelling van de marketingdirecteur van MultiCopy in de 
leken-setting van juni 2002 vanuit de drie fasen in de merkopstelling: de dialoog, de 
projectiefase en de visiefase.

4.1. Dialoog

De merkopstelling in de leken-setting van juni 2002 begint met een dialoog tussen 
de marketingdirecteur van MultiCopy en de facilitator in het bijzijn van een publiek 
dat geen kennis heeft van, of specifiek is geïnteresseerd in merken. Het publiek is 
afgekomen op het ervaren van een systeemopstelling onder leiding van de bekende 
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systeemopsteller Jan Jacob Stam (Stam, 2001, 2004). Om te voorkomen dat de 
facilitator en het publiek reageren vanuit hun persoonlijke beeld van MultiCopy, 
noemt de directeur de naam van het merk niet in de dialoog. Hij vertelt wel dat zijn 
merk in de 70-er jaren is ontstaan als zelfstandig onderdeel van een warenhuis [de 
Bijenkorf]1, in de 80-er jaren is omgevormd tot een franchise-organisatie en in de 90-er 
jaren een onderdeel is geworden van een grote mondiale keten van franchisediensten 
[Franchise Services Inc.]. Verder beschrijft hij dat de organisatie in Nederland daarna 
een kwantumsprong heeft gemaakt van de consumentenmarkt naar de zakelijke 
markt, en dat deze sprong succesvol is geweest: de franchisenemers genereren nu 
[2002] 90% van hun inkomsten uit de zakelijke markt. Hij beschrijft het huidige 
naamlogo van het bedrijf als bestaande uit een beschrijvend deel [MultiCopy] en een 
van oorsprong Engelstalige slagzin die de drie hoofdactiviteiten beschrijft [Drukwerk 
- Kopieën - Digitaal netwerk]. Het naamlogo in 2002 is weergegeven in Figuur 4. 

Figuur 4. MultiCopy naamlogo in 2002.

De marketingdirecteur formuleert zijn vraagstuk aan het slot van de dialoog als volgt: 
“Ervan uitgaande dat een verandering van de merknaam ongepast is vanwege zijn 
hoge herkenbaarheid, is het zinvol te onderzoeken of de huidige strapline (slagzin), 
die verbonden is aan de merknaam, nog steeds valide is. Anders gezegd: sluit deze 
aan bij de merknaam?” 

Voor alle duidelijkheid: de facilitator en de aanwezigen weten dus niet dat het naamlogo 
van MultiCopy ter discussie staat; alleen dat de merkverantwoordelijke zich afvraagt 
of zijn huidige naamlogo wel juist is. De dialoog sluit af met het benoemen van de 
meest belangrijke constructen - factoren en (groepen van) personen - die een rol 
spelen in het geformuleerde vraagstuk. Vanuit de vraagstelling zijn dat dus in ieder 
geval de merknaam en de drie bedrijfsactiviteiten zoals ze worden benoemd in de 
slagzin. Om te voorkomen dat aanwezigen het merk herkennen via de activiteiten, 
codeert hij ze; Dries [Drukwerk], Koos [Kopieën] en Dirk [Digitaal netwerk]. 
De nieuwe slagzin codeert hij als Dinie, maar een precies beeld heeft hij daarvan 
niet. Verder is volgens hem een belangrijke rol weggelegd in het vraagstuk voor de 
franchisegever, de franchisenemers, de MKB (midden- en kleinbedrijf) klanten en de 
‘corporate clients’ (grote bedrijven). 

4.2. Projectiefase 

In de projectiefase kiest de marketingdirecteur intuïtief personen uit de aanwezigen 
om deze kernconstructen te vertegenwoordigen. Hij stelt vervolgens eerst de 
representant voor de MKB (midden- en kleinbedrijf) klanten en de merknaam op. Op 
verzoek van de facilitator stelt hij daarna de oorspronkelijke eigenaar [de Bijenkorf] 
op, omdat de representant van de MKB klanten gericht is op iets achter de merknaam. 
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Het in beeld brengen van de oorspronkelijke eigenaar [de Bijenkorf] waarderen 
de representanten van de MKB klanten. Vervolgens plaatst hij de representanten 
van de corporate clients, de franchisegever (MultiCopy) en de franchisenemers in 
de ruimte. De representant van de franchisenemers vindt de representant van de 
franchisegever nogal bazig en deze bazigheid niet prettig. Als andere posities voor 
de franchisegever de situatie niet verbeteren, plaatst de facilitator de representant 
voor de franchisegever tijdelijk buiten de opstelling. 

Vervolgens worden de representanten voor de gecodeerde elementen van de huidige 
slagzin opgesteld door de representant van de franchisegever: Dries [Drukwerk], 
Koos [Kopieën] en Dirk [Digitaal netwerk]. De representant voor Dries [Drukwerk] 
is een stabiele factor in de opstelling. De representant van de franchisegever blijkt 
Koos [Kopieën] ‘liever kwijt dan rijk’ en plaatst haar buiten de opstelling met haar 
rug naar de anderen toe. Geen van de andere representanten geeft aan een warm 
gevoel ten opzichte van Koos [Kopieën] te hebben en Koos zelf voelt zich volstrekt 
overbodig. De reacties op Dirk [Digitaal netwerk] zijn gemengd: de corporate 
clients reageren sterk negatief, maar de naam, de franchisegever en het MKB positief. 
De marketingdirecteur geeft aan de verschillende reacties op de slagzin duidelijk 
te herkennen. Figuur 5 toont de situatie zoals weergegeven door de systemische 
projectie-opstelling van juni 2002.

Legenda:

MM :  Marketingdirecteur MultiCopy 

Opgestelde constructen:
M : MKB klanten
C : Corporate clients
P :  Probleemeigenaar 

(franchisegever)
F : Franchisenemers
N : Naam merk [MultiCopy]
Dr : Dries [drukwerk]
K : Koos [kopieën] 
Di : Dirk [digitaal netwerk]
O :  Oorspronkelijke eigenaar 

[Bijenkorf]

Vrouw, gezicht naar rechts

Man, gezicht naar rechts

Figuur 5. Systemische projectie-opstelling in leken-setting van juni 2002.
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4.3. Visiefase 

In de visiefase van de merkopstelling in de leken-setting van juni 2002 worden de 
drie representanten van de slagzin uit de opstelling verwijderd en vervangen door 
een nieuwe, gecodeerd als Dinie (één representant). De representant voor Dinie 
(de nieuwe slagzin) wordt door de representant van de franchisegever op de positie 
van Dirk [Digitaal netwerk] geplaatst. Dinie voelt zich niet echt geaccepteerd, wat 
door de andere representanten wordt bevestigd. Vervolgens geeft de representant 
van de franchisenemers aan dat ze nu steun nodig heeft van de franchisegever. 
Daarop wordt de representant van de franchisegever tussen de representanten 
van de franchisenemer en de merknaam geplaatst. Dit blijkt een grote verbetering 
voor de opstelling. Dit maakt de marketingdirecteur duidelijk dat de relatie met 
franchisenemers kan verbeteren door acties waarbij de franchisenemers zich 
realiseren dat ze de franchisegever nodig hebben, zoals een nieuwe slagzin. Figuur 6 
toont de visie-opstelling, tevens de oplossingsrichting die de juni-merkopstelling in 
de leken-setting de marketingdirecteur aanreikt: het updaten van de slagzin.

Legenda:

MM : Marketingdirecteur MultiCopy 

Opgestelde constructen:
M : MKB klanten
C : Corporate clients
P :  Probleemeigenaar 

(franchisegever)
F : Franchisenemers
N : Naam merk [MultiCopy]
D : Dinie (nieuwe slagzin)
O :  Oorspronkelijke eigenaar 

[Bijenkorf]

Vrouw, gezicht naar rechts

Man, gezicht naar rechts

Figuur 6. Visie-opstelling in leken-setting van juni 2002.
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5. DE MERKOPSTELLING VAN NOVEMBER 2002 

We beschrijven in dit gedeelte de merkopstelling in de forum-setting van november 
2002. Dit doen we weer vanuit de drie fasen in de merkopstelling: de dialoog, de 
projectiefase en de visiefase.

5.1.  Dialoog

Als de marketingdirecteur van MultiCopy in de forum-setting van november 2002 
een vervolgopstelling wil doen op zijn eerdere opstelling, beperkt de facilitator de 
dialoog tot het verwoorden van de vraag. Niet alleen omdat het de derde opstelling 
op deze dag is, maar ook om te voorkomen dat hij cognitief wordt beïnvloedt door 
zijn eigen herinnering aan de vorige opstelling. De marketingdirecteur beschrijft zijn 
vraag als volgt: “Momenteel rijst de vraag of onze bedrijfsnaam nog wel helpt of 
dat deze onze business negatief beïnvloed. Nederlanders kennen onze merknaam, 
maar volgens onze franchisenemers worden we te veel in verband gebracht met 
slechts één activiteit en niet met onze totale product portfolio. Naar mijn idee is 
het niet de merknaam die hier een rol speelt maar meer het charisma dat we als 
bedrijf uitstralen en het verkoopgesprek. Uiteindelijk is de primaire vraag of de 
merknaam onze ontwikkeling ondersteunt of deze ondermijnt.” De constructen die 
de marketingdirecteur daarbij in beeld wil brengen zijn de (huidige) merknaam, het 
huidige dienstenpakket (het totale productportfolio), de klanten, de franchisenemers, 
de franchisegever en uiteindelijk natuurlijk de alternatieve merknaam, ook al heeft 
hij (ook deze keer) nog geen precies idee wat deze moet worden.

5.2. Projectiefase 

De marketingdirecteur start de merkopstelling van november 2002 in de forum-
setting met het positioneren van de representanten voor de merknaam, gevolgd door 
het dienstenpakket, de klanten, de franchisenemers en uiteindelijk de franchisegever. 
De representanten voor het dienstenpakket en de franchisenemers worden achter 
de merknaam geplaatst. De representant voor de franchisegever komt zijwaarts ten 
opzichte van het trio te staan, zodat hij alles kan overzien c.q. controleren. Figuur 
7 toont de situatie zoals weergegeven in de sytemische projectie-opstelling in de 
forum-setting van november 2002.
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Legenda:

MM : Marketingdirecteur MultiCopy 

Opgestelde constructen:
K : Klanten
P : Probleemeigenaar (franchisegever)
F : Franchisenemers
N : Naam merk (MultiCopy)
D : Dienstenpakket

Vrouw, gezicht naar rechts

Man, gezicht naar rechts

Figuur 7. Systemische projectie-opstelling in de forum-setting van november 2002.

De representant van de klanten voelt zich niet prettig en krijgt toestemming van 
de facilitator om meer afstand te nemen. Dit brengt onrust teweeg bij de andere 
representanten en een stevige discussie tussen de franchisegever en de franchisenemers. 
Als de merknaam naast de klanten gaat staan, wordt dit door iedereen als aangenaam 
ervaren. Dit interpreteert de marketingdirecteur als “de merknaam is natuurlijk 
ook meer het eigendom van de klant dan van de organisatie”. Als de facilitator 
de franchisenemers voor de klanten en de merknaam plaatst, komt het conflict 
tussen de franchisegever en de franchisenemers weer helemaal boven: volgens de 
franchisenemers ziet de franchisegever niet wat de behoeften zijn, terwijl andersom 
de franchisenemer reactief gedrag wordt verweten door de franchisegever.

5.3.  Visiefase 

De test met de alternatieve merknaam verslechtert de situatie verder. Op het 
moment dat de franchisegever de controle wil overnemen draait de facilitator 
hem om, wat de klanten en de franchisenemers als prettig ervaren. Zij vormen nu 
samen met de merknaam en het dienstenpakket een cirkel waarin ruimte is voor 
alternatieve diensten. Figuur 8 toont de visie-opstelling, de ‘oplossingsrichting’ die 
de november-opstelling weergeeft: “onderzoek naar een nieuwe merknaam heeft 
geen prioriteit, maar verder onderzoek naar de mogelijkheden om de relatie tussen 
fracnhisegever en franchisenemers te verbeteren is wel noodzakelijk”. Daarbij wil 
de marketingdirecteur ook onderzoeken hoe de franchisegever zich wat (meer) 
terughoudend kan opstellen bij de dagelijkse gang van zaken bij franchisenemers.
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Legenda:

MM : Marketingdirecteur MultiCopy 

Opgestelde constructen:
K : Klanten
P : Probleemeigenaar (franchisegever)
F : Franchisenemers
N : Naam merk (MultiCopy)
D : Dienstenpakket
A : Alternatieve diensten 

Vrouw, gezicht naar rechts

Man, gezicht naar rechts

Figuur 8. Visie-opstelling in de forum-setting van november 2002.

6.  UITKOMSTEN VAN DE MULTICOPY CASE STUDY 

6.1. Inhoudsvaliditeit MultiCopy case study

De inhoudsvaliditeit geeft de mate weer waarin de merkopstelling het vraagstuk 
heeft verhelderd. Tot zijn grote verbazing heeft de marketingdirecteur van 
MultiCopy de uitingen van de representanten van de merkconstructen ervaren als 
in overeenstemming met de werkelijkheid. De opstellingen maakten hem duidelijk 
dat vooral onderzoek nodig was hoe de relatie tussen de franchisegever en de 
franchisenemers te verbeteren en hoe een update van de slagzin daaraan zou wel 
kunnen bijdragen en een update van de merknaam niet. In een intern document over 
het merknaambeleid van MultiCopy in december 2002 beschrijft hij bijvoorbeeld 
dat in de slagzin een verandering van de term ‘Kopieën’ naar de term ‘Printen’ hem 
valide lijkt, maar een merknaamwijziging niet. Zijn reflectie tijdens de 2004 forum- 
conferentie (dus twee jaar na de opstellingen) is te vinden in Tabel 3. 

Tabel 3. Reflectie marketingdirecteur MultiCopy in merkopstellingenconferentie 2004.

Ik ben [...] directeur marketing van MultiCopy Nederland. Bij de meeste mensen wel bekend. 
Vandaar dat we ook anoniem de opstelling hebben uitgevoerd. [...] Een van de vragen die wij 
ons stelden is ‘De product-marktcominatie die wij hebben, past dat nog bij ons? Is dat iets wat 
frachisenemers trekt? Het is namelijk een franchiseorganisatie. Je moet het dus met beleid doen 
en je kunt het niet in een tempo doen als met een filiaalbedrijf. Je moet aansluiting kunnen 
vinden bij de franchisenemers, bij de merkbeleving in de markt. De business-to-business markt 
waarin wij zitten, 95% is business to business, maakt dat de propositiebekendheid niet altijd 
even goed is. Een van de discussies die wij intern altijd hebben is of MultiCopy nog de steeds 
de juiste naam voor ons bedrijf. We kopiëren al jaren niet meer, digitaal drukken en dat soort 
dingen is ook al uit. Dus is MultiCopy nog de juiste naamgeving? En de print [slagzin] die er 
onderstaat - Kopiëren Drukwerk Digitaal netwerk - past die er nog bij? 
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Dat heb ik ingebracht in de opstelling. Ik had zelf ervaring met familieopstellingen. Ik weet 
wat het kan betekenen, wat voor inzichten het kan opleveren zonder dat het meteen antwoord 
opleverd. Ik heb een paar keer gehoord ‘Is het nou waar wat je ziet?’ Voor mij is alles waar 
wat ik zie, en alles waar wat ik voel. Het is aan mij om te bepalen wat ik ermee doe, net als 
bij media advies. Ik laat altijd prachtig campagnes doorrekenen voor tv en radio en dan krijg 
ik een advies. Een advies is een advies. Dat kun je opvolgen of niet. Vaak gaat er een gevoel 
overheen van ‘Ik voel daar toch iets meer bij dan daar’. Zo zie ik dit ook. Je brengt iets in. Je 
krijgt een aantal inzichten, een soort film die zich voor je neus vertoont. Je kijkt ernaar, en 
ook al is het niet waar wat je ziet, toch geeft het je bepaalde inzichten en kan je er wat mee 
doen. Zo van ‘Stel dat het nou wel waar zou zijn’. Stel dat die product-markt-combinatie nu 
absoluut niet meer bij mijn markt past of bij mijn bedrijf. Dat is een hypothetische vraag die 
ik kan gaan beantwoorden. Dat is denk ik ook je taak als marketeer. Alle antwoorden die je 
krijgt kun je interpreteren en ook alle vragen die nog niet gesteld zijn. Die zijn eigenlijk nog 
veel belangrijker. Zo kijk je. Je krijgt hier vragen die je zelf niet zo direct zou stellen. [...] Ik wil 
graag mijn blindspots weten en voor de rest heb ik wel een omgeving waarin ik kan sparren. 
Hier zie ik een aantal blindspots. 

Dus ik heb die opstelling ingebracht, anoniem, en ik had ze Dirk, Piet en Koos genoemd. [...]. 
Voor je ogen ontspint zich een film die je eigenlijk al weet: Kopieën, Koos was dat - What is 
in a name? - voelde zich niet begrepen; niet één keer maar twee keer. Ja, denk je dan, kopiëren 
doen we al niet meer. Dan had je Piet nog - Printen -. Die hing er nog wel een beetje bij. 
Met printen - dat weten we - daar kun je de oorlog niet mee winnen. Het is een commodity 
product. Iedereen kan printen. Ze printen op de gang. Daar maak je het onderscheidende 
vermogen niet meer mee. En dan het digitaal netwerk [Dirk]. Vijf, zes, zeven jaar geleden 
hadden we al een digitaal netwerk met 1100 vestigingen over de hele wereld. Die hadden 
we al gekoppeld aan elkaar. Voor het Internet tijdperk was het een prachtige oplossing voor 
klanten. Toen kwam Internet op en van het digitaal netwerk moest je dus afscheid nemen, want 
die term werd een hol begrip. Die hebben we geswitched naar digitale diensten: document 
management, scannen, video, dat soort dingen. Die noemde ik Diny en die werd erg belangrijk. 

Ik heb een PowerPoint gemaakt van de eerste opstelling [de juni-opstelling in de leken-
setting]. Ik zat er gisterenavond nog naar te kijken van ‘Ja, zo is het ook geworden’. Printen, 
drukwerk, dat hing en hangt er nog steeds bij. Wat ik ook zie is dat de franchisenemers en de 
franchisegever dichter bij elkaar zijn gekomen, mede geholpen door de recessie. [...] We zijn 
er nog niet, maar je ziet wel dat het toch die kant opgaat. Dus ik weet niet, maar was het een 
science fiction film wat we 2 jaar geleden hebben gezien? Of ik nu direct concreet antwoord 
heb gekregen? Nee. Het geeft wel een hunch, een onderbuikgevoel, een idee van ‘Ja, ik zou 
ermee kunnen leven als deze film waar is geworden’. Dan ga je ook droomleven of je gaat 
je gedachten vorm geven en je gaat intuïtief misschien beslissingen nemen op basis van wat 
je gezien hebt in de opstelling. [...] Je hangt er een beetje boven. Je kijkt naar datgene dat er 
gebeurt alsof je boven een stad zweeft. Je ziet dat stratenplan. Je ziet daar een monument staan, 
waar de uitgaanscentra zijn, en van daar kan ik biertje gaan halen en daar kan ik iets cultureels. 
Het geeft je nog geen antwoord hoe je het moet gaan doen. Maar op het moment dat je weer 
met je beide benen op de grond staat, dan heb je wel die plattegrond voor je neus, en waar je 
nog wel mee moet worstelen. Dus als ik morgen weer thuis ben en op mijn werk, dan moet ik 
wel weer door alle straatjes heen om te komen waar ik wil zijn. Zo zie ik het ook. Het is een 
hulpmiddel, een plattegrond, waar of niet waar. Maar het geeft wel inzicht. 

Het aangepaste naamlogo in 2004 is weergeven in Figuur 9. Daarin is te zien dat in de 
slagzin de term ‘digitaal netwerk’ is vervangen door ‘digitale diensten’.
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Figuur 9. MultiCopy naamlogo in 2004.

Tabel 4 toont een overzicht van de scores met betrekking tot de inhoudsvaliditeit 
volgend uit de desbetreffende vragen direct na de merkopstelling zoals ingevuld door 
de niet-representerende marketingexperts in november 2002. [De representerende 
marketingexperts hadden een vragenlijst gekregen met het oog op hun ervaringen 
als representant, maar we beperken ons in dit artikel tot de inhoudsvaliditeit en de 
test-hertest betrouwbaarheid.] 

Tabel 4. Overzicht inhoudsvaliditeitscores van de 10 niet-representerende marketingexperts.

Vragen over inhoudsvaliditeit positief negatief neutraal 
of geen 
antwoord

Formuleer het antwoord op de onderzoeksvraag van 
de merkmanager vanuit jouw perspectief 9 0 1

Kun je je vinden in dit antwoord? Zo ja, waarom? Zo 
nee, waarom niet? 7 1 2

Heeft de techniek volgens jou toegevoegde waarde 
t.o.v. de bestaande methoden en technieken? Zo 
nee, waarom niet? Zo ja, waarin ligt de toegevoegde 
waarde bij deze onderzoeksvraag?

10 0 0

Tabel 4 geeft aan dat 9 van de 10 observerende marketingexperts direct na afloop 
van de merkopstelling in staat waren vanuit de merkopstelling een antwoord op de 
voorlopige onderzoeksvraag van de marketingdirecteur te formuleren, waarbij 7 van 
de 10 aangaven dat de merkopstelling het probleem volgens hen correct identificeerde. 
Alle 10 vonden dat de techniek toegevoegde waarde had ten opzichte van bestaande 
methoden en technieken. De uitkomsten in de vragenlijst direct na afloop van de 
opstelling en de evaluatieronde aan het slot van de conferentie waren soortgelijk. De 
waardering voor de merkopstelling ligt met name in de emotionele wijze waarop ze 
de relaties tussen de diverse partijen die een rol spelen binnen merkvraagstukken kan 
verhelderen, zoals verwoord door bijvoorbeeld Jan Bunt in de evaluatieronde van de 
november 2002 merkopstellingenconferentie (zie Tabel 5).
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Tabel 5. Reflectie Jan Bunt in evaluatieronde merkopstellingenconferentie 2002.

Laat ik zeggen dat ik blij was dat ik erbij was vandaag. Ik vind het een wonderbaarlijk 
fenomeen waar ik vandaag mee geconfronteerd wordt. Je hebt mijn wereld daarmee wel 
op zijn kop gezet. Ik ben er tot nu toe vanuit gegaan dat als je een zinvolle dialoog wilt 
hebben, dan moet je op zijn minst de mensen geweldig goed informeren. En het moeten 
problemen zijn waar ze eigenlijk toch al wakker van lagen. En dan moet er op zijn minst 
ook een begrijpbare probleemstelling zijn met handen en voeten. En dan is het ook wel 
fijn dat die mensen niet al te lekerig in het proces staan maar een beetje professionaliteit 
op dat punt hebben. En dan ben ik vandaag geplaatst in een situatie, waarin we heel 
bewust in een soort rol zijn geplaatst waarbij we zonder kennis en ervaring, begeleidt 
door een meneer die begon met te zeggen dat hij een geweldige leek was met merken. 
Toen het begon vond ik het al knap dat de mensen daar gingen staan en dat die mensen 
ook ontzettend betrokken werden en geweldig geïnvolveerd en schouderschokkend 
daar stonden. [...] De techniek is met name sterk in wat zijn nu eigenlijk de relevante 
elementen in mijn probleemstelling en heb ik ook behoefte om die op te delen in 
subelementen, waar houdt het op en waar begint het dan, en heb ik wel voldoende 
nagedacht over al die relaties die er tussen die elementen zouden kunnen bestaan. Dat is 
ook steeds een beetje de aha-erlebnis die ik merkte bij de mensen. [...] Dus ik denk dat de 
methode daar heel behulpzaam kan zijn en dan neem ik graag voor lief dat die mystiek 
achter dat gedrag van die participanten. Ik ben toch wel heel erg nieuwsgierig. Ik vind dat 
je daar toch wel een groot stuk van je onderzoek daaraan moet wijden, om toch ook iets 
meer in verklarende zin op dit punt bij te dragen. [...] Het is toch heel erg wonderbaarlijk 
wat hier gebeurd is vandaag. Jij (representant franchisegever) bent toch een fantastisch 
voorbeeld van een man die zegt, “Potverdorie, nou ben ik toch de eigenaar van die 
franchiseformule en dan zijn daar van die grote idioten die zeggen dat ik daar niks mee te 
maken heb. Nou, dan spring je natuurlijk uit je vel, maar je bent het natuurlijk helemaal 
niet.” 

In de e-mailvragenlijst was de beantwoording van het (on)aantrekkelijke van 
merkopstellingen overeenkomstig de reacties in de vragenlijst direct na afloop van 
de MultiCopy-opstelling en de evaluatieronde. Tabel 6 en 7 geven de meningen van 
negen aanwezige marketingexperts.
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Tabel 6 . Aantrekkelijke van de november 2002 merkopstellingen.

Respondent Aantrekkelijke van de november 2002 merkopstellingen

Pim Asselbergs Wat mij vooral is opgevallen is dat mensen die volledig onbekend 
zijn met het onderwerp en de organisatie, kennelijk ‘informatie’ 
kunnen genereren die de probleemeigenaar waardevol vindt. Het 
verschaft een breder framework om verder te denken, een minder 
rationeel framework ook. 

Giep Franzen Ik was verrast door het feit dat personen zich in abstracte entiteiten 
kunnen inleven

Goos Geursen Je project zelf: je hebt het toch maar mooi voor elkaar gekregen 
om dat allemaal te regelen met al die mensen. De bereidheid en 
inzet van Jan Jacob Stam

Harm Hartman Het idee om gebruik te kunnen maken van alle mensen om relaties 
in kaart te brengen. Ik zie hier een praktische toepassing bij interne 
(brainstorm) sessies bij klanten. Het gaat mijns inziens vooral om 
relaties

Ed Peelen Is een rijkere taal dan het woord; het ontdekken van opstellingen 
die positief aanvoelen voor iedereen

Rik Riezebos De manier waarop je op een geheel unieke wijze informatie 
blootlegt

André Soff Dat het systeem als geheel wordt onderzocht; de intuïtieve/
onderbewuste kant ervan; de mogelijkheid tot experiment/
simulatie zoeken naar oplossingen

Marie-Lou Witmer Het idee om gebruik te kunnen maken van alle mensen om relaties 
in kaart te brengen. Het naar voren komen van emotionele relaties 
betreffende de onderzochte merken

Gerard Wolfs Het combineren van twee “werelden”, waardoor er weer een 
geheel nieuw  
inzicht wordt verkregen over het belang en de waarde van merken.

Tabel 5, 6 en 7 maken duidelijk dat de aanwezige marketingexperts de merkopstel-
ling met name waarderen om de emotionele wijze waarop ze relaties kan verhel-
deren tussen de diverse partijen die een rol spelen binnen merkvraagstukken. 
Onbevredigend vinden veel experts de betrouwbaarheid van de techniek en 
daarmee samenhangend het gedrag van de aanwezige ‘ervaringsdeskundigen’ met de 
systeemopstelling: In hoeverre zou een nieuwe opstelling met andere representanten 
wel dezelfde uitkomsten genereren? Dit is een van de redenen waarom we in het 
merkopstellingenproject expliciete aandacht zijn gaan besteden aan de test-hertest 
betrouwbaarheid. 
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Tabel 7. Onbevredigende van de november 2002 merkopstellingen.

Respondent Onbevredigende van de november 2002 merkopstellingen

Pim Asselbergs [...] Als het aan mij ligt zou ik aan deze systemische benadering 
nooit het label onderzoek hangen [de merkopstelling had 
in 2002 de naam ‘systemisch merkonderzoek’]. Wanneer 
marketeers het woord onderzoek horen wordt de methode direct 
geplaatst binnen de onderzoeksmethoden en -technieken die 
men kent, op dit moment gebruikt, met de daaraan verbonden 
verwachtingspatronen. Die verwachtingspatronen bestaan dan 
vooral uit “een bruikbaar, nuttig antwoord op het geformuleerde 
probleem (tegenwoordig gelabeld als “insight”), aangevuld met 
aanbevelingen die richtinggevend zijn voor de te kiezen oplossing. 
Voorzover ik kan bekijken zal een dergelijke output niet resulteren 
uit jouw benadering. [...]

Giep Franzen Het blijft zeer persoonsafhankelijk. Wat levert een replicering op?

Goos Geursen De wetenschappelijke dwang en de kritische blik van bepaalde 
beoordelaars die de stemming beïnvloedden

Harm Hartman De ‘over-acting’ van sommige ‘gele bordjes’ [de 
ervaringsdeskundigen met de systeemopstelling (zie 2.1) droegen 
gele naambordjes] verstierde mijns inziens de cases. [...] De 
achtergrond van de representanten wordt niet uitgediept, want 
alles heeft mijns inziens te maken met de actoren zelf: [...] Waarom 
was de MultiCopy klant zo down (iets in HAAR verleden)?

Ed Peelen In hoeverre bepaalt het gedrag van de personen (denk aan 
het product in de eerste casus [gerepresenteerd door een 
ervaringsdeskundige]) het verloop en de uitkomsten? Ik mis ook 
de onderbouwing van uitkomsten 

Rik Riezebos Ik ben bang dat het resultaat heel erg afhankelijk is van de 
personen die er staan. Mensen die geen relatie met het merk/ 
product hebben, leveren volgens mij info die niet altijd even goed 
bruikbaar is.

André Soff De uitkomsten zitten bij de opdrachtgever in haar buik. Hoe kan 
je de learnings overbrengen/bewaren?

Marie-Lou Witmer Het is een momentopname, waar je dan verder geen inzicht meer 
in krijgt als deelnemer aan het onderzoek. Interessant zou zijn 
om reacties te krijgen op de uitkomsten van betrokkenen die niet 
aanwezig zijn. [...]

Gerard Wolfs Onbevredigend is het woord niet ,maar de inzet van 
“professionelen” [ervaringsdeskundigen] vond ik eigenlijk jammer 
omdat mins insziens een bepaalde spontaniteit verloren gaat en 
volgens mij daarmee een stuk creativiteit. De kans is groter dat het 
daardoor een sturend karakter krijgt.
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6.2. Test-hertest betrouwbaarheid

We maken bij het analyseren van de test-hertest betrouwbaarheid als ’de mate waarin 
een opstelling met andere representanten dezelfde uitkomsten geeft’ onderscheid 
tussen de systemische en analytische meting. Test-hertest betrouwbaarheid is 
systemisch geoperationaliseerd als de mate waarin de verhaallijnen van de beide 
opstellingen en de daarin voorkomende hefboom-construct(en) overeenkomen in 
twee soortgelijke opstellingen. Voor de systemische test-hertest betrouwbaarheid 
geldt dat zowel in de 2002 juni-opstelling de leken-setting als in de 2002 november-
opstelling in de forum-setting, het hefboom-construct om het merk de versterken in 
de relatie lag tussen de representanten van de franchisegever en de franchisenemers. 
In beide opstellingen wordt de ‘bazige’ representant van de franchisegever door de 
facilitator ‘buitenspel’ gezet om de relaties in de opstelling te verbeteren. Het verschil 
is dat dit in de juni-opstelling tijdelijk is en in de november-opstelling tot aan het 
slot, omdat het inbrengen van een update van de slagzin wel en het inbrengen van 
een update van de merknaam niet als verbetering wordt ervaren door de opgestelde 
representanten, het publiek en de facilitator. Als in de juni-opstelling een nieuwe 
slagzin wordt geïntroduceerd, voelt de representant van de franchisenemers dat 
zij daarbij ondersteuning nodig heeft van de representant franchisegever, terwijl 
de november-opstelling eindigt met een buitenspel gezette representant van de 
franchisegever omdat een nieuwe merknaam wordt ervaren als een niet ter zake 
doende verandering. De juni- en november-opstelling van MultiCopy zijn dus 
systemisch betrouwbaar in de zin dat de verhaallijn en de daarin voorkomende 
essentiële hefboomconstructen identiek zijn: het gaat in essentie om onderzoek door 
de franchisegever naar het verbeteren van de relatie met de franchisenemers door het 
aanbrengen van passende updates.

De test-hertest betrouwbaarheid is analytisch geoperationaliseerd als de mate waarin 
relaties tussen twee vergelijkbare constructen overeenkomen in twee soortgelijke 
opstellingen. Daartoe is een vijfpuntsschaal gebruikt, waarbij de maximale score 
van ‘2’ aangeeft dat de relaties tussen vergelijkbare constructen in de juni- en de 
novemberopstelling sterk overeenkomen en de minimale ‘-2’-score dat deze relaties 
zeer verschillen (zie Tabel 2). De twee opstellingen hebben drie vergelijkbare 
constructen: merknaam, franchisegever en franchisenemers. De ervaren relatie is 
vanuit alle drie constructen genalyseerd met de andere twee constructen, omdat de 
aard van de relatie verschillend kan worden ervaren door mensen. Tabel 8 geeft de 
resultaten van de analytische test-hertest vergelijkingen op een schaal van (-2; +2), 
dus van zeer verschillend tot zeer gelijkend. 

Tabel 8. Analytische test-hertest betrouwbaarheidsscores (schaal: -2;+2).

Element naam merknaam franchisenemers franchisegever

merknaam 1 -2

franchisenemers 2 -2

franchisegever 1 -2
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Tabel 8 toont aan dat de overeenkomst in de ervaren relaties nogal verschillen. (Zeer) 
goed gelijken de percepties van de relaties van franchisenemers en franchisegever 
met de merknaam en ook van de merknaam met de representanten van de 
franchisenemers. Zeer verschillend zijn de percepties van de relaties van de merknaam 
en de franchisenemers met de franchisegevers en ook van de franchisegever met de 
franchisenemers. Omdat de update van de slagzin wel en die van de merknaam geen 
oplossing bleek te bevatten om te komen tot een betere relatie tussen franchisenemers 
en franchisegever, kan systemisch geargumenteerd worden dat de visiefase - oftewel 
het gedeelte van de merkopstellingen na de update - geen deel uit zou mogen maken 
van de analytische vergelijking. Tabel 9 geeft daarom de vergelijkende analyse weer 
tot aan de visiefase. 

Tabel 9. Analytische test-hertest betrouwbaarheidsscores (tot visiefase).

Element naam merknaam franchisenemers franchisegever

merknaam 0 0

franchisenemers -1 2

franchisegever -1 2

Tabel 9 toont dat dat de percepties goed overeenkomen voor wat betreft de ervaren 
relatie tussen franchisenemers en franchisegever als de vergelijking plaats vindt tot 
aan de updates. De percepties van franchisegever en franchisenemers verschillen in 
beide opstellingen nogal met betrekking tot de merknaam. Tabel 10 maakt duidelijk 
dat Tabel 9 een compleet ander beeld geeft van de overeenkomende en verschillende 
percepties van de relaties tussen de twee opstellingen dan Tabel 8. 

Tabel 10. Vergelijking analytische test-hertest betrouwbaarheidsscores (tot en na visiefase).

Element naam merknaam franchisenemers franchisegever

merknaam 1 versus 0 -2 versus 0

franchisenemers 2 versus -1 -2 versus 2

franchisegever 1 versus -1 -2 versus 2

Nader onderzoek naar de juiste manier van het bepalen van de analytische test-
hertest betrouwbaarheid is dan ook beslist noodzakelijk. We kunnen voorlopig 
wel concluderen dat zowel de juni- en november-merkopstellingen van MultiCopy 
analytisch niet test-hertest betrouwbaar zijn in de zin dat de relaties tussen de 
representanten van de constructen in de opstelling tot en tot en mede visiefase niet 
systematisch overeenkomen. Het feit dat de update van de slagzin wel en de update 
van de merknaam niet bijdraagt aan de visie-onwikkeling, maakt systemisch gezien 
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duidelijk waarom de relaties tussen representanten zich compleet anders ontwikkelen 
vanaf het begin in beide opstellingen. Tegelijk geeft dit feit aan waarom test-hertest 
betrouwbaarheid op analytisch niveau zo lastig is te meten.

7. DISCUSSIE

7.1. MultiCopy merkopstellingen 

Als we de transcriptie van de 2002 juni-merkopstelling vergelijken met de reflectie 
door de marketingdirecteur twee jaar later, dan komen deze in grote lijnen overeen. 
Op grond van de opstelling is het logisch dat hij in zijn werkdocument over het 
merknaambeleid in 2002 suggereert om ‘Kopieën’ te vervangen door ‘Printen’. In 
Koos [Kopieën] was tenslotte geen van de andere construct-representanten echt 
geïnteresseerd, terwijl Dirk [Digitaal netwerk] alleen een negatieve reactie kreeg van 
de corporate clients. Dat hij de juni-merkopstelling in zijn 2004-reflectie koppelt 
aan het vervangen van Dirk [Digitaal netwerk] door Dinie [Digitale diensten] lijkt 
dan ook meer een kwestie van ‘herinnering-achteraf’. Opvallend is daarbij dat de 
marketingdirecteur in zijn reflectie verwijst naar het opstellen van Piet [Printen], in 
plaats van Dries [Drukwerk], de wijziging die hij in 2002 tevergeefs probeerde in te 
voeren. Ook opvallend is dat in zijn herinnering-achteraf Piet [Printen] “erbij hing 
en nog steeds hangt”, terwijl in de opstelling Dries [Drukwerk] juist een algemeen 
gewaardeerd construct was voor de andere representanten. Dit verschijnsel dat het 
verhaal verteld wordt vanuit het punt waarop iemand zich ten tijde van de vertelling 
bevindt, wordt ook wel biografische illusie genoemd (Kleijer, 2001) en is een algemeen 
erkend verschijnsel (Kuhn, 1972; Damasio 2003a/b/c). 

Het is opvallend hoe weinig uitspraken de marketingdirecteur van MultiCopy doet 
over de november-opstelling. Misschien is dit laatste ook wel logisch, omdat deze 
opstelling hem ‘slechts’ duidelijk maakte dat de naam meer bij de klanten hoorde 
dan bij de organisatie en dat zijn initiatief voor een nieuwe naam absoluut niet werd 
gewaardeerd. Een zwak punt in beide merkopstellingen was dat de marketingdirecteur 
een weinig specifiek beeld had van mogelijke alternatieven. Je zou dan ook kritisch 
kunnen zeggen dat het bekende Engelse gezegde van toepassing is: “If you don’t 
know where to go, any road will get you there”. 

7.2. Inhoudsvaliditeit 

Over de positieve inhoudsvaliditeit (c.q. effectiviteit, relevantie of productevaluatie) 
van de merkopstelling bestaat weinig twijfel bij de MultiCopy marketingdirecteur en de 
marketingexperts die aanwezig waren op de 2002 forum-merkopstellingenconferentie. 
Daarbij varieerden de merkvraagstukken op deze conferentie van de mogelijke 
gevolgen van een nieuwe reclamecampagne, een merkextensie en zoals bij 
MultiCopy een naamlogo update. De merkopstelling wordt met name gewaardeerd 
vanwege de emotionele manier waarop ze relaties kan identificeren tussen de 
constructen die een belangrijke rol spelen in een vraagstuk. Onbevredigend vonden 
veel 2002-marketingexperts de betrouwbaarheid van de techniek en het gedrag 
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van de aanwezige ervaringsdeskundigen met de systeemopstelling. Daarom zijn 
geen ervaringsdeskundigen uitgenodigd in de 2003 en 2004 forum-conferenties. 
De uitkomsten van deze twee forum-conferenties zijn verder in lijn met die van 
2002, waarbij de merkvraagstukken varieerden van een nieuw distributiekanaal, een 
merkextensie, een nieuwe vormgeving tot een nieuwe merknaam. Als nieuw punt 
kwam in de 2003 en 2004 forum-conferenties naar voren dat veel marketingexperts de 
keuze van representanten zien als een constructprojectie, in lijn met de beschrijving 
van de merkopstelling in 2.5. 

In het verlengde van de betwijfelde betrouwbaarheid van ervaringsdeskundigen 
als representant, moet een nuance worden gemaakt voor de algemene 
positieve inhoudsvaliditeit van de merkopstelling in de leken-setting voor 
merkverantwoordelijken en marketingexperts. De setting dus waarin ook de 
MultiCopy juni-opstelling plaatsvond. Twee opstellende merkverantwoordelijken, 
vier (van de zestien) merkverantwoordelijken die aanwezig waren als lid van 
het management team van een opstellende merkverantwoordelijke en één 
aanwezige merketingexpert gaven aan de leken-setting soms wat overkwam als 
een “samenzwering van gelovigen”. De ecologische validiteit van de uitkomsten 
tussen forum- en leken-setting is dus beperkt, terwijl de uitkomsten van forum-
, merkverantwoordelijken- en andere-facilitator-setting wel sterk overeenkomen. 
Dus de invloed van de omstandigheden waaronder een merkopstelling plaats vindt, 
lijkt beperkt als de aanwezigen kennis van en belangstelling voor het onderwerp 
hebben. Deze uitkomsten zijn in lijn met de resultaten van eerdere studies naar de 
systeemopstelling (Wesseler e.a., 2003; Gminder, 2005, 2006; Roevens, 2005).

Gedragsmetingen die de uitkomsten van de positieve inhoudsvaliditeit ondersteunen 
zijn bijvoorbeeld dat alle 32 merkverantwoordelijken zich spontaan aanmeldden. 
Geen van de merkverantwoordelijken was daarbij een bekende van de facilitator 
of van de onderzoeker. Vijf van deze 32 meldden zich zelfs voor een tweede 
merkopstelling. Verder woonden acht van de achttien 2002-marketingexperts een 
volgende merkopstellingenconferentie bij. In totaal namen ongeveer honderd 
marketingexperts aan de conferenties deel. Goos Geursen (2006) schrijft dat de 
techniek “energetisch boven alle gebruikelijke probleemoplossende technieken 
uitstijgt.” Paul Postma (2006), aanwezig op de 2003 en 2004 forum-conferenties, 
verwijst ernaar als een techniek om de oude neurale systemen te laten spreken om 
zo de voorkeuren van managers of consumenten te leren kennen en de problematiek 
op te lossen. Gedragsmetingen die de nuancering op de positieve inhoudsvaliditeit 
in de leken-setting ondersteunen zijn bijvoorbeeld dat merkverantwoordelijken 
zich slechts beperkt aanmeldden voor de leken-setting in vergelijking met de andere 
settingen. De setting met leken op het gebied van merken en marktonderzoek lijkt 
dus een minder bruikbare context te bieden voor de merkopstelling, omdat de setting 
als minder betrouwbaar wordt ervaren. Het feit dat in de juni-opstelling in de leken-
setting het ingebrachte alternatief (een nieuwe slagzin) wel tot een verbetering leidde 
en het alternatief (een nieuwe naam) in de november-opstelling in de forum-setting 
niet, lijkt dan ook meer verbonden met het ingebrachte alternatief dan met de setting; 
ook al omdat de andere opstellingen niet wijzen op een patroon in deze richting. 
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De uitkomsten kunnen en moeten natuurlijk niet gegeneraliseerd worden naar alle 
merkverantwoordelijken en marketingexperts in Nederland. De groep aanwezigen 
zou kunnen worden gekenmerkt als mensen met een ‘open mind’, op zoek naar 
nieuwe marktonderzoektechnieken die het onderbewuste meer zichtbaar kunnen 
maken. De merkverantwoordelijken, die een merkopstelling hebben gedaan, zijn 
daarnaast te kenmerken als extravert en open voor verandering. 

7.3. Test-hertest betrouwbaarheid 

De merkopstelling van de MultiCopy marketingdirecteur toonde zich systemisch 
test-hertest betrouwbaar. Beide opstellingen maakten duidellijk dat de hefboom 
ligt in het verbeteren van de relatie tussen franchisegever en franchisenemer en de 
verhaallijnen waren vergelijkbaar. 
Doordat de door de marketingdirecteur bedachte mogelijke update van de slagzin in 
de juni-opstelling wel bijdroeg aan het vinden van een oplossingsrichting en de door 
hem bedachte update van de merknaam in de november-opstelling niet, ontwikkelden 
de merkopstellingen zich logischerwijze anders. De analytische test-hertest 
betrouwbaarheid in de zin van de mate waarin de tussen de constructen in de beide 
opstellingen overeenkwam, gaf dan ook een compleet ander beeld op relatieniveau 
voor en na de visiefase oftewel voor en na de inbreng van deze twee mogelijke updates. 
De overeenkomst is dat beide analytische meetmethoden niet leidden tot algemeen 
overeenkomende relaties tussen de gelijksoortige constructen. Deze uitkomsten 
zijn in lijn met de resultaten van de overige vier merkverantwoordelijken die twee 
opstellingen hebben gedaan. De lage analytische test-hertest betrouwbaarheid is 
ook terug te vinden in de regelmatig opdoemende kritiek ‘gebrek aan herhaling’ 
op het zachte systeem denken (Soft Systems Methodology), actieonderzoek 
(Atkinson, 1989; Checkland en Scholes, 1992/2005; Franzen e.a., 2002) en kwalitatief 
onderzoek in het algemeen (Ruyter en Scholl, 2001). Misschien is de wereld niet 
eenduidig en zijn onze interpretaties ook wel essentieel ambigu (Arndt, 1985; 
Gummeson, 2000; Easterby-Smith e.a., 2002/4). Daarnaast is de rol van het testeffect 
(Swanborn, 1993; Zwart, 1996; Zikmund, 2003) onduidelijk: Op welke wijze en in 
welke mate heeft de juni-opstelling invloed gehad op de november-opstellingen? 
De betrouwbaarheids-uitkomsten uit het merkopstellingen-project zijn niet goed 
te vergelijken met die van Schlötter (2005). Schlötter beperkte zich namelijk tot 
de systemische projectie, waarbij hij in eerste instantie de probleemhebber de 
opstelling liet maken met identieke poppen in plaats van met mensen. Hij liet in zijn 
hoofdstudie 132 mensen achtereenvolgens de posities innemen van de zeven poppen 
uit deze opstellingsconfiguratie en concludeerde dat hun uitingen ten aanzien van 
de relaties met de poppen sterk overeenkwamen en onafhankelijk waren van hun 
persoonskenmerken. Nader onderzoek naar de betrouwbaarheid van de techniek is 
dus noodzakelijk.

7.4. Conclusies en vervolgonderzoek 

Het onderzoeksproject heeft uitgewezen dat de merkopstelling - de toepassing van 
de systeemopstelling om merkvraagstukken te identificeren - potentie heeft qua 
inhoudsvaliditeit, maar dat nader onderzoek nodig is naar haar betrouwbaarheid. 
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Het project past uitstekend binnen het pleidooi om meer wetenschappelijke 
inzichten te krijgen in de gedachtegang van managers met betrekking tot 
zachte, slecht gestructureerde problemen (Zaltman, 1997, 2003; Hackley, 1999; 
Mitchell, 2002). Een punt van aandacht dat daarbij vaak naar voren kwam is dat 
de merkverantwoordelijke tot het inzicht kwam het belang van de historische 
ontwikkeling van het merk te hebben onderschat (zie ook Franzen e.a., 2002). Verder 
benadrukken merkopstellingen tot nu toe de rol van de merkverantwoordelijke als 
spin - of vlieg - in een intern en extern web (zie ook Panigyrakis en Veloutsou, 
1999, 2000). De constructprojectie vraagt om een nadere analyse met betrekking 
tot persoonskenmerken van de gekozen representanten als geslacht en leeftijd. De 
analyse zou bijvoorbeeld gekoppeld kunnen worden aan het onderzoek naar sociale-
interactie dimensie, waarbij mannelijk staat voor ‘op zichzelf gericht’ en vrouwelijk 
voor ‘op de ander gericht’ (Franzen e.a., 2002). Verder ligt ook een verbinding met de 
literatuur over projectieve technieken voor de hand (Haire, 1950; Yoell, 1974; Boddy, 
2005) en een sociometrische analyse naar de mate waarin de tussen representanten 
ervaren aantrekkings- en afstotingskrachten overeenkomen - tele genoemd - met de 
afstanden en de richtingen tussen de opgestelde representanten binnen de opgestelde 
configuraties (Moreno, 1946, 1959, 1962). 

Met dank aan de marketingdirecteur van MultiCopy en de geciteerde marketing-
experts voor hun open houding en instemming om dit artikel op deze wijze te 
publiceren, sluiten we af. Gegeven het belang van goed merkmanagement bepleiten 
wij dat academici en commerciële marktonderzoekers samen met merkgerichte 
bedrijven diepgaand de bruikbaarheid van merkopstellingen gaan analyseren 
om merkvraagstukken te identificeren. Onderzoek naar de merkopstelling 
biedt een uitgelezen kans op vruchtbare samenwerking tussen bedrijfsleven en 
marktonderzoekers. Belangstelling om eens buiten de geijkte onderzoekslijnen te 
kleuren? Mail wim.jurg@merkopstellingen.nl.
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NOTEN

1  De tussen vierkante haken genoemde informatie was dus niet bekend bij de facilitator en het publiek; 
[...] betekent dat in verband met de beperkte ruimte uitgebreide toelichtingen zijn weggelaten. 
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13. Het delen van informatie in 
distributiekanalen:  
een innovatief gebruik van  
marktgegevens

W. SMIT, G.H. VAN BRUGGEN en B. WIERENGAa

SAMENVATTING

CIOs van retailers beheren tegenwoordig immens grote databestanden. Deze bestanden worden 
niet alleen nog steeds maar groter, ze worden ook steeds meer real time. De volgende uitdaging 
voor retailers is het gebruik van deze informatie te bevorderen – zowel binnen de grenzen van 
hun organisaties, als daarbuiten liggen hiervoor kansen. In dit artikel stellen we een tot dusver 
onderbelichte vorm van het gebruik van de vergaarde marktinformatie centraal: het delen ervan met 
leveranciers. Drie vragen komen aan de orde. Ten eerste, welke marktinformatie delen retailers en 
leveranciers om de prestaties in hun kanaalrelaties te verhogen? Ten tweede, wat zijn de prestatie-
effecten van het delen van informatie? Ten derde, in welke omstandigheden zullen retailers 
strategische marktinformatie delen met hun leveranciers? We sluiten af met aanbevelingen voor 
kanaalmanagers en voor marktonderzoekers.

1. INLEIDING

In Bentonville, Arkansas, staat het grootste commerciële datapakhuis ter wereld. 
De maar liefst 432 terabyte data die daarin zijn opgeslagen worden door Rollin 
Ford, Chief Information Officer (CIO) van WalMart, streng bewaakt. De point-of-
sales data afkomstig uit de meer dan 5300 winkels worden namelijk gezien als van 
onschatbare waarde voor zijn bedrijf (Computable, 2 september 2005). Tekenend 
voor het strategische belang dat aan deze data gehecht wordt, is misschien wel dat 
deze retail-reus sinds een aantal jaren weigert om zijn verkoopdata aan IRI, NPD en 
AC Nielsen door te geven.
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Ook Bob DeRodes, de CIO van een andere Amerikaanse retailgigant, Home 
Depot, is zich bewust van de strategische waarde van adequate informatie. Hij kijkt 
verlekkerd naar het global information system van zijn grootste discount collega 
uit Bentonville. Zijn visie is namelijk om zijn bedrijf geheel te digitaliseren (CIO 
Today, May 11, 2005), en ook hij bouwt aan een terabytes-vullend data warehouse 
om de merchandising, voorraad-, en supply-chain-beslissingen van zijn bedrijf sterk 
te verbeteren (InformationWeek, 23 mei 2005).
Op de hoofdkantoren van de Europese retailers wordt er evenmin stilgezeten. 
Bruno Cabasso, Group CIO van Carrefour, kondigde aan het datamanagement te 
herstructureren en de applicaties tussen de verschillende onderdelen van de organisatie 
te integreren (Progressive Grocer, 6 December 2005). Philip Clarke, CIO van Tesco, 
gaat zuinig om met zijn IT investeringen en bespaart geld door een deel van zijn 
database-management naar Bangalore, India, te verplaatsen. Daar zal verder gewerkt 
worden om de IT platforms van Tesco te standaardiseren met één set van applicaties. 
Hun Duitse collega, Zygmunt Mierdorf, CIO van de Metro Group, loopt niet achter 
bij het informatie-intensiever maken van zijn onderneming. Op zijn www.future-
store.org nodigt hij zelfs andere retailers uit om zijn moderniseringsinitiatieven te 
volgen. 
Dichter bij huis zijn de IT-ambities van land’s grootgrutter minstens even groot. 
Zo heeft Ahold’s CIO, Dave McNally, zich ten doel gesteld om het bedrijf naar de 
“volgende fase” in haar informatiemanagement strategie te leiden, waarin de adoptie 
van IT door de gehele organisatie centraal staat op weg naar één Ahold-wijd IT 
platform.
Voor retail-CIO’s is het bouwen van de zeer grote databases voor de integratie 
van hun back-office systemen een essentiële opstap naar het beter gebruik van 
informatie binnen hun organisatie. Tevens is het noodzakelijk voor de uitdagingen 
die wachten zoals de invoering van radio-frequentie-indentification (RFID) en de 
betere toepassing van Web-based communicatiemiddelen met hun medewerkers 
(intranet), klanten (internet, multi-channel strategie), en leveranciers (extranetten en 
elektronische marktplaatsen).
In dit artikel staat een tot dusver onderbelichte vorm in het gebruik van markt-
informatie centraal: hoe retailers hun marktinformatie kunnen delen met hun 
leveranciers om zo de kanaalrelaties drastisch te vernieuwen en verbeteren (Weber, 
2001; Brown, et al., 2005). De hierboven genoemde retailers hebben hun informatie-
portals al ontwikkeld en open gezet voor hun leverancier: RetailLink (WalMart), 
THD Supplier Center (The Home Depot), Trading Information Exchange (Tesco), 
Carrefour.net, en MetroLink (Metro Group). Vernieuwing in de relaties met 
leveranciers is voor retailers hard nodig vanwege de toegenomen onvoorspelbaarheid 
van het consumentengedrag en de stijgende prijsdruk op de markt. Het is erg lastig 
om tegenwoordig de juiste producten in de juiste hoeveelheden op het juiste moment 
op de juiste plek te kunnen aanbieden. Retailers kunnen grofweg kiezen tussen 
twee strategieën: vechten of samenwerken met hun leveranciers. Als ze besluiten 
om met nieuwe digitale mogelijkheden hard tegen hun leveranciers te vechten, dan 
benutten ze hun eigen marktinformatie als onderhandelingsmiddel en organiseren 
ze elektronische marktplaatsen met reversed auctions waarbij de concurrentie tussen 
leveranciers gestimuleerd wordt waardoor hun inkoopprijzen naar beneden worden 
gedreven.
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Als ze besluiten om de samenwerking met de leveranciers te stimuleren, dan 
gebruiken ze hun marktgegevens om de gezamenlijke aanbodsketen om te 
vormen naar een vraaggedreven kanaal, dat beter, sneller en tegen lagere kosten 
in consumentenbehoeften voorziet. Deze samenwerkingsstrategieën staan bekend 
onder veel verschillende namen, zoals Efficient Consumer Response (ECR), Quick-
response (QR), Continuous Replenishment Planning (CRP), Vendor-Managed 
Inventory (VMI), Collaborative Planning Forecasting and Replenishment (CPFR), 
Category Management (CM) en Collaborative Customer Relationship Management 
(CCRM). Als sleutel voor het succes van dit soort samenwerkingsverbanden 
wordt vaak genoemd dat kanaalpartijen elkaar goed op de hoogte houden van 
de ontwikkelingen in de markt; zogenaamde information-integrated channels 
(Abernathy et al., 1995). 
Het delen van informatie is een nieuwe, innovatieve en tot dusver onderbelichte 
manier van het gebruik van marktinformatie tussen verschillende schakels binnen 
een marketingkanaal. Dit artikel geeft inzicht in het type informatie die retailers met 
hun leveranciers delen, de prestatie-effecten ervan en onder welke omstandigheden 
kanaalpartijen strategische informatie uitwisselen. We laten zien dat bij dit 
vernieuwende gebruik van marktinformatie het niet zozeer gaat om de hoeveelheid 
data die wordt uitgewisseld, maar vooral om het soort informatie (bijv. de strategische 
waarde/gevoeligheid) dat wordt gedeeld.

2. VORMEN VAN INFORMATIE DELEN IN DE PRAKTIJK

Het delen van informatie vindt plaats in de samenwerkingsrelatie tussen de retailer en 
zijn leveranciers. De retailer en de leverancier maken hierover een impliciete of expliciete 
afspraak. In een indirect distributiekanaal proberen beide marktpartijen, leverancier 
en retailer, met product- en retail-marketingplannen consumentenvoorkeuren, en 
–gedrag te beïnvloeden en hun eigen producten of winkels te promoten. De feedback 
die elke partij vervolgens van de markt ontvangt, is marktinformatie die waardevol is 
voor andere partijen binnen het marketingkanaal. De leverancier verricht onderzoek 
om te weten te komen welke goederen door de consumentenmarkt daadwerkelijk 
gewild zijn. Denk aan focus-groepen, interviews, en enquêtes. Dit geeft waardevolle 
inzichten voor de retailer bij het samenstellen van assortimenten en het afstemmen 
van winkels op lokale verschillen in klantenvoorkeuren en -gedrag.
De retailer op zijn beurt onderzoekt winkel- en assortimentsvoorkeuren van 
consumenten door middel van een heel scala van marktonderzoekinstrumenten: 
scanner data, geobserveerd koopgedrag, shopper focus-group discussies, 
klantenkaartdata, etc. Zo stelt het snelle inzicht in verkoopdata Tesco in staat haar 
promoties tailor-made te maken en kan de Britse supermarktketen er ook snel 
achter komen of nieuwe initiatieven werken of niet. Tesco merkte bijvoorbeeld 
na de introductie van Aziatische kruiden, olijfolie voor het koken, en andere 
etnische voeding in buurten met veel Indiase en Pakistaanse families, dat deze 
nieuwe producten ook aansloegen bij vermogende blanke huishoudens. Het bedrijf 
besloot dan ook onmiddellijk tot een snelle roll-out van deze nieuwe productlijn. 
Ook produceren de computers van Tesco soms schijnbaar vreemde aanbevelingen; 
shoppers die voor de eerste keer luiers kopen, ontvangen niet alleen aanbiedingen 
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voor baby wipes of speelgoed, maar ook voor bier. Tesco’s analyses lieten zien dat 
jonge vaders geneigd zijn meer bier te kopen, omdat ze vaker thuis bij de baby zijn 
en niet meer naar de pub kunnen gaan. Deze data-gedreven strategie stelt Tesco in 
staat om nog beter het consumentengedrag te analyseren en te beïnvloeden. Dit is 
gunstig want traditionele reclame-advertising verliest zijn effectiviteit. Met behulp 
van de marktinformatie die de retailer vergaart, kan ook de leverancier extra inzicht 
in de markt gegeven worden.
Afhankelijk van de specifieke positie binnen het marketingkanaal bezit elke partij 
een beeld van de consumentenmarkt. Dit beeld wordt gekleurd door eigen specifieke 
marktinformatie over de goederenstroom (logistics), de voorkeuren van shoppers en 
gebruikers en hun gedrag (consumenten), en over wat er gebeurt in andere kanalen 
vanwege het zakendoen met andere partijen. In theorie zouden kanaalpartijen hun 
eigen informatie kunnen aanvullen met de informatie van hun kanaalpartners en 
elkaar zo goed op de hoogte kunnen houden van marktontwikkelingen om zo de 
juiste producten in de juiste hoeveelheden op het juiste moment op de juiste plek 
beschikbaar te stellen en het kanaal zo beter te laten presteren. Ook in de praktijk 
dringt het besef door dat gemeenschappelijke doelen gediend zijn bij een betere 
communicatie in de keten. Om beter te reageren op de vraag van de consument is 
nauwere samenwerking in de keten essentieel. Deze samenwerkingsverbanden zijn 
te categoriseren op basis van het type marktinformatie dat uitgewisseld wordt en de 
mate van verwevenheid of samenwerking (zie Figuur 1) tussen de partners1.
Het meest basale samenwerkingsverband is dat waar retailer en leverancier onderling 
afspreken sneller en frequenter bestel- en leveringsdata te communiceren. De 
gebruikelijke namen hiervoor zijn Electronic Data Interchange (EDI) en (in de mode 
wereld) Quick Response (QR). De hoofddoelstelling van dergelijke samenwerking 
is het verlagen van de supply-chain kosten door de kans op fouten te verkleinen. 
Deze geautomatiseerde manier van bestellen en bevestigen gebeurt steeds vaker met 
behulp van Internet Protocols (zogenaamde web-EDI; zie fashionunited.nl).

Bij het tweede type samenwerking gaat het om het delen van logistieke informatie. 
Als de retailer en leverancier overeenkomen om de voorraden bij de retailer te 
managen worden er data over de voorraadniveau’s, omloopsnelheden en logistieke 
doelstellingen uitgewisseld. Alle relevante informatie van de retailer wordt aan 
de leverancier gegeven om binnen de afgesproken tijd de bestellingen te kunnen 
leveren. Dit type heet Continuous Replenishment Planning (CRP). In Vendor 
Managed Inventory (VMI) komt daar nog eens bij dat de verantwoordelijkheid voor 
het voorraadbeheer van de retailer bij de betreffende leverancier wordt gelegd. Het 
oogmerk van een dergelijke samenwerking is breder dan de eerste en gaat om het 
stroomlijnen van de logistieke operaties (vooral “tegen de laagste kosten”). Zo heeft 
Levi’s voor de introductie van haar jeans-merk in de WalMart winkels haar hele 
replenishment systeem geherstructureerd en regelt het nu het voorraadbeheer van 
haar merken in de WalMart winkels (www.cio.com, 15 juli 2003).
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Figuur 1.Vormen van informatie-uitwisseling in de praktijk.

Het derde type samenwerking wordt gekenmerkt door het systematisch voorspellen 
van de marktvraag. Bovendien stellen partijen elkaar op de hoogte van door hen 
geplande acties en promoties (de promotiekalender). Deze zogenaamde Collaborative 
Planning Forecasting and Replenishment (CPFR) heeft niet alleen als doel om de 
extra channel kosten in perioden van sales promotions te verminderen, maar dient 
ook om de omzet tijdens deze uitzonderlijke sales periode te verhogen. Het grootste 
nadeel van sales promoties is dat zowel retailer als leverancier extra kosten hebben. 
Bovendien is het succes vaak onzeker. Door middel van dit type samenwerking 
coördineren de kanaalpartijen hun sales promotiekalender en ontwikkelen zij een 
contingency plan om adequaat te reageren in uitzonderingssituaties. Tesco heeft in 
zijn extranet portal voor leveranciers een dergelijk “event management” om CPFR 
te managen. In Nederland hebben de DA Retailgroep (voorheen Dynadro) en 
L’Oréal afspraken gemaakt over hoe ze het beste de activiteiten ten behoeve van 
de vraagvoorspellingen bij promoties en productlanceringen gezamenlijk kunnen 
coördineren (CapGemini/ECR Nederland, 2006). 
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Het meest strategische niveau van informatieuitwisseling is Category Management 
(CM). Dit betreft de samenwerking waarbij de leverancier van de retailer alle 
informatie krijgt over de productgroep en deze de verantwoordelijkheid heeft 
voor de winstgevendheid van deze productgroep. Dit betekent dat ook de meest 
vertrouwelijke informatie gedeeld wordt. Het gaat hierbij om de POS data van 
concurrerende merken, en (geaggregeerde) klantenkaartdata. Een voorbeeld van 
dit type samenwerking is de hypermarktketen Real (van de Metro Group) dat een 
CM-arrangement met Kraft initieerde. Voor de productcategorie ‘kaas’ wist de 
retailer door het combineren van winkeldata met de strategische inzichten van de 
fabrikant 25% van de (slow-moving) items uit het assortiment te verwijderen en de 
winstgevendheid van dit assortiment met 6% te verbeteren.

3. EMPIRISCH ONDERZOEK

De vraag is nu in welke mate de hierboven beschreven samenwerkingsverbanden 
op het gebied van het delen van marketinginformatie in de praktijk daadwerkelijk 
bestaan. In Smit (2006) zijn de volgende drie onderzoeksvragen onderzocht: (1) in 
welke marktinformatie de kanaalpartijen elkaar inzicht geven; (2) wat de prestatie-
effecten van het uitwisselen van informatie zijn; en (3) in welke omstandigheden 
kanaalpartijen strategische informatie met elkaar delen.

3.1. Opzet van het onderzoek

Deze vragen zijn onderzocht bij een grote groep professionele inkopers van 
Nederlandse retailorganisaties. De medewerking van deze professionals van 
retailorganisaties met 5 of meer winkels werd op de volgende manier verkregen. 
Allereerst ontvingen de respondenten met inkoopverantwoordelijkheid een brief met 
een uitleg over de doelstelling van het onderzoek. Vervolgens werd telefonisch hun 
interesse ervoor gepolst. Van de 307 organisaties die benaderd werden, zeiden 154 
organisaties bereid te zijn aan het onderzoek deel te nemen. Omdat de unit-of-analysis 
de retailer-leverancierrelatie is, hebben we bij de geïnteresseerde retailorganisaties de 
medewerking van meerdere inkopers aangemoedigd. We ontvingen 174 bruikbare 
ingevulde vragenlijsten van 112 verschillende organisaties terug. Dat betekent dat de 
response rate 36% is. Voor dit soort onderzoek is een percentage van rond de 15% 
gewoon. 
De reden waarom we dit onderwerp specifiek op het niveau van de relatie retailer-
leverancier onderzocht hebben is dat bedrijven niet met al hun handelspartijen 
dezelfde marktinformatie uitwisselen en/of dat op een eendere wijze doen. Binnen 
onze steekproef van retail-inkopers is er een wijde verscheidenheid: ze zijn werkzaam 
in verschillende detailhandelsbranches: consumentenelektronica (28), doe-het-zelf 
(20), entertainment (30), mode (71), food (17), en persoonlijke verzorging (12). Ruim 
70% van de inkopers werken bij een retailorganisatie met meer dan 30 winkels. 
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3.2. Welke informatie delen en hoe?

Niet alleen het type marktinformatie dat uitgewisseld wordt, maar ook de manier 
waarop deze informatie gedeeld wordt, kan per kanaalrelatie uiteenlopen. Partijen 
kunnen verschillen in de formalisering van hun informatie-uitwisseling, in de 
exclusiviteit ervan, in de contactfrequentie en in de betrokkenheid van het hogere 
management. Vandaar dat we een onderscheid maken tussen aan de ene kant (1) de 
inhoud van de gedeelde marktinformatie (Gedeelde Inhoud), en aan de andere kant 
(2) de manier waarop informatie uitgewisseld wordt (Deelwijze).
Gedeelde Inhoud betreft het type marktinformatie dat retailers en leveranciers delen. 
In de vorige paragraaf zijn de verschillende typen van samenwerkingen besproken. 
Figuur 1 suggereert dat er niveau’s bestaan in de marktinformatie die tussen retailer 
en leverancier uitgewisseld wordt. Het veronderstelt dat om naar een hoger gelegen 
niveau te komen (bijvoorbeeld CPFR of CM), de kanaalpartij ook de marktinformatie 
van de lager gelegen niveaus zal delen. Dus wisselt de retailer pas categoriestrategie 
informatie uit, wanneer hij ook openheid van zaken geeft met betrekking tot de 
logistieke en verkoopinformatie. Het is nu de vraag of er deze voorwaardelijke 
orde tussen de vijf niveau’s (de eerder beschreven vier soorten samenwerking plus 
het nul-niveau waarbij geen informatie wordt gedeeld) in de Gedeelde Informatie 
bestaat. De veronderstelde opbouw is schematisch in Figuur 2 weergegeven. Middels 
Mokken-schaaltoetsen (Mokken, 1971) hebben we geanalyseerd of een hiërarchische 
structuur bestaat. Voor het merendeel van de gevallen voldoet de hiërarchische 
opbouw. Slechts voor een klein aantal gevallen volstaat de hiërarchie niet en wordt 
een hoger strategisch niveau gedeeld zonder dat er op één of meerdere lagere niveau’s 
inzicht gegeven wordt. Het aantal gevallen waarin bijvoorbeeld wel customer- en 
competitive intelligence wordt gegeven aan de leverancier, zonder dat er inzicht 
wordt gegeven in de “sales informatie” is onbeduidend klein. In het totaal voldoet 
voor 131 gevallen de hiërarchie in gedeelde informatie van de retailer en voor 112 
geldt deze opbouw in de gedeelde supplier-informatie.
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Figuur 2. Hiërarchische structuur in het delen van informatie.

Wanneer we alleen de gevallen in beschouwing nemen die wel aan de veronderstelde 
hiërarchie voldoen, zien we het volgende. In onze steekproef geeft 78% van de 
retailers en 64% van de leveranciers inzicht in enige marktinformatie (hoger dan 
niveau 0). Dit betekent dat 22% van retailers en 36% geen enkele informatie deelt (zie 
Figuur 2). Vierentwintig procent van de retailers geeft inzicht in het hoogste niveau, 
customer- & competitive intelligence; 21% deelt tot het niveau van categoriestrategie, 
19% tot het niveau van logistieke informatie. Tenslotte beperkt 14% de informatie-
uitwisseling tot salesinformatie. 
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Bij de leveranciers geeft 16% van hen de meeste strategische informatie; dat van 
business process intelligence. Voor 24% stopt het delen van informatie bij de 
informatie over de consumentenmarkt (niveau 3 – CPFR, etc.) en voor 8% is 
logistieke informatie het uiterste. Tenslotte 16% van de leveranciers houdt het bij 
het geven van basale promotionele communicatie. Als de gedeelde informatie van 
de kanaalpartijen met elkaar vergeleken wordt, vallen twee zaken op: (1) hoewel de 
retailer gemiddeld een hoger niveau deelt dan de leverancier (in deze steekproef), (2) 
is er een verband tussen de gedeelde niveau’s; als de ene partij een hoger niveau deelt, 
dan geeft de andere ook inzicht in een soortgelijk niveau.

Deelwijze. Voor wat betreft de manier waarop kanaalpartners informatie uitwisselen, 
hebben we gekeken naar diverse aspecten. Op de eerste plaats naar de frequentie 
waarin kanaalpartijen contact met elkaar hebben. Op de tweede plaats of bij die 
contacten management met marketingverantwoordelijkheid betrokken is. Op de 
derde plaats, of de uitwisseling exclusief is. En tenslotte of er concrete afspraken 
over de informatie-uitwisseling gemaakt zijn. In onze steekproef wordt er door 
organisaties vrij frequent informatie gedeeld. Gemiddeld meer dan 1 of twee 
keer per maand hebben de retailorganisatie en leverancier contact met elkaar. De 
contactfrequentie waarbij ook een marketing-verantwoordelijke (of hoger niveau in 
de organisatie) betrokken is, ligt wat lager (rond de een of twee keer per kwartaal). 
De mate waarin de gedeelde informatie exclusief gehouden wordt, maakt ook deel uit 
van een wijze waarop retailer en leverancier informatie doorgeven; die exclusiviteit 
was in onze steekproef laag. Voor de informatie van de retailer zelfs lager, dan die 
van de leverancier. Het delen van informatie vindt dus maar zelden exclusief plaats. 
Tevens is er opmerkelijk weinig sprake van formalisering van het delen van informatie; 
er is maar een kleine minderheid van de relaties die uitdrukkelijk afspraken heeft 
gemaakt over welke informatie uitgewisseld wordt, wat ermee gedaan wordt, en 
wiens verantwoordelijk het is.
Er bestaat een zeker verband tussen het strategische niveau van de Gedeelde Inhoud 
en de Deelwijze. Als er meer strategische informatie uitgewisseld wordt dan is de 
contactfrequentie meestal ook hoger. Bij meer strategische informatie vindt de 
uitwisseling vaak ook meer geformaliseerd plaats. 

3.3. Wat zijn de prestatie-effecten van informatie delen?

Het is van belang om vast te stellen of het delen van marktinformatie ook leidt tot een 
betere prestatie van het marketingkanaal. Kan het delen van informatie daadwerkelijk 
bijdragen aan het succes van de omvorming van de aanbodketen tot een vraaggedreven 
kanaal? Leren informatiedelende bedrijven beter van de ontwikkelingen in de 
consumentenmarkt? Resulteert het uitwisselen van marktinformatie in hogere 
gezamenlijke winsten en creëren van concurrentievoordelen in het kanaal? Draagt het 
bij aan het verbeteren van de relatiekwaliteit tussen retailer en leverancier? In eerder 
onderzoek zijn er wel aanwijzigen dat het delen van informatie voordelen oplevert. 
Mohr et al (1996) en Anderson en Weitz (1992) tonen aan dat de wijze waarop 
kanaalpartijen met elkaar communiceren gevolgen heeft voor de toewijding aan en 
samenwerking in de relatie: hoe meer samenwerkingsgericht er gecommuniceerd 
wordt, hoe hoger die toewijding en hoe meer samenwerking. Verder beschouwen 
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Boyle et al (1992) het geven van constructief zakelijk advies als een machtsmiddel 
dat zowel de machtspositie van de informatiegever versterkt als het aantal conflicten 
binnen de relatie verlaagt. Ook de adoptie van Efficient Consumer Response (ECR) 
technieken heeft vanuit het perspectief van de leverancier tot gevolg dat de verkopen 
gestimuleerd worden (Corsten en Kumar, 2005). Kulp et al (2004), tenslotte, laten 
in hun onderzoek onder 54 grote Amerikaanse consumentengoederenproducenten 
zien dat bedrijven die meer informatie met hun kanaalpartners delen een hogere 
winstmarge op hun producten realiseren. 
Het bovenstaande onderzoek geeft voornamelijk inzicht in de effecten van de 
manier waarop informatie/communicatie tussen kanaalpartijen plaatsvindt; niet in 
de gevolgen van de gedeelde inhoud van marktinformatie. De uitkomsten van onze 
enquête onder inkopers van Nederlandse retailorganisatie bevestigen dat de gedeelde 
inhoud sterk bepalend is voor de betere prestatie in de kanaalrelatie (zie Tabel 1). 
De vetgedrukte beta-waarden geven aan welke verbanden significant zijn. Wanneer 
retailer en leverancier hogere niveaus (zie Figuur 2 voor de verschillende niveaus) van 
marktinformatie uitwisselen leren zij beter samen van de markt; genereren ze meer 
gezamenlijke winsten; en creëren ze een concurrentievoordeel voor hun kanaalrelatie. 
Minder van belang blijkt de manier waarop de marktinformatie uitgewisseld wordt 
te zijn. Dit draagt namelijk alleen bij aan het samen leren over de consumentenmarkt. 
Bepalende factoren zijn de formalisering van het delen van marktinformatie, de 
contactfrequentie geïnitieerd door de leverancier, en de betrokkenheid van hoger 
management van de zijde van de retailer. 
Het opbouwen van een concurrerend kanaal of het vergroten van de gezamenlijke 
winst is uiteindelijk alleen afhankelijk van het niveau van marktinformatie dat de 
retailer aan de leverancier toevertrouwt.

Bij diepere analyses kwam naar voren dat vooral in omstandigheden met een 
turbulente consumentenvraag, de leereffecten en concurrentievoordelen van het 
delen van marktinformatie groter zijn. In een productgroep met meer turbulente 
consumentenvraag zijn de opbrengsten in termen van het beter gezamenlijk leren 
over de marktontwikkelingen en het behalen van concurrentievoordelen groter.
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Tabel 1 . Effecten Van Het Delen Van Informatie (Regressie-analyses).

Samen 
Leren over de 

Markt

Concurrentieel 
Kanaal-

Voordeel

Gezamenlijke 
Winst

beta(sign) beta(sign) beta(sign)

Gedeelde Inhoud

Niveau Gedeelde Informatie door de 
retailer

.13(.08) .29(<.01) .20(.05)

Niveau Gedeelde Informatie door de 
leverancier

.32(<.01) .14(.12) .12(.18)

Deelwijze

Contactfrequentie door retailer -.30(.97) .08(.33) .12(.28)

Contactfrequentie door leverancier .29(.03) .01(.47) -.13(.74)

Managementniveau contact van 
retailer

.18(.03) .10(.18) .11(.18)

Managementniveau contact van 
leverancier

-.13(.92) .02(.42) .14(.12)

Exclusiviteit gegeven door retailer .10(.13) .06(.30) -.03(.59)

Exclusiviteit gegeven door 
leverancier

.03(.36) .11(.16) .06(.33)

Formalisering .28(<.01) .03(.38) -.10(.82)

R2 .46 .28 .13

Adj. R2 .41 .20 .05

F (sign.) 8.51(<.01) 3.82(<.01) 1.55(.14)

N* 100 100 100

*Waarnemingen met missende waarden  listwise verwijderd
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3.4. Wanneer delen kanaalpartners marktinformatie?

Nu duidelijk is dat er voordelen te behalen zijn met het intensief uitwisselen van 
marktinformatie, is het interessant om te weten waarom dit dan niet op grote schaal 
in retailer-leverancier relaties gebeurt. Ons onderzoek besteedde daarom ook 
aandacht aan de factoren die beïnvloeden wanneer kanaalpartijen meer strategische 
marktinformatie doorgeven.
Uit onze interviews met inkopers en andere experts weten we dat niet zo maar alle 
informatie wordt gedeeld - sommige marktinformatie wordt gezien als uitermate 
vertrouwelijk. Ook uit Wal-Mart’s aankondiging te stoppen met het verstrekken van 
verkoopgegevens aan derden als marktonderzoekbureaus IRI en AC Nielsen valt op 
te maken dat beslissing om informatie te delen een strategische is (InformationWeek, 
May 21, 2001). Een recentelijke Amerikaanse studie onder 89 retailers en 120 
fabrikanten laat zien dat slechts 1 op 6 retailers en fabrikanten strategische marketing 
en merchandising informatie aan elkaar doorgeven (Forrester 21 November 2005). 
Een soortgelijk beeld van de retailer-fabrikant samenwerking blijkt ook in Nederland 
te bestaan. In onze studie en in een onderzoek van CapGemini en ECR Nederland 
(“Vraagvoorspelling: geen magie maar hard werken”, 2006) blijkt dat maar een kleine 
minderheid systematisch marktinformatie deelt. 
Ondanks de ongunstige situatie m.b.t. het delen van marktinformatie binnen 
marketingkanalen, zijn verreweg de meeste handelspartners ervan doordrongen dat 
er een noodzaak is voor meer intensieve samenwerking op dit gebied. Het onderzoek 
van Forrester (2005) laat zien dat 70% van de retailers en 80% van de fabrikanten 
voornemens zijn in de komende jaren meer te gaan samenwerken. De voornaamste 
reden waarom dit tot nu toe slechts beperkt gebeurt, is een fundamenteel gebrek aan 
vertrouwen tussen handelspartijen. 42% van de retailers en 43% van de fabrikanten 
vertrouwt de andere partij niet. Daarnaast zijn 68% van de fabrikanten ervan 
overtuigd dat retailers niet de juiste type data doorgeven. Ongeveer de helft van 
de retailers zegt hetzelfde maar dan over de fabrikanten. Deze sentimenten zijn 
indicatief voor het antwoord op de vraag waarom bepaalde bedrijven wel en anderen 
geen informatie uitwisselen met hun kanaalpartijen.
In ons onderzoek hebben we getracht een preciezer en meer systematisch antwoord 
te geven op de vraag onder welke omstandigheden leveranciers en retailers informatie 
delen. Aan de hand van een veelomvattend onderzoeksmodel wordt bestudeerd 
welke karakteristieken van de retailer, leverancier, relatie, en markt bepalend 
zijn voor de beslissing om al dan niet informatie te delen 2. Ons model is mede 
gebaseerd op de sociale ruiltheorie (Kelley en Thibaut, 1958). Deze theorie wordt 
vaker gebruikt binnen marketing channel onderzoek (bijv. Anderson en Narus, 
1992). Volgens de sociale ruiltheorie vormt het idee dat individuen gemotiveerd 
worden om een handeling te ondernemen wanneer de te verwachten beloning die 
deze handeling oplevert opweegt tegen de te maken kosten. Op basis van deze 
theorie kan voorspeld worden dat bedrijven pas strategische marktinformatie delen 
met de ander wanneer de verwachte voordelen de nadelen overstijgen. In Tabel 2 
presenteren wij een overzicht van de opbrengsten en kosten die in acht worden 
genomen bij het wel of niet delen van marktinformatie. Naast de voordelen van 
het delen van informatie als kostenbesparingen, meer marktvraag-gedreven, betere 
relatie met andere handelspartij, en meer invloed op die partij, zijn er ook nadelen 
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aan het delen van informatie verbonden. Ten eerste betekent het doorgeven van 
meer strategische informatie een investering in tijd en moeite. Ten tweede houdt het 
een verlies van kennisvoorsprong in, die misschien handig uit te buiten was aan de 
onderhandelingstafel. Ten derde neemt met het delen van informatie de kwetsbaarheid 
voor opportunistisch gedrag toe. De ontvangende partij kan bijvoorbeeld nalaten de 
informatie goed te gebruiken; misschien wel louter ten gunste van het eigenbelang. Of 
misschien nog erger: het lekken naar een concurrent-leverancier. Het vierde nadeel 
dat kleeft aan het delen van informatie is dat het de relatie met andere leveranciers, 
die er niet bij betrokken zijn, kan verstoren.

Tabel 2. Opbrengsten en kosten voor een kanaalpartij bij het delen van informatie.

OPBRENGSTEN KOSTEN

•		Meer kostenbesparingen en efficiëntie 
(een efficientere fysieke supply chain, 
zoals een efficientere coordinatie tussen de 
bedrijven, lagere voorraadskosten, minder 
out-of.stock situaties, en lost-of-sales, 
kortere leveringstijden)

•	Betere marktvraagstimulering en hogere 
effectiviteit van marketinginvesteringen
(een betere afstemming van de 
consumentenvraag op het productaanbod, 
door een verbetering van de customer value, 
gewenste nieuwe producten, snellere reactie 
op consumentenvraagverandering, en beter 
in staat om effectief consumentenvraag te 
beïnvloeden)

•	Betere relatiekwaliteit met de andere 
handelspartij

•	Grotere mogelijkheid om andere kanaalpartij 
te beïnvloeden

•	Meer investeringen in een specifieke 
kanaalrelatie 
(meer tijd, geld en moeite besteed aan een 
kanaalrelatie; waardoor de afhankelijkheid 
van de andere kanaalpartij toeneemt)

•	Verlies van kennisvoorsprong 
(verslechtering van de onderhandelingspositie 
en verlies op onmiddellijke korte termijn 
margeverbetering)

•	Toegenomen kwetsbaarheid voor 
opportunistisch gedrag van de andere 
kanaalpartij 
(door het niet gebruiken van de gedeelde 
informatie, het misbruik ervan, en het lekken 
naar directe concurrenten)

•	Meer kans op afbreuk aan relaties met 
derde(n), andere kanaalpartijen. 
(door de hechtere samenwerking met 1 
leverancier riskeert de retailer dat de relatie 
met een andere verslechtert) 

Bron: Van Bruggen (2001); Forrester Research, “Benefits of and Barriers to CPFR online” (2001)

Zoals gezegd hebben we meer dan 20 karakteristieken van de retailer, leverancier, 
relatie, en markt in de studie meegenomen. In Tabel 3 staan de resultaten van de 
regressieanalyses. De vetgedrukte beta-waarden geven aan welke verbanden 
significant van invloed zijn op de mate waarin er informatie wordt gedeeld. Een 
flink aantal antecedenten heeft een bepalend effect heeft op het niveau waarop 
kanaalpartijen marktinformatie uitwisselen. Voor de marktinformatie die de retailer 
deelt zijn 10 karakteristieken van invloed. Voor de informatie die de leverancier deelt 
vonden we er zes. We lichten er hier een paar interessante uit: 
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Tabel 3. Antecedenten van de mate waarin  marktinformatie gedeeld wordt (regressie analyses).

Afhankelijke variabelen

Retailer’s niveau 
van gedeelde
informatie

Supplier’s niveau 
van gedeelde
informatie

Onafhankelijke variabelen
H beta scores (sign.)* H beta scores (sign.)*

Marktomgeving
1a:  Consumentenvraag-

turbulentie
-.21 (.02) H1a-s : + -.12(.84) 

1b:  Consumentenvraagturbulentie 
(kwadraat-term)

H1a-r : ∩ -.16 (.04) -.04(.27) 

2: Consumentenvraaggroei H1b-r : + -.03 (.63) H1b-s : + .12(.11) 

3: Inkoopcomplexiteit H1c-r : ? .13 (.16)** H1c-s : ? .03(.78)** 

4: Traagheid in het kanaal H1d-r : - -.15 (.08) H1d-s : - -.04(.35) 

Leveranciersnetwerk 
5: Network Horizon H2a-r : - .06 (.75) H2a-s : - .00(.61) 

6: Network Concentratie H2b-r : + .21 (.01) H2b-s : - -.23(.08) 
7:  Concurrentie-intensiteit tussen 

Suppliers
H2c-r : - .04 (.66) H2c-s : + -.03(.60) 

8:  Concurrentie-intensiteit tussen 
Retailers

H2d-r : + .02 (.43) H5f-s : - .13(.83) 

9:  Bestaande Normen mbt 
Information Sharing

H2e-r : + .32 (<.01) H2d-s : + .12(.12) 

10: Negative Connectedness H2f-r : - -.06 (.25) H2e-s : + .04(.34) 

11: Positive Connectedness H2g-r : + .04 (.34) H2f-s : - -.09(.18) 

Relatiekarakteristieken
12: Duur van de relatie H3a-r : + *** H3b-1 : + ***

13: Vertrouwen in de leverancier H3b-r : + .03 (.38) H3b-s : + .00(.49) 

14: Relatiespecifieke investeringen H3c-r : + .16 (.06) H3c-s : - -.15(.10) 
15: Contractformalisatie H3d-r : + -.00 (.50) H3d-s : + .07(.19) 

16:  Totale wederzijdse 
afhankelijkheid

H3e-r : + .22 (.01) H3e-s : + .12(.02) 

17a:  Relatieve afhankelijkheid van 
de retailer 

H3f-r : - -.05 (.31) H3f-s : - -.17(.16) 

17b:  Relatieve afhankelijkheid van 
de leverancier

H3f-r : - .04 (.65) H3f-s : - -.11(.16) 

Leverancierskarakteristieken
18a:  Marktinformatie sensing-

capaciteiten
H4a-r : - -.22 (.03) H4a-s : + .30(.01) 

18b:  Marktinformatie 
verwerkingscapaciteiten

H4b-r : + .20 (.06) H4b-s : + .22(.08) 

19: Doelcongruentie H4c-r : + .09 (.19) H4c-s : + .13(.18) 

20a:  Top Management Support 
Leverancier

H4d-r : + -.15 (.92) H4d-s : + .18(.08) 

20b:  Beloningsstructuur 
Leverancier

H4e-r : + .03 (.37) H4e-s : + .06(.36) 
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Afhankelijke variabelen

Retailer’s niveau 
van gedeelde
informatie

Supplier’s niveau 
van gedeelde
informatie

Onafhankelijke variabelen
H beta scores (sign.)* H beta scores (sign.)*

Leverancierskarakteristieken
21a:  Market Sensing 

Capabilities
H5a-r : + .02 (.43) H5a-s : - .05(.67) 

21b: Market Relating Capabilities H5b-r : + .25 (.01) H5b-s : + .13(.17) 
22:  Predispositie om te allieren 

met leveranciers
H5c-r : + .15 (.06) H5c-s : + .07(.34) 

23a:  Top Management Support 
Retailer

H5d-r : + .01 (.48) H5d-s : + -.19(.97) 

23b: Beloningsstructuur Retailer H5e-r : + -.05 (.66) H5e-s : + .01(.47) 

Covariaten
Bedrijfstak (Food = 1; other industries 
= 0)

+ .08 (.17) + .39(.25) 

Leverancierstype (brand manufacturer = 
1; private label = 0)

+ -.01 (.52) + .11(.36) 

R2 .43 .52
Adj. R2 .27 .34
F (sign.) 2.56 (<.01) 2.95 (<.01)
N 131 111
Noot: Cases met ontbrekende waarden listwise verwijderd; * p-waarde is eenzijdige 
overschrijdingskans; vet-gedrukte beta-waarden en p-waarden wijzen op acceptatie van de 
hypothesis; ** p-waarde is een tweezijdige overschrijdingskans vanwege de eigenschap van de 
hypothese.*** we hebben de modellen eveneens getoetst met de variabele “duur van de relatie” 
en we vonden geen significant effect. Vanwege het hoge aantal van ontbrekende waarden in deze 
variabele hebben we daarom besloten om deze variabele uit de analyse te halen.

Noot: de H kolom verwijst naar hypothesen in het proefschrift van Smit; de tekens geven de 
verwachtte richting van de hypothesen aan.

•	 Wederzijdse Afhankelijkheid. Retailers en leverancier delen meer strategische 
informatie als hun relatie gekenmerkt wordt door wederzijdse afhankelijkheid 
(variabele 16). In kanaalrelaties met grote wederzijdse afhankelijkheid profiteert 
de partij die informatie deelt ook als de gedeelde informatie alleen de andere 
partij helpt, want de prestatie van de informatiedeler is meer afhankelijk van de 
informatie-ontvangende partij. Aan de andere kant is de kans dat één van de twee de 
marktinformatie misbruikt veel kleiner. Misbruik zou de belangrijke relatie kunnen 
schaden en dat druist in tegen het eigenbelang.

•	 InformatieVerwerkingsCapaciteit. Kanaalpartijen geven meer inzicht in elkaars 
marktinformatie wanneer ze beter in staat zijn marktinformatie te verzamelen 
en daarvoor de verwerkingscapaciteit hebben (variabelen 18a en 18b). Vooral de 
capaciteit om marktinformatie goed te verwerken is een cruciale eigenschap bij het 
delen van marktinformatie. Het goed kunnen verwerken van marktinformatie is 
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gemeten in de zin van hoe goed de bedrijven (zelf zeggen te) zijn in het gebruik van 
de verkregen informatie om er effectieve marketing campagnes mee te lanceren. 

•	 Netwerk. Verder heeft het netwerk van leveranciers een invloed (variabele 6). De 
netwerkconcentratie is het percentage van het inkoopbudget van de productcategorie 
dat besteed wordt bij de drie grootste leveranciers van de retailer. Wanneer er 
sprake is van een hogere concentratie van leveranciers bij de retailer, is de retailer 
geneigd meer informatie te delen, terwijl de leverancier dan eerder de neiging heeft 
om meer strategische informatie voor zich te houden. Kennelijk is bij een hoge 
netwerkconcentratie het gevaar voor informatie-lekken voor de leverancier te groot 
geworden. De leverancier acht de kans dat zijn strategische informatie bij een andere 
grote concurrent-leverancier terecht komt te hoog.

Interessant is dat deze studie laat zien dat het vertrouwen van de retailer in de 
leverancier geen aantoonbare stimulerende rol speelt (variabele 13). Nadat er voor 
de invloed van variabelen zoals de wederzijdse afhankelijkheid en de informatie 
verwerkingscapaciteit wordt gecorrigeerd, blijft vertrouwen niet meer significant 
van invloed. Blijkbaar zijn de eerstgenoemde variabelen belangrijker. Eveneens 
verrassend is dat turbulentie in de consumentenvraag (variabelen 1a en 1b) retailers 
lijkt te ontmoedigen om informatie te delen. Terwijl juist in tijden van een onzekere 
consumentenvraag real-time marktinformatie waardevoller voor een betere prestatie 
van het gehele distributiekanaal (zie paragraaf 3.3). 

4. CONCLUSIES

Er is een vuistregel die zegt dat de hoeveelheid data die door bedrijven opgeslagen 
wordt bijna elke 12 tot 18 maanden verdubbelt (InformationWeek, 9 januari 2006). 
En de allergrootste – die van 100 terabyte of zo – verdrievoudigen zowat elke drie 
jaar. Maar retail-databestanden worden niet alleen maar gewoon groter, ze worden 
ook meer real time. Nu CIO’s van leidende retailers en vele andere informatie-
gedreven retailers hun interne IT-infrastructuur en database-management op 
orde lijken te hebben, is hun volgende uitdaging te bevorderen dat de schat aan 
beschikbare marktinformatie ook goed wordt gebruikt. Het gaat erom meerwaarde 
uit deze informatie te creëren. Eén van de mogelijkheden die beslist niet over het 
hoofd moet worden gezien is het delen van informatie met andere partijen zoals hun 
leveranciers. Ons onderzoek geeft inzicht in het delen van strategische informatie met 
samenwerkende handelspartijen. Zo laat het zien dat de retailer-leverancier relatie 
beter presteert naarmate er meer (strategische) informatie wordt uitgewisseld.
Nu is aangetoond dat het uitwisselen van informatie daadwerkelijk helpt, kunnen 
bedrijven hieruit lering trekken en impuls geven aan de meer vraaggedreven supply 
chains. Ons onderzoek laat zien dat voor de effectiviteit ervan de gedeelde inhoud 
belangrijker is dan de wijze waarop er gedeeld wordt. Ook hebben bedrijven inzicht 
gekregen in wanneer retailers en leveranciers meer geneigd zijn informatie te delen 
met elkaar. Opvallend is dat het delen van informatie niet zomaar met iedere partij 
gebeurt. Het beeld wordt bevestigd dat het een zeer strategische beslissing is: het 
gebeurt grotendeels in relaties met een groot wederzijds belang en slechts wanneer 
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de partijen goed uitgerust zijn om de ontvangen marktinformatie te verwerken. In 
onbelangrijke handelsrelaties met partijen die nog maar weinig met marktinformatie 
werken wordt vrijwel geen strategische marktinformatie uitgewisseld.
Hierover meer weten is belangrijk voor zowel managers, die verantwoordelijk zijn 
voor het ontwikkelen en beheren van relaties met handelspartijen voor hun bedrijf, 
als marktonderzoekers, die retailer en leverancier kunnen helpen om hun informatie 
op een doeltreffende manier met elkaar te delen. 
Voor kanaalmanagers die erover denken om meer marktinformatie te delen, is 
het essentieel op twee punten te letten. Ten eerste gaat het bij dergelijke retailer-
leverancier overeenkomsten om het type marktinformatie dat aan elkaar doorgegeven 
wordt - want dat is wat zoden aan de dijk zet. Het is zinloos om louter de frequentie 
van verkoopinformatie te verhogen; het is van belang om inzicht te geven in meer 
strategische informatie. Ten tweede kunnen ze de bevindingen van ons onderzoek 
gebruiken bij de partnerkeuze voor de samenwerkingsalliantie. Het beste is om 
te selecteren op de informatie-management capaciteiten van de andere partij. En 
verder is het verstandig om te letten op het wederzijdse belang. Het is zinnig als 
de uitverkoren partij ook belang heeft bij de voortzetting van de handelsrelatie; die 
partij is dan meer geneigd om ook zijn informatie te delen. 
Marktonderzoekers bij bedrijven kunnen het delen van informatie bevorderen door 
met andere marktonderzoekers van hun kanaalpartijen om de tafel te gaan zitten 
om bruikbare protocollen op te stellen die de informatie-uitwisseling formaliseren 
en zodoende bijdragen aan het samen leren van de markt. Dat geldt zeker voor 
de productcategorieën waarin de consumentenvraag turbulent is. Bij dergelijke 
productgroepen is de eerste neiging van de retailer om informatie voor zich te 
houden, terwijl de leereffecten in zulke omstandigheden juist groter zijn dan in 
productgroepen met minder turbulente consumentenvraag. 
Externe marktonderzoekers moeten nadenken over wat de “dyade” (van retailer en 
leverancier) samen aan informatie nodig heeft. Het promoten van verticaal inter-
organisationeel gebruik van marktinformatie kan voor marktonderzoeksbureaus 
een nieuw type klant opleveren, namelijk combinaties van retailers en leverancier.
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NOTEN

a  Dit artikel is gebaseerd op het proefschrift Market Information Sharing in Channel Relationships: 
Its Nature, Antecedents and Consequences (Smit 2006) dat verdedigd werd op 23 februari 2006 aan de 
Erasmus Universiteit Rotterdam. Als promotoren traden op Gerrit van Bruggen en Berend Wierenga. 
Dit artikel werd behandeld door redacteur Ale Smidts.

1  De classificatie van informatiedeel-arrangementen is gebaseerd op literatuuronderzoek en 22 interviews 
met professionele inkopers en retail consultants.

2  Het proefschrift Market Information Sharing in Channel Relationships; Its Nature, Antecedents and 
Consequences (Smit 2006) is online beschikbaar op de ERIM website via de volgende link: http://
hdl.handle.net/1765/7327 Eventueel kunt u een paperbackversie bestellen via de website www.
justtherightstuffontheshelf.com
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14.  Enquêteonderzoek onder allochtonen: 
het verminderen van non-respons1

R. FESKENS 

SAMENVATTING

In dit artikel wordt het probleem van non-respons in enquêteonderzoek onder allochtonen 
besproken. De auteur zet de verschillende problemen van non-respons uiteen en presenteert cijfers 
over de allochtone bevolking in Nederland. Non-respons cijfers onder allochtonen zijn vaak hoger 
dan onder autochtonen. Het uitsplitsen naar verschillende oorzaken van non-respons laat zien dat 
allochtonen vooral lagere bereikbaarheidscijfers hebben, een hogere non-respons door het niet in 
staat zijn de gevraagde informatie te leveren, maar lagere weigeringscijfers hebben. Het verhogen 
van respons cijfers onder allochtonen zou dan ook vooral gericht moeten zijn op het verhogen van 
het bereikbaarheidscijfer en het verlagen van het aantal non-respondenten dat niet in staat is deel te 
nemen aan enquêteonderzoek. 

1. INLEIDING

Stijgende non-respons cijfers in enquêteonderzoek hebben ervoor gezorgd dat 
het probleem van non-respons de laatste jaren prominenter op de internationale 
onderzoeksagenda is komen te staan. Nederland heeft internationaal jarenlang 
bekend gestaan om de hoge non-respons cijfers, maar de laatste jaren heeft een 
kentering plaats gevonden. Hiermee is Nederland een van de weinige landen 
geworden dat te maken heeft met stijgende responscijfers. Nu de trend van dalende 
responscijfers is doorbroken en veranderd is een van stijgende, is de focus meer 
komen te liggen op de kwaliteit en samenstelling van de respons. Een stijgend 
responscijfer impliceert namelijk niet altijd een betere kwaliteit van onderzoek. Een 
belangrijke indicator is ook of de respons gelijkmatig verdeeld is over verschillende 
maatschappelijk groepen. Een van de maatschappelijke groepen die internationaal 
bekend staat om haar lage responscijfers zijn allochtonen. Ook in Nederland bestaat 
er zorg over de respons onder allochtonen. Dit artikel zal eerst het probleem van 
non-respons in enquêteonderzoek bespreken. Vervolgens zullen er cijfers gegeven 
worden over het aantal allochtonen in Nederland. Non-respons cijfers onder 
allochtonen zullen in de vierde sectie worden gegeven. Veldwerkstrategieën die de 
non-respons kunnen verminderen zullen besproken worden in het vijfde gedeelte. 
Tenslotte zal in paragraaf zes de selectiviteit van non-respons onder allochtonen naar 
voren komen. De cijfers die in dit artikel gegeven worden, zijn afkomstig van het 
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Permanent Onderzoek Leefsituatie (POLS), uitgevoerd door het Centraal Bureau 
voor de Statistiek (CBS).2

2. NON-RESPONS, WAAROM EEN PROBLEEM?

De respons is in enquêteonderzoek een belangrijk aandachtspunt (zie ook De 
Leeuw, 1997). Non-respons cijfers in enquêteonderzoek zijn over bijna de gehele 
westerse wereld, zowel in de Verenigde Staten als in Europa, gestegen (De Heer, 
1999; Atrostic, Bates, Burt & Silberstein, 2001; De Heer & De Leeuw, 2002). Dit is 
vooral een probleem als de respons niet gelijk verdeeld is over de bevolkingsgroepen 
en er dus sprake is van selectiviteit. In dit geval kan het tot een onjuiste weergave van 
de resultaten leiden. We zeggen dan dat de schattingen vertekend zijn. Vertekening 
door non-respons kan zich bijvoorbeeld voordoen in een enquête over artsenbezoek. 
Wanneer de non-respondenten vooral ouderen zijn, zou dit tot een onderschatting 
van het werkelijk aantal artsenbezoeken kunnen leiden. Een gangbare remedie om 
selectiviteit tegen te gaan, is het gebruik van statistische correctietechnieken, zoals 
bijvoorbeeld wegen. Het corrigeren of rechttrekken van selectiviteit kan echter niet 
onbeperkt gebeuren. Dit geldt vooral indien de respons van bepaalde groepen in 
de enquêtes erg laag is. Bij de aanname dat het responderende deel min of meer 
representatief is voor de groep in de populatie kunnen dan sterke vraagtekens 
worden geplaatst (zie ook Jansma et al, 2003). De gecorrigeerde gegevens kunnen 
dan nog steeds vertekend zijn. Naast dat non-respons tot vertekende resultaten kan 
leiden, zijn er nog andere, minder zwaarwegende, redenen waarom non-respons een 
aandachtspunt in enquêteonderzoek is. Ten eerste leidt non-respons tot een kleiner 
aantal respondenten. Het verminderd aantal respondenten kan tot een verbreding 
van het betrouwbaarheidsinterval van schattingen leiden. Een onderzoeksorganisatie 
kan natuurlijk op deze situatie inspringen en bijvoorbeeld een grotere steekproef 
trekken of grotere inspanningen in het veldwerk ondernemen om tot het gewenste 
aantal respondenten te komen. Dit zal echter tot additionele kosten leiden, een 
tweede extra probleem van non-respons. Tenslotte kunnen hoge non-respons cijfers 
nadelig werken voor de reputatie van een onderzoeksbureau. Het belangrijkste 
probleem van non-respons is dus de eventuele non-respons vertekening. De non-
respons vertekening is een functie van het non-respons cijfer en de mate waarin 
respondenten en non-respondenten in hun antwoorden van elkaar verschillen 
op een bepaalde enquêtevraag (Groves, 1989; Couper en de Leeuw, 2003). Deze 
vertekening laat zich echter, in tegenstelling tot het non-respons cijfer, niet eenvoudig 
achterhalen. Immers, men weet over het algemeen niet wat non-respondenten 
zouden hebben geantwoord op enquêtevragen. De relatie tussen non-respons cijfer 
en non-respons vertekening is niet eenduidig. Groves (2005) laat in een uitgebreide 
studie van verschillende surveys zien dat ook enquêtes met lage responscijfers 
zuivere schatters kunnen opleveren, en tegelijkertijd hoge responscijfers niet altijd 
een onvertekend beeld opleveren. Ondanks dit, blijft het van essentieel belang een 
hoog responscijfer na te streven. Het non-respons cijfer geeft immers wel informatie 
over de non-respons vertekening in zoverre dat het de bandbreedte van de non-
respons vertekening weergeeft (DFG, 1999). Wanneer bijvoorbeeld de proportie van 
het aantal rokers in een populatie op 40% wordt geschat met 10% non-respons in 
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de steekproef, betekent dat de bandbreedte van het werkelijke aandeel rokers in de 
populatie loopt van 30% tot en met 50%. Immers, de non-respondenten zouden in 
het meest extreme geval allemaal rokers kunnen zijn, of juist allemaal niet-rokers. 
Een belangrijk criterium voor de kwaliteit van de verzamelde data is of, ondanks 
non-respons, nog steeds inferenties van de steekproef naar de doelpopulatie gemaakt 
kunnen worden. Hiervoor dienen alle personen uit de doelpopulatie een bekende 
en niet gelijk aan nul zijnde kans hebben om respondent te worden. Een groep 
die internationaal bekend staat door non-respons ondervertegenwoordigd te zijn 
in enquêteonderzoek en daarmee uiteindelijk een lagere responskans hebben, zijn 
allochtonen (Feskens et al, 2006). Tegelijkertijd neemt de informatiebehoefte over 
allochtonen toe en is het groeiende bevolkingsgroep. Voor de kwaliteit van de data 
uit enquêteonderzoek is het dus van belang dat ook onder allochtonen de respons 
goed is en waar zonodig en mogelijk verhoogd wordt. In de volgende paragraaf zal 
ingegaan worden op het aantal allochtonen in Nederland.

3.  ALLOCHTONEN, WIE ZIJN HET EN HOEVEEL ZIJN ER?

Allochtonen zijn volgens de definitie van het CBS personen die woonachtig zijn 
in Nederland, opgenomen in de gemeentelijke basisadministratie (GBA) en van 
wie ten minste één ouder in het buitenland is geboren. Andere statistische bureaus 
hanteren andere definities. De nationaliteit van ingezetenen kan als een indicator 
voor het identificeren van etnische minderheden gebruikt worden (onder andere 
praktijk in Duitsland, Frankrijk en België), het geboorteland van de ingezetene 
wordt als indicator gebruikt (bijvoorbeeld Zweden) en bijvoorbeeld in Australië en 
het Verenigd Koninkrijk mogen mensen zelf aangeven tot welke etnische groep zij 
zich rekenen. Vergelijkbaar zijn de nationale cijfers over allochtonen dan ook niet 
zonder meer.
 
Het CBS kijkt dus naar het geboorteland van de ouders om te bepalen of een 
ingezetene van Nederland allochtoon is. Daarbij wordt ook nog een onderscheid 
gemaakt tussen de allochtonen die zelf in het buitenland zijn geboren (de zogeheten 
eerste generatie) en allochtonen die in Nederland zijn geboren (de tweede generatie). 
Ook wordt vaak nog een onderscheid gemaakt tussen westerse allochtonen en niet-
westerse allochtonen. De herkomstgroepering wordt bepaald aan de hand van het 
geboorteland van de persoon zelf (eerste generatie) of dat van de moeder (tweede 
generatie), tenzij de moeder in Nederland is geboren. In dat geval wordt geclassificeerd 
naar het geboorteland van de vader. Tot de categorie ‘westers’ behoren allochtonen 
met als herkomstgroepering Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika, Oceanië, 
Indonesië of Japan. Tot de categorie ‘niet-westers’ behoren allochtonen met als 
herkomstgroepering Turkije, Afrika, Latijns-Amerika of Azië met uitzondering van 
Indonesië en Japan. Onder andere door de brede definitie die in Nederland wordt 
gebruikt om allochtonen te definiëren is het aandeel allochtonen in de Nederlandse 
bevolking opgelopen tot een kleine 20%. Daarbij zijn de westerse en niet-westerse 
allochtone groepen ongeveer even groot in aantal. De volgende grafiek laat het aantal 
allochtonen naar herkomstgroepering en generatie in Nederland met peildatum 2005 
zien:
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Figuur 1. Allochtonen in Nederland 2005.
(cijfers afkomstig van CBS Statline, www.cbs.nl)

De allochtone bevolking is, zoals uit deze cijfers naar voren is gekomen, een 
substantiële bevolkingsgroep in Nederland en daarmee een belangrijke groep 
in enquêteonderzoek. Het is niet alleen een belangrijke groep, omdat het een 
omvangrijke groep in Nederland is, maar ook omdat allochtonen mogelijkerwijs 
systematisch anders dan autochtonen zouden antwoorden op enquêtevragen. Deze 
twee redenen, omvang en mogelijke systematische verschillen, maken de allochtone 
bevolking tot een belangrijke groep in enquêteonderzoek, vooral met betrekking tot 
non-respons vertekening. De volgende paragraaf zal nader ingaan op de grootte van 
het probleem van non-respons onder allochtonen.

4.  NON-RESPONS ONDER ALLOCHTONEN

Non-respons cijfers waren niet altijd lager onder allochtonen in Nederland. Zo 
vond Bronner nog eind jaren 80 hogere responscijfers onder allochtonen. (Bronner, 
1988). De laatste jaren zijn er echter meer zorgen over de lage responscijfers onder 
allochtonen. De volgende tabel laat de responscijfers uitgesplitst naar de verschillende 
oorzaken van non-respons onder autochtonen en allochtonen in het Permanent 
Onderzoek Leefsituatie (POLS) 1998 en 2004 zien.
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Tabel 1. Cijfers non-respons naar reden van non-respons, POLS 1998 & 2004.

POLS 1998
Mode: CAPI/ CATI

autochtonen allochtonen verschil scores

Respons 63.2 51.6 - 11.6

Niet bereikt 4.5 9.5 + 5.0

Weigering 23.3 20.5 -  2.8

Niet in staat 1.9 8.0 + 6.1

Geen gelegenheid 5.8 7.4 + 1.6

N 32 467 5 850

POLS 2004
Mode : CAPI

autochtonen allochtonen verschil scores

Respons 64.8 56.8 - 8.0

Niet bereikt 4.5 9.6 + 5.1

Weigering 23.2 18.4 - 4.8

Niet in staat 0.1 7.7 + 7.6

Geen gelegenheid 6.6 7.6 +1.0 

N 25 735 4 857

Uit Feskens et al (2006).

Zoals uit de tabel kan worden afgelezen, is het responscijfer onder allochtonen in 
1998 ruim en in 2004 bijna 10 procentpunten lager dan dat onder autochtonen. Wat 
verder opvalt is dat de omvang van de redenen van non-respons nogal verschillen 
tussen allochtonen en autochtonen. Zo is bijvoorbeeld de groep allochtonen die niet 
bereikt wordt relatief een stuk groter dan de groep niet bereikte autochtonen. Het 
aantal allochtonen dat een verzoek voor deelname aan een enquête weigert is juist 
weer kleiner. Niet verrassend is het aantal allochtonen dat niet kan participeren aan 
de enquête veel groter. Dit wordt met name veroorzaakt door het veel groter aantal 
non-respondenten door taalproblemen onder allochtonen. Verder is opvallend dat 
het responscijfer voor zowel autochtonen, maar met name allochtonen is toegenomen 
in de periode van 1998 en 2004. Hier zal in de volgende paragraaf uitgebreid op terug 
gekomen worden. 
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5. MAATREGELEN VOOR HET VOORKOMEN VAN
 NON-RESPONS

Non-respons kan zich voordoen in verschillende stadia van het veldwerk. 
Ten eerste moeten in het steekproefkader alle elementen uit de doelpopulatie 
correct weergegeven zijn. Indien steekproefeenheden niet of niet correct zijn 
weergeven in het steekproefkader, bijvoorbeeld door een recente verhuizing, zal 
dit leiden tot (bruto) non-respons. Wanneer de steekproef is uitgezet dienen de 
steekproefeenheden gecontacteerd worden. Wanneer de onderzoeksorganisatie er 
niet in slaagt de steekproefeenheid te bereiken, zal dit ook tot non-respons leiden. 
Is de steekproefeenheid bereikt, moet deze ook in staat zijn deel te nemen aan het 
onderzoek. Het niet of onvoldoende beheersen van de taal waarin het onderzoek 
wordt afgenomen kan bijvoorbeeld een reden zijn voor deze vorm van non-respons. 
Tenslotte kunnen steekproefeenheden bereikt zijn door de onderzoeksorganisatie 
en in staat zijn deel te nemen aan het onderzoek, maar non-respondenten worden 
door deelname te weigeren. Om non-respons effectief te verminderen, kunnen er 
verschillende maatregelen genomen worden in elk stadium van onderzoek.

5.1. Bruto uitval verminderen

Eén van de redenen voor het moeilijker behalen van respons onder allochtonen is 
de minder goede kwaliteit van het steekproefkader onder allochtonen. Voordat het 
veldwerk wordt uitgevoerd, wordt een steekproef getrokken. Door de hogere mobiliteit 
onder allochtonen en de complexere huishoudenstructuur (allochtonen wonen vaker 
in grote gezinnen en er bevinden zich ook vaker meer dan een huishouden op een 
adres), komen zogenaamde kaderfouten vaker voor onder allochtonen. Dit resulteert 
in een hogere non-respons onder allochtonen. Dit maakt het lastig om de eigenlijke 
respons (exclusief kaderfouten) te bepalen. Als het steekproefkader (sterk) verouderd 
is, bijvoorbeeld door verhuizingen, dan moeten deze personen worden opgespoord. 
Indien een adres als ingang wordt genomen voor het bepalen van de bruto steekproef, 
dan zal het aantal allochtonen lager zijn dan men op basis van de (landelijke) bevolking 
zou verwachten. Dit betekent dat er meer uitgezette steekproefeenheden nodig zijn 
voor het bereiken van een bepaalde steekproefomvang.

5.2. Aantal niet bereikte steekproefeenheden verminderen

Een efficiënte manier om het aantal niet bereikte allochtonen te reduceren, is het verhogen 
van het aantal contactpogingen bij eerder non-contact. Het CBS heeft in maart 2004 het 
aantal verplichte contactpogingen verhoogd van drie naar zes (Snijkers & Kockelkoren, 
2004). Dit heeft ertoe geleid dat in POLS het responscijfer onder de allochtonen is 
gestegen van 50 naar 57 procent, terwijl de responsstijging bij de autochtonen beperkt 
bleef tot 2 procent: van 64 naar 66 procent. De responsstijging verschilt per allochtone 
bevolkingsgroep. Bij de niet-westerse allochtonen steeg de respons met 10 procentpunten 
tot 53 procent voor de eerste generatie en 62 procent voor de tweede generatie. Ook bij de 
eerste generatie westerse allochtonen nam de respons fors toe, van 49 tot 58 procent. Bij 
de tweede generatie westerse allochtonen bleef het effect van de verhoging van het aantal 
contacten beperkt tot 2 procent, waarmee een respons van 62 procent gerealiseerd werd.
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Tabel 2. Wel of geen contact van non-respondenten naar herkomstgroepering, POLS 2004. 
In % van de totale steekproef per herkomstgroepering.

 Autochtonen Allochtonen    Totaal
  2e generatie  1e generatie
  westers  niet-westers westers  niet-westers

Niet-bereikbaar vanwege geen contact
Januari–februari 5 7 19  9  19 7
Maart–december  4 7 11  7  11 5
Totaal 5  7  13 7  12 5

Weigeringen
Januari–februari 24  25 21 25  14  23
Maart–december  23  23  20  19  12  22
Totaal 23  23  20  20  12  22

Taalbarrière
Januari–februari  0  0  2   7  16  1
Maart–december 0  0  2  10  16  1
Totaal  0 0  2   9  16  1

Geen gelegenheid voor interview
Januari–februari  7 8  7  10  9  7
Maart–december  7  7  5   7   9  7
Totaal  7  7  5  8  9 7

Overgenomen uit: Schmeets, 2005, blz. 84.

Naast het aantal contactpogingen dat gebruikt wordt om de non-respons onder 
allochtonen te verlagen, is het lage vaste telefoonbezit onder allochtonen een 
aandachtspunt. Een dataverzamelingsmode waarin alleen telefonisch enquêtes 
worden afgenomen lijkt onder allochtonen, lettend op het responscijfer, geen goede 
optie. Bovendien wordt ook het verlengen van de veldwerkperiode aangeraden 
om het aantal niet bereikte steekproefeenheden onder allochtonen te verminderen 
(Blohm & Diehl, 2001).

5.3. Aantal niet in staat tot deelname steekproefeenheden verminderen

In elke enquête is een groep die men wel kan bereiken en die vaak ook wel mee 
willen doen, maar dat om de een of andere reden toch niet kan. Deze groep die ‘niet 
in staat is’ om aan enquêteonderzoek mee te doen, is onder allochtonen meestal 
hoger als gevolg van problemen met de taal.

Er zijn drie mogelijkheden om het aantal steekproefeenheden dat niet mee kan doen 
aan enquêteonderzoek door taalproblemen te reduceren: (1) het onderzoeksbureau 
kan vragenlijsten in meerdere talen gebruiken; (2) respondenten kunnen geïnterviewd 
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worden door meertalige interviewers; en (3) non-respons door taalproblemen kunnen 
verminderd worden door familieleden toe te laten staan om op te treden als tolk. 
Helaas hebben alle drie de varianten een aanzienlijke invloed op de datakwaliteit 
enerzijds, kosten van onderzoek anderzijds of op beide. 

Een substantieel deel van de non-respons door taalproblemen kan voorkomen 
worden door het vertalen van vragenlijsten. Om dit doel te bereiken zal de vragenlijst 
echter in meerdere talen vertaald dienen te worden. In tegenstelling tot bijvoorbeeld 
Duitsland met een overgrote Turkse minderheid, zijn allochtonen in Nederland een 
meer heterogene groep. Bovendien kunnen culturele verschillen en betekenissen 
vertalingen compliceren (Schoua-Glusberg & Miller 2004).
Bij het inzetten van meertalige interviewers stijgen de kosten per interview, Vaak 
blijkt het in de praktijk ook niet eenvoudig om interviews met dezelfde etnische 
achtergrond als de respondenten te rekruteren (Blohm & Diehl, 2001). Tenslotte 
kunnen familieleden ingezet worden om op te treden als tolk. Dit kan echter wel 
van invloed zijn op de kwaliteit van antwoorden. Zeker bij zogenaamde sensitieve 
onderwerpen (bijvoorbeeld gezondheid gerelateerde onderwerpen) verdient deze 
optie niet de voorkeur. In het voorkomen van non-respons door taalproblemen 
dient er dus een afweging gemaakt te worden tussen kosten en kwaliteit van het 
onderzoek. Deze afweging dient te worden gemaakt op basis van onderzoeksvraag 
en onderzoekspopulatie.

5.4. Aantal weigeringen verminderen

Het inzetten van beloningen is een veel gebruikt middel om de deelname onder 
de bereikte steekproefeenheden te vergroten. (Singer, 2002; Groves & Couper, 
1998) Recente experimenten laten echter zien dat het aanbieden van beloningen de 
coöperatiegraad onder allochtonen niet of nauwelijks verhoogde3. In het Onderzoek 
Gezinsvorming Jonge Allochtonen werd respondenten een waardebon van tien euro 
beloofd. Er werd echter geen hoofdeffect van deze cadeaubon op de responscijfers 
gevonden. (Van den Brakel, Vis-Visschers & Schmeets, 2006) Hierbij dient echter 
wel opgemerkt te worden dat in dit onderzoek een beloning is beloofd en niet vooraf 
uitgereikt, zoals in de meeste literatuur over dit onderwerp wordt aanbevolen. 
(Groves & Couper, 1998).

6.  NON-RESPONS VERTEKENING

Tot nu toe is met name het responscijfer onder allochtonen en hoe deze te 
verhogen besproken. Uiteraard is het zinvol responsverhogende maatregelen te 
nemen voor groepen die ondervertegenwoordigd zijn in enquêteonderzoek. Het is 
echter ook zinvol meer gericht naar de groep non-respondenten te kijken en hun 
achtergrondkenmerken te vergelijken met achtergrondkenmerken van respondenten. 
Door gericht het patroon van non-respons onder allochtonen te analyseren kan er 
meer inzicht verkregen worden in eventuele non-respons vertekening. Om dit doel 
te bereiken is in een eerdere studie een zogenaamd structureel vergelijking model 
ontwikkeld waarin met behulp van achtergrondinformatie van respondenten nader 
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gekeken wordt naar het effect van etniciteit op responskansen. Sociaaldemografische 
en sociaaleconomische achtergrondinformatie was hierbij zowel aanwezig voor 
respondenten als voor non-respondenten. Het verrassende resultaat was dat er geen 
duidelijke aanwijzingen werden gevonden dat de kwaliteit van de gegevens van 
allochtonen slechter is dan die van autochtonen. Aangetoond werd dat de non-respons 
in enquêteonderzoek toeneemt met de stedelijkheidsgraad en met de arbeidspositie. 
In grote steden is de non-respons hoger dan in andere woongebieden, en mensen met 
een goede arbeidspositie doen beter mee dan mensen met een slechte arbeidspositie. 
Beide relaties kunnen verklaren waarom allochtonen minder goed meedoen met 
CBS-enquêteonderzoek. Want allochtonen, en zeker niet-westerse allochtonen, 
wonen vooral in de grote steden en hebben een slechtere arbeidsmarktpositie dan 
autochtonen (Schmeets en Michiels, 2003; 2005). Door in een vervolganalyse de 
factoren ‘stedelijkheidsgraad’ en ‘sociaal-economische positie’ in een analysemodel 
op te nemen, wordt het verband tussen herkomst en respons nagenoeg geheel 
wegverklaard (Feskens et al., 2005a; 2005b). Deze onderzoeksresultaten, die 
gebaseerd zijn op CBS-gegevens uit het Permanent Onderzoek Leefsituatie 
(POLS) van 1998 en 2002, tonen aan dat er nauwelijks verschillen bestaan in het 
responsgedrag van een allochtoon en een autochtoon. Er zijn dan ook vanuit het 
perspectief van (verschillen in) respons geen duidelijke aanwijzingen dat de kwaliteit 
van de gegevens bij allochtonen slechter is dan die van autochtonen.

7. CONCLUSIES

De kwaliteit van survey data wordt onder andere door de kwaliteit van de respons 
bepaald. Stijgende non-respons cijfers in de westerse wereld hebben responscijfers 
in enquêteonderzoek en non-respons vertekening hoog op de internationale 
onderzoeksagenda doen plaatsen. Daarbij gaat de grootste zorg uit naar eventuele 
vertekening in statistieken veroorzaakt door systematische verschillen op 
enquêtevragen tussen non-respondenten en respondenten én het non-respons 
cijfer. Een van de maatschappelijke groepen met zorgwekkende responscijfers zijn 
allochtonen, die inmiddels bijna 20% van de Nederlandse bevolking uitmaken. 
Met name het bereiken van allochtonen blijkt een moeilijke stap in het verkrijgen 
van respons onder allochtonen. Daarnaast is de non-respons veroorzaakt door het 
niet of niet voldoende beheersen van de Nederlandse taal, uiteraard, een stuk hoger 
onder allochtonen dan onder autochtonen. Het aantal allochtonen dat deelname aan 
enquêteonderzoek weigert, is echter lager vergeleken met autochtonen. Een efficiënte 
manier om het aantal niet bereikte steekproefeenheden te verminderen is het verhogen 
van het aantal contactpogingen bij eerder niet contact. Een veldwerkverandering 
binnen het CBS in maart 2004 waarin het aantal contactpogingen verhoogd werd van 
drie naar zes, liet spectaculaire verhogingen in het contact- én respons cijfer onder 
allochtonen zien. Het verlagen van non-respons door taalproblemen lijkt moeilijker 
te realiseren, alhoewel een onderzoeksorganisatie verschillende mogelijkheden 
heeft dit cijfer te beïnvloeden. Zo kunnen vragenlijsten in meerdere talen worden 
aangeboden, meertalige interviewers worden ingezet en kunnen familieleden als tolk 
worden gebruikt.

Marktonderzoek DEF.indd   283 06-12-2006   12:15:55



284

Uit meerdere non-respons analyses is naar voren gekomen dat allochtonen een 
vergelijkbaar respons proces hebben als autochtonen. Lagere responscijfers onder 
allochtonen worden vooral ‘veroorzaakt’ door hun woonsituatie. Allochtonen 
wonen buitenproportioneel in stedelijke gebieden en juist daar is het moeilijker om 
steekproefeenheden te bereiken en respons te verkrijgen, zowel onder allochtonen 
als autochtonen. 
Het verkrijgen van respons onder allochtonen is niet eenvoudig. Recente 
ontwikkelingen onder andere binnen het CBS, die vooral gericht waren op het 
verhogen van de contactkansen hebben echter laten zien, dat onder bepaalde 
voorwaarden ook onder allochtonen hogere responscijfers mogelijk zijn. 
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NOTEN

1  De auteur wil op deze plek Gerty Lensvelt en Hans Schmeets hartelijk bedanken voor hun commentaar 
op een eerdere versie van dit artikel.

2  Cijfers uit dit artikel komen voort uit eerdere studies uit het strategisch onderzoeksprogramma 
‘non-respons en moeilijk waarneembare groepen’. Dit onderzoeksprogramma is een samenwerkings-
programma tussen het CBS en enkele andere kennisinstituten, waaronder de Universiteit Utrecht.

3  Het coöperatiecijfer is gedefinieerd als de ratio van het aantal respondenten en het aantal respondenten 
plus het aantal weigeraars.
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15. Allochtonen onderweg

L. HARMS

SAMENVATTING

Er is heel weinig bekend over de uithuizigheid en mobiliteit van in Nederland woonachtige 
etnische minderheden. Hoe mobiel zijn allochtonen, hoe vaak zijn ze onderweg, waarheen, en hoe? 
In dit hoofdstuk wordt op basis van in 2004 - 2005 verzamelde gegevens een beeld geschetst van 
de mobiliteit van de grootste groepen niet-westerse allochtonen: Turken, Marokkanen, Surinamers 
en Antillianen. Daarbij wordt gekeken naar de mate van uithuizigheid, de aantallen verplaatsingen, 
de afgelegde afstanden en de gebruikte vervoerwijzen. Er zal worden onderzocht in hoeverre 
de mobiliteit verschilt tussen allochtone bevolkingsgroepen onderling, en tussen allochtonen en 
autochtonen. Daarnaast zal worden gekeken of de gevonden verschillen ook blijven bestaan indien 
rekening wordt gehouden met de verschillen tussen allochtonen en autochtonen naar sociale en 
ruimtelijke achtergrondkenmerken.

1. INLEIDING

“De fiets is een levensgevaarlijk vervoermiddel, er één bezitten doet bovendien 
afbreuk aan je status”. Dat is een van de vooroordelen die leven onder Turken in de 
Haagse Schilderswijk, aldus een artikel in Trouw van 17 juni 2004. 
Het krantenartikel wekt de suggestie dat het fietsenbezit onder met name Turken 
veel lager zal liggen dan onder autochtone stadsbewoners. Een rit door dezelfde 
Schilderswijk werkt enigszins bevestigend op deze suggestie: er staan bijna nergens 
fietsen op straat, in portieken of bij stallingen, en het aantal fietsers is op de vingers 
van één hand te tellen. 
Klopt het dat niet-westerse allochtonen1 zo weinig fietsen? Hoe uithuizig zijn 
allochtonen überhaupt, hoe vaak zijn ze onderweg, over welke afstanden, hoe vaak 
maken ze daarbij gebruik van auto, openbaar vervoer en fiets, en hoe verschilt dit 
van autochtone Nederlanders? Omdat de allochtonen niet stelselmatig worden 
meegenomen in het omvangrijke Mobiliteitsonderzoek Nederland (MON) van 
Rijkswaterstaat Adviesdienst Verkeer en Vervoer, was het tot op heden niet 
mogelijk om dergelijke vragen te beantwoorden. Maar nu kan dat wel. Want in 
2004 - 2005 is er op initiatief van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) een 
grootschalig onderzoek uitgevoerd waarin diverse aspecten van de leefsituatie van 
Turken, Marokkanen, Surinamers en Antillianen zijn geïnventariseerd. Aan de hand 
van de verzamelde gegevens is het mogelijk om een betrouwbare beschrijving te 
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geven van de mobiliteit van allochtone bevolkingsgroepen, te kijken in hoeverre er 
onderlinge verschillen zijn tussen de groepen en die te vergelijken met de autochtone 
bevolking.  
De wetenschappelijke legitimatie van een studie naar de mobiliteit van allochtonen 
is het goeddeels ontbreken van eerder onderzoek op dit terrein, in ieder geval in 
Nederland. Nooit eerder werd er op deze schaal voor zowel Turken, Marokkanen, 
Surinamers als Antillianen voor zoveel diverse aspecten van mobiliteit informatie 
verzameld. Maatschappelijk en beleidsmatig is het onderwerp vooral interessant 
vanwege de invloed die de mobiliteit van allochtonen uitoefent op de verkeersstromen 
in stedelijke gebieden en daarbinnen met name de vier grote steden. Als de mobiliteit 
van allochtonen daadwerkelijk aanzienlijk anders is dan die van autochtonen, 
heeft dat wellicht verregaande consequenties voor de bruikbaarheid van bestaande 
verkeersmodellen en prognoses, omdat deze bijna zonder uitzondering zijn gebaseerd 
op het mobiliteitsgedrag van de autochtone bevolking. Het is niet ondenkbaar dat 
dit in de huidige situatie tot verkeerde beleidskeuzes leidt omdat die gebaseerd 
zijn op onvolledige of zelfs foutieve informatie. Ook het integratiebeleid kan baat 
hebben bij informatie over de mobiliteit van allochtonen. Mobiliteit vormt immers 
een belangrijke voorwaarde voor maatschappelijke participatie en ontplooiing. Zo 
spreekt de Nota Mobiliteit over mobiliteit als een “…verworvenheid, die mensen 
de kans biedt zich te ontplooien en ontspannen” (V&W 2004, 16). Niet-mobiel 
zijn vermindert de ruimtelijke en temporele bewegingsvrijheid, waarmee het de 
mogelijkheden om deel te nemen aan maatschappelijke activiteiten beperkt, en 
wellicht ook afbreuk doet aan de mate waarin men zich thuis voelt in de Nederlandse 
samenleving2. In buitenlandse literatuur over dit onderwerp is in dit verband gewezen 
op mobiliteitsarmoede, een vorm van achterstand die sociale uitsluiting in de hand 
zou werken (zie o.a. Lucas et al. 2001; Wilson en Douma 2005). 
Het doel van dit hoofdstuk is een beschrijving van de mobiliteit van allochtonen. 
Hoe uithuizig zijn allochtonen, welke afstanden overbruggen zij, voor welke 
doeleinden, en met welke vervoermiddelen? En hoe verschilt dit van de mobiliteit 
van autochtone Nederlanders, en welke verklaringen kunnen hiervoor worden 
aangevoerd? Eerst wordt kort ingegaan op eerder onderzoek naar de mobiliteit 
van allochtonen en op de kenmerken en achtergronden van de in dit hoofdstuk 
gebruikte gegevens (paragraaf 2). Vervolgens wordt in paragraaf 3 een beschrijving 
gegeven van het mobiliteitsgedrag van allochtonen en autochtonen. Naast de mate 
van uithuizigheid wordt daarbij onder andere aandacht besteed aan de aantallen 
verplaatsingen, de reisduur, de afgelegde afstanden en de gebruikte vervoerwijzen. 
In paragraaf 4 wordt onderzocht of de gevonden verschillen in mobiliteit tussen 
allochtonen en autochtonen ook blijven bestaan indien rekening wordt gehouden 
met verschillen in sociale en ruimtelijke achtergrondkenmerken van allochtonen en 
autochtonen. Paragraaf 5 biedt een samenvatting en conclusies.
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2.  OUDE EN NIEUWE GEGEVENS

Onderzoek naar de mobiliteit van allochtonen is schaars. De belangrijkste studie 
betreft het inmiddels gedateerde onderzoek van MuConsult (1995) naar de 
mobiliteit van bewoners van oude stadswijken. Aan de hand van algemene vragen 
en een dagboekje werd daarbij een beeld geschetst van het mobiliteitsgedrag van 
Turken, Surinamers en autochtonen uit twee wijken in Amsterdam en twee wijken 
in Rotterdam. Uit het onderzoek bleek dat allochtonen minder vaak verplaatsingen 
maken dan autochtonen, en bovendien kortere afstanden afleggen. Verder bleken 
zij relatief vaak gebruik te maken van de auto en het openbaar vervoer, en heel 
weinig van de fiets. Een deel van de gevonden verschillen tussen allochtonen en 
autochtonen konden echter worden herleid tot verschillen in leeftijd en sociaal-
economische positie, met name de hoogte van het inkomen. Hierop werden echter 
twee uitzonderingen gemaakt: Ten eerste fietsten allochtonen zeer weinig, ook na 
correctie voor achtergrondkenmerken. Veel allochtonen bleken überhaupt niet te 
kunnen fietsen, met name allochtone vrouwen. Ten tweede bleken Turken wat meer 
auto-minded (een meerderheid van hen vond de auto de gemakkelijkste manier van 
verplaatsen) en de Surinamers wat meer openbaar vervoerminded (bijna de helft 
vond bus, tram en metro de makkelijkste manier van verplaatsen) (MuConsult 1995, 
50). 
Een groot voordeel van het onderzoek van MuConsult was dat de gekozen wijken 
vergelijkbaar zijn qua stedelijkheid, openbaar vervoeraanbod en voorzieningenniveau. 
De keerzijde van het beperken van het onderzoek tot de twee stadswijken in 
Amsterdam en Rotterdam is dat er per saldo relatief weinig allochtonen zijn 
ondervraagd. In totaal zijn er 320 Turken, 302 Surinamers en 218 autochtonen 
geïnterviewd. Allochtonen van Marokkaanse en Antilliaanse komaf zijn buiten 
het onderzoek gebleven. Ook informatie over verschillen tussen eerste en tweede 
generatie allochtonen waren niet voorhanden.
De studie van MuConsult is het meest bekende onderzoek naar het mobiliteitsgedrag 
van allochtonen. Het is echter niet het enige. Zo heeft de Gemeente Amsterdam 
recentelijk een studie verricht naar het vervoermiddelenbezit en mobiliteitsgedrag 
van allochtone stadsbewoners (Niepoth 2004; O+S 2004). Eén van de meest 
opmerkelijke conclusies was de geringe geneigdheid tot het fietsen onder allochtone 
jongeren (O+S 2004, 4-5): terwijl autochtone jongens en meisjes in de leeftijd van 
12 tot en met 25 jaar massaal gebruikmaken van de fiets (84% fietst minimaal één 
keer per maand), geldt dit slechts voor 39% van de Marokkaanse en 43% van de 
Turkse jongeren, hetgeen zelfs nog minder is dan allochtonen van 26 jaar en ouder. 
Ook de attitude ten opzichte van de fiets bleek nogal te verschillen ten opzichte van 
hetgeen autochtonen over de fiets denken: stellingen zoals ‘de fiets past bij mij’ of ‘in 
mijn kennissenkring wordt veel gefietst’ werden in het onderzoek door allochtone 
jongeren vaak ontkennend beantwoord.

Het eerdere onderzoek overziend kan worden vastgesteld dat de mobiliteit van 
allochtonen tot op heden alleen is bestudeerd op het niveau van enkele wijken 
(MuConsult) of een afzonderlijke gemeente (Amsterdam). Sinds 2005 is echter een 
grootschalig onderzoek van het SCP beschikbaar, waarin een uitgebreide inventarisatie 
is gemaakt van uiteenlopende aspecten van de leefsituatie van Turken, Marokkanen, 
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Antillianen, Surinamers en autochtonen. Voor dit zogenoemde onderzoek Leefsituatie 
Allochtone Stedelingen (LAS) is een vragenlijst ontwikkeld waarin is ingegaan op de 
vrijetijdsbesteding, de taakverdeling binnen huishoudens, de sociale contacten die 
mensen hebben, hun veiligheid en gezondheid, en de mobiliteit. In het onderzoek 
is gebruik gemaakt van speciaal daartoe opgeleide enquêteurs, die de respondenten 
thuis bezochten en de vragenlijst mondeling hebben afgenomen, desgewenst in het 
Turks of Arabisch. Het onderzoek is niet landsdekkend uitgevoerd, maar beperkt 
tot de 50 grootste steden van Nederland (zie tabel 1.1). Verreweg het merendeel van 
de allochtonen woont in die 50 grootste steden (tussen de 75% en 79%), zodat de 
resultaten van het LAS een hoge dekkingsgraad kennen. Dat geldt echter niet voor 
de autochtonen uit het onderzoek. Omdat een minderheid van hen in de 50 grootste 
steden woont (35%), vormen zij per definitie een selecte groep. Bij de interpretatie 
van de bevindingen dient men hiermee rekening te houden.
Eind 2005 zijn de resultaten van het LAS opgeleverd. In totaal hebben bijna 4 duizend 
respondenten meegewerkt aan het onderzoek (zie de tabel 1 voor een overzicht van 
de steekproefomvang en respons per bevolkingsgroep). Bijna driekwart van hen 
heeft ook een dagboekje ingevuld, waarin aanvullend materiaal over de tijdsbesteding 
en mobiliteitsgedrag is verzameld. Inmiddels is in enkele rapporten over de 
gegevens gepubliceerd, waarbij onder andere aandacht is besteed aan de arbeids- en 
woonsituatie van allochtonen, de positie van de vrouw, en de vrijetijdsbesteding (zie 
o.a. SCP et al. 2005 en Keuzenkamp en Merens 2006).

Kader: enkele kenmerken van het LAS

Steden in LAS

G4
Amsterdam, Den Haag, Rotterdam, Utrecht.

Overige grote steden in de randstad
Alkmaar, Almere, Alphen aan den Rijn, Amersfoort, Amstelveen, Delft, Dordrecht, Gouda, 
Haarlem, Haarlemmermeer, Hilversum, Hoorn, Leiden, Leidschendam, Lelystad, Purmerend, 
Schiedam, Spijkenisse, Velsen, Vlaardingen, Zaanstad, Zoetermeer.

Overige grote steden buiten de Randstad
Almelo, Apeldoorn, Arnhem, Bergen op Zoom, Breda, Deventer, Ede, Eindhoven, Emmen, 
Enschede, Groningen, Heerlen, Helmond, Hengelo (O), ’s-Hertogenbosch, Leeuwarden, 
Maastricht, Nijmegen, Oss, Roosendaal, Sittard-Geleen, Tilburg, Venlo, Zwolle.

Steekproefomvang en respons per bevolkingsgroep
   steekproefomvang  respons               responspercentage
Turken            1.864     946             51%
Marokkanen           2.022     919             45%
Surinamers           2.009     763             38%
Antillianen           1.746     825             47%
autochtonen           1.295     642             50%
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Alledaagse leefpatronen
Het LAS biedt inzicht in de dagelijkse leefpatronen van allochtonen en autochtonen. Het beeld 
dat op basis van de gegevens kan worden geschetst over de mobiliteit betreft dus ook de reguliere 
verplaatsingen zoals het gaan van en naar het werk, de winkel en het koffiehuis. Informatie over 
vakanties en in het bijzonder het gaan van en naar het land van herkomst (met de auto naar 
Turkije of Marokko) ontbreekt.

3. MOBILITEIT BELICHT

3.1. Mobiliteit en mate van uithuizigheid

Op basis van de gegevens zoals verzameld in het LAS blijkt dat allochtonen 
zich minder vaak verplaatsen dan autochtonen (tabel 1). Met name Turken en 
Marokkanen zijn minder vaak onderweg. Tussen Surinamers en autochtonen is er 
evenwel geen siginificant verschil in aantallen gemaakte verplaatsingen. De reisduur 
van autochtonen – gemeten in minuten per persoon per dag – bedraagt ruim 70 
minuten per persoon per dag3. Van de allochtone bevolkingsgroepen zijn alleen de 
Turken significant minder lang onderweg, namelijk: ruim 50 minuten. De grootste 
verschillen in mobiliteitsgedrag betreffen echter niet de aantallen verplaatsingen of 
de reisduur, maar de afgelegde afstanden: Turken en Marokkanen leggen per dag 
gemiddeld 18 kilometer af, Surinamers en Antillianen 24 kilometer en autochtonen 
34 kilometer4. Opvallend is tenslotte het verschil tussen allochtone groepen: er lijkt 
een scheiding in omvang en reikwijdte van het mobiliteitsgedrag waarneembaar 
tussen Turken en Marokkanen enerzijds, en Surinamers en Antillianen anderzijds. 
Turken en Marokkanen zijn minder vaak, minder lang en ook minder ver onderweg 
dan Surinamers en Antillianen.

Tabel 1. Aantallen verplaatsingen, reisduur en afgelegde afstanden, per persoon per dag, personen 
20–65 jaar, 2004/2005.

allochtonen autochtonen

Turken Marokkanen Surinamers Antillianen

aantallen 
verplaatsingen

1,35 ** 1,46 ** 1,91 1,72 * 2,02

reisduur (min) 51,5 ** 57,7 67,7 64,0 71,0

afgelegde afstand 
(km)a 17,5 ** 17,8 ** 23,4 ** 24,7 ** 34,4

a excl verplaatsingen > 300 km (1,8%)
* significante verschillen ten opzichte van autochtonen (** 0,01) (* 0,05)

bron: SCP (LAS ’05) 
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Een heel groot deel van de gevonden verschillen in mobiliteitsgedrag kan echter 
worden toegeschreven aan personen die überhaupt geen verplaatsingen maken, 
althans niet op de dag waarover in het onderzoek informatie is verzameld. Ruim 
eenvijfde van de autochtone Nederlanders heeft op de betreffende dag geen 
verplaatsing gemaakt. Voor allochtonen liggen deze aandelen aanzienlijk hoger: 
met name Turken en Marokkanen verplaatsen zich relatief weinig: in respectievelijk 
42% en 44% hebben zij geen verplaatsingen gemaakt. De Surinamers en Antillianen 
hebben zich in respectievelijk 28% en 27% van de gevallen niet verplaatst, waarmee 
zij vaker uithuizig zijn dan Turken en Marokkanen, maar nog altijd minder dan 
autochtonen.

Indien de aantallen verplaatsingen, de reisduur en de afgelegde afstanden worden 
gecorrigeerd voor de personen die zich niet hebben verplaatst, vallen veel van de 
eerder gevonden verschillen weg (tabel 2). Alleen wat betreft de afgelegde afstanden 
blijkt dat allochtone groepen nog altijd aanzienlijk minder mobiliteit genereren dan 
autochtonen, per saldo ongeveer een kwart tot eenderde minder. De verschillen 
tussen Turken en Marokkanen enerzijds en Surinamers en Antillianen anderzijds 
zijn overigens niet meer significant. Deze kunnen dus bijna in het geheel worden 
toegeschreven aan het feit dat Turken en Marokkanen minder uithuizig zijn dan 
Surinamers en Antillianen.

Tabel 2. Aantallen verplaatsingen, reisduur en afgelegde afstanden, per persoon per dag, exclusief de 
personen die geen verplaatsingen hebben gemaakt, 20-65 jaar, 2004/2005.

allochtonen autochtonen

Turken Marokkanen Surinamers Antillianen

% personen 
die geen 
verplaatsing 
hebben gemaakt

41% ** 43% ** 28% 26% 22%

aantallen 
verplaatsingen 2,31 2,56 2,64 2,33 2,58

reisduur (min) 87,9 101,5 93,6 86,4 90,6

afgelegde 
afstand (km)a 30,4 ** 31,7 * 32,4 * 33,7 44,0

a excl verplaatsingen > 300 km (1,8%)
* significante verschillen ten opzichte van autochtonen (** 0,01) (* 0,05)

bron: SCP (LAS ’05) 
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3.2. Gebruik van auto, openbaar vervoer en fiets

Van welke vervoermiddelen maken allochtonen gebruik, en in welke mate wijkt 
dit af van de manier waarop autochtonen zich verplaatsen? (tabel 3). Het meest in 
het oog springende verschil is dat allochtonen veel minder fietsen dan autochtonen. 
Waar autochtonen in ruim een kwart van de gevallen gebruik maken van de fiets, is 
dat bij Turken en Marokkanen in slechts eentiende van alle verplaatsingen het geval. 
Surinamers en Antillianen fietsen iets vaker, maar nog steeds beduidend minder 
vaak dan autochtonen: 13% tot 15% van de door hen gemaakte verplaatsingen gaat 
per fiets. Per saldo zijn autochtonen bijna twee keer zo vaak onderweg per fiets 
als allochtonen. Het openbaar vervoer wordt juist meer gebruikt door allochtonen, 
vooral Surinamers en Antillianen maken er veel gebruik van, voor respectievelijk 
21% en 25% van de verplaatsingen. Turken (en in mindere mate ook Marokkanen) 
maken niet siginificant vaker gebruik van het openbaar vervoer dan autochtonen. Bij 
het autogebruik is er sprake van een wisselend beeld: Turken maken vaker gebruik 
van de vierwieler (64% van de verplaatsingen) dan autochtonen (55%), Marokkanen 
(51%), Surinamers (50%) en vooral de Antillianen (43%) juist minder vaak.

Tabel 3. Vervoerwijzegebruik als aandeel van het per persoon per dag gemaakte aantal ritten, 
personen 20-65 jaar, 2004/2005.

allochtonen autochtonen

Turken Marokkanen Surinamers Antillianen

onderweg per auto 64% 51% 50% 43% 55%

onderweg per OV 11% 16% 21% 25% 9%

onderweg per fiets 9% 11% 13% 15% 27%

totaal onderweg 100% 100% 100% 100% 100%

bron: SCP (LAS ’05)

4. MOBILITEIT VERKLAARD

4.1. Verschillende verklaringen voor verschillen in mobiliteit

Allochtonen zijn minder vaak onderweg, over minder grote afstanden, waarbij 
minder vaak gebruik wordt gemaakt van de auto (met uitzondering van de Turken), 
minder vaak wordt gefietst, en vaker per openbaar vervoer wordt gereisd. Omdat 
mobiliteitsgedrag samenhangt met achtergrondkenmerken, zoals het geslacht, het 
wel of niet hebben van een betaalde baan en het opleidingsniveau, is het mogelijk 
dat de verschillen in mobiliteitsgedrag tussen allochtonen en autochtonen in 
werkelijkheid veel kleiner zijn. Een voorbeeld ter verduidelijking: Allochtonen 
zijn minder vaak onderweg dan autochtonen. Komt dat omdat ze ‘allochtoon’ 
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zijn, of komt dat bijvoorbeeld doordat zij minder vaak een betaalde baan hebben? 
Immers, de combinatie van het feit dat mensen zonder een betaalde baan minder 
verplaatsingen maken én het feit dat het aandeel mensen met een betaalde baan 
onder allochtonen lager ligt dan onder autochtonen, zou ertoe kunnen bijdragen dat 
allochtonen gemiddeld minder uithuizig zijn. De verschillen zijn dan niet zozeer te 
herleiden tot het ‘allochtoon’ zijn an sich, maar tot het al dan niet een betaalde baan 
hebben. Sterker nog: indien het aandeel werkenden onder allochtonen gelijk zou zijn 
aan het aandeel werkenden onder autochtonen, zouden er wellicht geen verschillen 
zijn in mobiliteitsgedrag. 

Met behulp van uiteenlopende statistische methoden is het mogelijk om met 
dergelijke verschillen rekening te houden. Hierdoor kan worden gekeken naar 
het ‘zuivere’ effect van het behoren tot een bepaalde allochtone groep op het 
mobiliteitsgedrag, bij gelijkblijvende overige kenmerken. Anders gezegd: hoe groot 
zouden de verschillen in mobiliteitsgedrag tussen allochtonen en autochtonen zijn, 
indien er tussen allochtonen en autochtonen voor de rest geen verschillen zouden 
bestaan naar achtergrondkenmerken (zoals het hebben van een betaalde baan)? 

Vermoedelijk spelen vooral sociale en ruimtelijke kenmerken van de onderscheiden 
bevolkingsgroepen een belangrijke verklarende rol voor de verschillen in mobiliteit 
tussen allochtonen en autochtonen. Ten eerste zijn er sociaal-demografische factoren 
die van invloed zijn op de mobiliteit, zoals het geslacht, de migratiegeneratie, de 
leeftijd en de gezinssituatie. Ten tweede zijn er sociaal-economische verschillen 
tussen allochtonen en autochtonen, zoals het wel of niet hebben van een betaalde 
baan, het inkomen en het opleidingsniveau. Ten derde zijn er sociaal-culturele 
verschillen, die kunnen worden gemeten aan de hand van het soort sociale contacten 
dat allochtonen onderhouden, de mate waarin moderne, westerse opvattingen 
worden aangehangen, en de beheersing van de Nederlandse taal. En ten vierde zijn 
er ruimtelijke verschillen in de leefsituatie van allochtonen en autochtonen, zoals de 
ligging van de woonplek in het stedelijk gebied en het al dan niet woonachtig zijn in 
één van de vier grote steden.
Met deze vier sociale en ruimtelijke verklaringen voor verschillen in mobiliteit zal 
in de nu volgende analyses rekening worden gehouden. Voor de verschillen die na 
analyse resteren en die dus niet kunnen worden herleid tot sociale en ruimtelijke 
kenmerken zullen waar mogelijk andere, aanvullende verklaringen worden gezocht. 
Voor de meer technische aspecten van de uitgevoerde analyses en de operationalisatie 
van de gebruikte variabelen wordt hier volstaan met een verwijzing naar Harms 
(2006).

4.2. Mate van uithuizigheid

Eerder is gebleken dat allochtonen minder uithuizig zijn dan autochtonen. Met 
name onder Turken en Marokkanen zijn er velen die zich gedurende de dag van het 
onderzoek in het geheel niet verplaatst hebben. In hoeverre zijn deze verschillen te 
herleiden tot achtergrondkenmerken, en in welke mate worden de eerder gevonden 
resultaten hierdoor vertekend? 
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In figuur 1 is dit onderzocht met behulp van een multivariate logistische regresse 
analyse. Het principe van een dergelijke analyse is dat steeds gekeken wordt naar de 
kans dat iets gebeurt ten opzichte van de kans dat iets niet gebeurt. In dit geval betreft 
het de kans dat er een verplaatsing is gemaakt versus de kans dat geen verplaatsing 
is gemaakt. Om te kijken hoe de kans op uithuizigheid onder bijvoorbeeld Turken 
zich verhoudt tot de kans op uithuizigheid onder allochtonen, worden de kansen 
van beide groepen op elkaar gedeeld. Het resultaat is de zogenaamde odds-ratio 
of kansenverhouding. Hoe dichter dit verhoudingsgetal bij 1 ligt, des te kleiner 
de verschillen tussen Turken en autochtonen in de kans op uithuizigheid. Als de 
kansverhouding 1 is, is er geen verschil in de kans op uithuizigheid; naarmate de kans 
dichter bij 0 ligt, wordt de kans dat Turken minder uithuizig zijn dan autochtonen 
groter; naarmate de kans groter dan 1 is, is het omgekeerde het geval: Turken zullen 
in dat geval uithuiziger zijn dan autochtonen. 

Uit de bovenste, lichtere staven in figuur 1 blijkt dat alle groepen allochtonen minder 
uithuizig zijn dan autochtonen. Het minst uithuizig zijn Turken en Marokkanen. 
Surinamers en Antillianen zijn ook minder uithuizig dan autochtonen, maar de 
verschillen zijn veel minder groot en voor de Antillianen zelfs niet significant.
Als ‘gecontroleerd’ wordt voor achtergrondkenmerken blijkt dat alleen de Turken 
en Marokkanen significant minder uithuizig zijn dan de autochtonen (zie onderste, 
donkere staven in figuur 1): Bij gelijkblijvende overige omstandigheden is de kans 
op uithuizigheid bij beide groepen nog altijd fors kleiner dan onder autochtone 
Nederlanders. Belangrijkste verklarende variabelen zijn de sekseverschillen (mannen 
zijn uithuiziger dan vrouwen, met name bij Turken) en de leeftijd (hoe hoger de 
leeftijd, des te minder uithuizig), de maatschappelijke positie (het hebben van 
betaalde arbeid vergroot de kans op uithuizigheid, evenals het volgen van onderwijs, 
terwijl werklozen, huisvrouwen en huismannen juist minder vaak onderweg zijn) 
en de mate van sociaal-culturele integratie (hoe lager de mate van sociaal-culturele 
integratie, des te minder uithuizig is men). 
De conclusie is dat Turken en Marokkanen significant minder uithuizig zijn dan 
autochtonen, ook indien rekening wordt gehouden met achterliggende kenmerken. 
Waarschijnlijk liggen culturele factoren hieraan ten grondslag, zoals de beperkte 
mogelijkheden voor moslima’s om zich buitenshuis te begeven zonder toestemming 
van of zelfs zonder begeleiding van de echtgenoot (zie bijvoorbeeld Risvanoglu-
Bilgin et al. 1986). Een dergelijke seksespecifieke interpretatie wordt ondersteund 
door de uitkomsten van een afzonderlijke analyse voor mannen en vrouwen, waaruit 
blijkt dat Turkse mannen (als gecontroleerd wordt voor achtergrondkenmerken) 
niet minder uithuizig zijn dan autochtone mannen. Anders gezegd: dat allochtonen 
van Turkse afkomst minder uithuizig zijn dan autochtonen, kan geheel worden 
toegeschreven aan de mindere mobiliteit van Turkse vrouwen. Bij de Marokkanen 
zijn niet alleen de vrouwen, maar ook de mannen minder mobiel dan autochtone 
stedelingen. 
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Figuur 1. Ongecontroleerde en gecontroleerdea verschillen in mate van uithuizigheid, ten opzichte 
van autochtonen, in odd-ratio’s (relatieve kansenverhoudingen)b, personen 20-65 jaar, 2004/2005.

a Er is gecontroleerd voor verschillen tussen allochtonen en autochtonen in sociaal-demografische 
kenmerken (geslacht, leeftijd, gezinsomvang), sociaal-economische kenmerken (maatschappelijke positie, 
zoals wel/niet hebben van een betaalde baan, en opleidingsniveau), sociaal-culturele kenmerken (soort 
sociale contacten, beheersing van de Nederlandse taal en de mate waarin moderne opvattingen over 
emancipatie worden aangehangen) en ruimtelijke kenmerken (bebouwingsdichtheid van de woonplek en 
het al dan niet wonen in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht), (zie ook paragraaf 4.1; voor een 
uitgebreide beschrijving en verantwoording, zie ook Harms 2006).
b Als deze coëfficiënten 1 zijn, heeft het kenmerk statistisch geen effect op de mate van uithuizigheid, 
naarmate hij dichter bij 0 zit, een steeds negatiever effect en naarmate hij groter is dan 1, een steeds 
positiever effect, vergeleken met de afwezigheid van het kenmerk of met de referentiegroep (n.s. = niet 
significant (0,05)). bron: SCP (LAS ’05)

4.3. Gebruik van auto, openbaar vervoer en fiets

In hoeverre kunnen de verschillen in vervoerwijzegebruik worden herleid tot 
verschillen in de sociale en ruimtelijke kenmerken van allochtonen en autochtonen? 
In deze paragraaf wordt deze vraag achtereenvolgens beantwoord voor het 
autogebruik, het openbaar vervoergebruik en het fietsgebruik.

Onderweg per auto
De kans dat allochtonen gebruik maken van de auto is significant kleiner dan de kans 
dat autochtonen dit doen (figuur 2). Met name Antillianen zijn weinig geneigd tot 
het maken van een autoverplaatsing. De Turken vormen een uitzondering: van hen 
maakt juist een groter deel gebruik van de auto, hoewel niet in significante mate. 
Indien rekening wordt gehouden met de sociale en ruimtelijke kenmerken van 
allochtonen en autochtonen, valt een deel van de verschillen in autogebruik weg 
(figuur 2): Marokkanen en Surinamers blijken dan ongeveer even vaak gebruik te 
maken van de auto als autochtonen. Antillianen maken bij gelijkblijvende overige 
omstandigheden wel minder gebruik van de auto, maar het verschil is minder 

Ongecontroleerde verschillen Gecontroleerde verschillen

Marktonderzoek DEF.indd   296 06-12-2006   12:15:57



297

groot dan in de oorspronkelijke, ‘ongecontroleerde’ resultaten. De belangrijkste 
‘verklarende’ kenmerken zijn het lage aandeel werkenden onder allochtonen (onder 
mensen met een betaalde baan ligt het autogebruik veel hoger), het hoge aandeel 
van de allochtonen dat in dichtbebouwde gebieden leeft alsmede het hoge aandeel 
woonachtigen in één van de vier grote steden (beide ruimtelijke kenmerken hangen 
samen met een lager autogebruik). Als wordt gecontroleerd voor de verschillen in 
sociale en ruimtelijke kenmerken blijkt dat Turken juist verhoudingsgewijs veel 
gebruik maken van de auto. Een nadere uitsplitsing van de resultaten naar geslacht 
en generatie laat zien dat het frequenter autogebruik van de Turken vooral voor 
rekening komt van Turkse vrouwen en Turken van de tweede generatie. Onder 
Turkse mannen en Turken uit de eerste generatie is de automobiliteit ook groter dan 
onder autochtonen, maar de verschillen zijn hier minder groot dan bij de vrouwen en 
tweede generatie Turken. Mogelijke verklaringen voor het veelvuldige autogebruik 
onder Turken zijn de status die de vierwieler biedt alsmede de onafhankelijkheid en 
vrijheid, hetgeen kennelijk vooral een rol speelt bij jonge vrouwen van de tweede 
generatie. De auto als medium voor emancipatie en integratie: om zelf te bepalen 
waar en wanneer men ergens naartoe gaat. 

Figuur 2. Ongecontroleerde en gecontroleerdea verschillen in autogebruik, ten opzichte van 
autochtonen, in odd-ratio’s (relatieve kansenverhoudingen)b, personen 20-65 jaar, 2004/2005.

a Er is gecontroleerd voor verschillen tussen allochtonen en autochtonen in sociaal-demografische 
kenmerken (geslacht, leeftijd, gezinsomvang), sociaal-economische kenmerken (maatschappelijke positie, 
zoals wel/niet hebben van een betaalde baan, en opleidingsniveau), sociaal-culturele kenmerken (soort 
sociale contacten, beheersing van de Nederlandse taal en de mate waarin moderne opvattingen over 
emancipatie worden aangehangen) en ruimtelijke kenmerken (bebouwingsdichtheid van de woonplek en 
het al dan niet wonen in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht), (zie ook paragraaf 4.1; voor een 
uitgebreide beschrijving en verantwoording, zie ook Harms 2006).
b Als deze coëfficiënten 1 zijn, heeft het kenmerk statistisch geen effect op het autogebruik, naarmate hij 
dichter bij 0 zit, een steeds negatiever effect en naarmate hij groter is dan 1, een steeds positiever effect, 
vergeleken met de afwezigheid van het kenmerk of met de referentiegroep (n.s. = niet significant (0,05))
bron: SCP (LAS ’05)

Ongecontroleerde verschillen Gecontroleerde verschillen
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Onderweg per openbaar vervoer
Ten opzichte van autochtonen wordt het openbaar vervoer vooral veel gebruikt door 
Surinamers en Antillianen: de kans dat zij een verplaatsing maken per openbaar vervoer 
is aanzienlijk groter dan de kans dat autochtonen per openbaar vervoer onderweg 
zijn (figuur 3). Ook Marokkanen maken verhoudingsgewijs veel gebruik van het 
openbaar vervoer. Opnieuw vormen de Turken een uitzondering: zij zijn ongeveer 
even vaak onderweg per openbaar vervoer als de autochtone stadsbewoners. 
Indien rekening wordt gehouden met de sociale en ruimtelijke achtergrondkenmerken 
van allochtonen en autochtonen blijkt dat de verschillen tussen Surinamers en 
Antillianen enerzijds en autochtonen anderzijds weliswaar iets kleiner worden, 
maar wel significant blijven. Voor Marokkanen en Turken levert de ‘controle’ voor 
achtergrondkenmerken geen andere resultaten op. Factoren die de verschillen tussen 
allochtonen en autochtonen enigszins nuanceren, zijn onder andere het aandeel 
schoolgaanden en studerenden (die veel vaker gebruik maken van het openbaar 
vervoer dan gemiddeld) en het aandeel van de allochtonen dat woonachtig is in 
één van de vier grote steden (waar het openbaar vervoergebruik aanzienlijk hoger 
ligt dan elders). Indien de resultaten worden uitgesplitst naar geslacht, blijkt dat 
het frequenter openbaar vervoergebruik geheel voor rekening komt van vrouwen. 
Onder mannen zijn er geen verschillen in het gebruik van het openbaar vervoer 
ten opzichte van autochtonen, terwijl vrouwen een grofweg vijf keer zo grote kans 
hebben om onderweg te zijn per openbaar vervoer. 
Waarom zijn met name de Surinaamse, Antilliaanse en Marokkaanse vrouwen, ook nadat 
rekening is gehouden met sociale en ruimtelijke achtergrondkenmerken, vaker onderweg per 
openbaar vervoer dan autochtonen? De meest voor de hand liggende verklaring is het niet 
hebben van een eigen auto en of rijbewijs (zie ook paragraaf 3.3). Allochtone vrouwen hebben 
immers vaker geen auto en of rijbewijs dan autochtone vrouwen, waardoor ze eerder gedwongen 
zijn om gebruik te maken van het openbaar vervoer. Een dergelijke verklaring blijkt echter 
niet voldoende: ook als wordt gecontroleerd voor verschillen in auto- en rijbewijsbezit, blijft 
de conclusie gehandhaafd dat allochtonen meer gebruik maken van het openbaar vervoer dan 
autochtonen. Uit een inventarisatie naar de redenen voor het openbaar vervoergebruik blijkt 
dat Surinamers met name vaker per bus, tram en trein onderweg zijn omdat ze dit ‘gemakkelijk’ 
en ‘handig’ vinden (Harms 2006). 

Onderweg per fiets
De kans dat allochtonen een verplaatsing per fiets maken is fors kleiner dan de 
kans dat autochtonen dit doen: met name Turken zijn weinig fietsgeneigd, maar 
ook Marokkanen, Surinamers en Antillianen fietsen verhoudingsgewijs minder 
vaak (figuur 4). Wanneer rekening wordt gehouden met sociale en ruimtelijke 
achtergrondkenmerken van allochtonen en autochtonen worden de verschillen 
weliswaar iets kleiner, maar blijven niettemin fors. De achtergrondkenmerken die 
de verschillen in fietsgebruik enigszins (maar dus lang niet helemaal) ‘verklaren’ zijn 
de leeftijd (hoe ouder de leeftijd, des te minder men fietst), de gezinsomvang (een 
toename van de gezinsgrootte verkleint de kans op fietsen), het opleidingsniveau (hoe 
hoger het opleidingsniveau, des te meer wordt er gefietst), het woonachtig zijn in één 
van de vier grote steden (waar de fiets te kampen heeft met een hoogwaardig openbaar 
vervoernetwerk als concurrerend alternatief) alsmede de stedelijke dichtheid (een 
stijging van de bebouwingsdichtheid vergroot de kans op fietsgebruik). 
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Figuur 3. Ongecontroleerde en gecontroleerdea verschillen in het openbaar vervoergebruik, ten 
opzichte van autochtonen, in odd-ratio’s (relatieve kansenverhoudingen)b, personen 20-65 jaar, 
2004/2005.
a Er is gecontroleerd voor verschillen tussen allochtonen en autochtonen in sociaal-demografische 
kenmerken (geslacht, leeftijd, gezinsomvang), sociaal-economische kenmerken (maatschappelijke 
positie, zoals wel/niet hebben van een betaalde baan, en opleidingsniveau), sociaal-culturele 
kenmerken (soort sociale contacten, beheersing van de Nederlandse taal en de mate waarin 
moderne opvattingen over emancipatie worden aangehangen) en ruimtelijke kenmerken 
(bebouwingsdichtheid van de woonplek en het al dan niet wonen in Amsterdam, Rotterdam, Den 
Haag en Utrecht), (zie ook paragraaf 4.1; voor een uitgebreide beschrijving en verantwoording, 
zie ook Harms 2006).
b Als deze coëfficiënten 1 zijn, heeft het kenmerk statistisch geen effect op het openbaar 
vervoergebruik, naarmate hij dichter bij 0 zit, een steeds negatiever effect en naarmate hij groter 
is dan 1, een steeds positiever effect, vergeleken met de afwezigheid van het kenmerk of met de 
referentiegroep (n.s. = niet significant (0,05)) bron: SCP (LAS ’05)

Een onderscheid naar geslacht wijst uit dat er vooral weinig wordt gefietst door 
allochtonen vrouwen. Bij nader inzien blijken Marokkaanse en Surinaamse mannen 
zelfs niet siginificant minder vaak te fietsen dan autochtone mannen. Op Turkse 
en Antilliaanse mannen is het mindere fietsen wel van toepassing. Verder blijkt 
dat er vooral minder wordt gefietst door Turken van de tweede generatie. Naar 
het waarom hiervan kan slechts worden gegist. Zo lijken er aanwijzingen dat de 
fiets onder allochtone jongeren te kampen heeft met een slecht imago en een lage 
status: “Fietsen doe je alleen als het niet anders kan, bijvoorbeeld omdat je ‘platzak’ 
bent” aldus een 21 jarige Turk uit Den Haag (geciteerd in Trouw, 17 juni 2004). 
Resultaten uit eerder onderzoek in Amsterdam bevestigen een dergelijk beeld: 
allochtone jongeren zouden minder fietsen dan autochtonen, maar ook minder dan 
oudere allochtonen. Ook de houding ten opzichte van de fiets zou onder allochtone 
jongeren uit Amsterdam nogal terughoudend zijn (zie ook paragraaf 2). Uit het SCP-
onderzoek blijkt verder dat de weinige Turken die wèl fietsen, opvallend vaak als 
reden opvoeren dat het ‘niet anders kan’, dat ze ‘geen andere keuze’ zouden hebben 
(Harms 2006). Voor allochtone vrouwen van Turkse en Marokkaanse afkomst is 

Ongecontroleerde verschillen Gecontroleerde verschillen
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fietsen soms niet mogelijk vanwege geloofsovertuiging: “Fietsen mag niet. En het 
kan ook niet. Ik mag van mijn geloof geen broek aan. Met een rok fietsen gaat niet”, 
aldus een Marokkaanse vrouw in het Parool van 22 januari 2004. Overigens wordt 
het niet kunnen en niet mogen fietsen ook niet altijd als een gemis ervaren. Velen 
vinden het namelijk een gevaarlijke manier van verplaatsen, waar ze zichzelf maar 
ook hun kinderen niet aan willen blootstellen (idem). 

Figuur 4. Ongecontroleerde en gecontroleerdea verschillen in het fietsgebruik, ten opzichte van 
autochtonen, in odd-ratio’s (relatieve kansenverhoudingen)b, personen 20-65 jaar, 2004/2005.

a Er is gecontroleerd voor verschillen tussen allochtonen en autochtonen in sociaal-demografische 
kenmerken (geslacht, leeftijd, gezinsomvang), sociaal-economische kenmerken (maatschappelijke 
positie, zoals wel/niet hebben van een betaalde baan, en opleidingsniveau), sociaal-culturele 
kenmerken (soort sociale contacten, beheersing van de Nederlandse taal en de mate waarin 
moderne opvattingen over emancipatie worden aangehangen) en ruimtelijke kenmerken 
(bebouwingsdichtheid van de woonplek en het al dan niet wonen in Amsterdam, Rotterdam, Den 
Haag en Utrecht), (zie ook paragraaf 4.1; voor een uitgebreide beschrijving en verantwoording, zie 
ook Harms 2006).
b Als deze coëfficiënten 1 zijn, heeft het kenmerk statistisch geen effect op het fietsgebruik, 
naarmate hij dichter bij 0 zit, een steeds negatiever effect en naarmate hij groter is dan 1, een steeds 
positiever effect, vergeleken met de afwezigheid van het kenmerk of met de referentiegroep (n.s. = 
niet significant (0,05))
bron: SCP (LAS ’05)

Ongecontroleerde verschillen Gecontroleerde verschillen
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5. TOT SLOT

In dit hoofdstuk is op basis van een grootschalig onderzoek naar de leefsituatie van 
allochtone stedelingen een beeld geschetst van de mobiliteit van Turken, Marokkanen, 
Surinamers, en Antillianen. Daarbij is gekeken naar de mate van uithuizigheid, de 
aantallen verplaatsingen, de afgelegde afstanden en de gebruikte vervoerwijzen. Er is 
onderzocht in hoeverre de mobiliteit verschilt tussen allochtone bevolkingsgroepen 
onderling, en tussen allochtonen en autochtone stadsbewoners. Daarnaast is gekeken 
of de gevonden verschillen ook blijven bestaan indien rekening wordt gehouden 
met de verschillen tussen allochtonen en autochtonen naar sociale en ruimtelijke 
achtergrondkenmerken.

Resumé: minder uithuizig, minder per fiets
Allochtonen zijn minder vaak onderweg dan autochtonen en leggen in ongeveer 
dezelfde tijd minder kilometers af. Het minder vaak onderweg zijn wordt in het 
geheel verklaard door het feit dat met name de Turkse en Marokkaanse vrouwen vaak 
in het geheel niet buitenshuis komen. Mogelijk spelen traditionele opvattingen over 
man-vrouw verhoudingen hierbij een rol. Zoals moslima’s die zonder toestemming 
of zonder begeleiding van hun echtgenoot zich niet buitenshuis mogen begeven.
In vergelijking met autochtonen wordt door allochtonen minder vaak gebruik 
gemaakt van de auto en de fiets, en juist vaker van het openbaar vervoer. De verschillen 
in autogebruik blijken evenwel grotendeels te kunnen worden verklaard door sociale 
en ruimtelijke kenmerken van de onderscheiden groepen. Dit geldt echter niet voor 
de Turken: zij zijn bij gelijke sociale en ruimtelijke kenmerken juist vaker onderweg 
per auto dan autochtonen. Het openbaar vervoer wordt vooral relatief vaak gebruikt 
door Marokkaanse, Surinamers en Antilliaanse vrouwen. De fiets wordt door geen 
van de allochtonen veel gebruikt. Zelfs bij gelijkblijvende overige omstandigheden 
blijft het fietsgebruik onder allochtonen ver achter bij dat van autochtonen. Vooral 
allochtone vrouwen en tweede generatie Turken en Marokkanen fietsen minder. 
Mogelijke verklaringen hiervoor zijn de lage status die de fiets voor allochtonen heeft, 
het gevaar voor een ongeluk dat zij verbinden aan het fietsen, en cultuurspecifieke 
factoren, zoals het niet kunnen en ook niet mogen fietsen vanwege bijvoorbeeld 
geloofsovertuiging.

Consequenties: fietspad voor het onkruid? 
Is het een probleem dat de mobiliteit van allochtonen anders is dan die van autochtonen? 
Het betekent in ieder geval dat de bestaande inzichten over de mobiliteit moeten 
worden aangepast. Zo worden op basis van het Mobiliteitsonderzoek Nederland 
(MON) uitspraken gedaan over het mobiliteitsgedrag van Nederlanders, zonder dat 
daarbij rekening wordt gehouden met de grote en groeiende groep allochtonen. Dat 
kan tot een overschatting van de mobiliteit leiden, met name wat betreft het fietsen en 
dan in het bijzonder in de grote steden. Ook de toekomst behoeft enige nuancering. 
De prognoses over mobiliteit zijn namelijk bijna allemaal gebaseerd op het gedrag 
van autochtone Nederlanders. Er is een gerede kans dat de toekomstbeelden hierdoor 
aanzienlijk vertekend zijn, vooral waar het de stedelijke gebieden betreft. Betekent het 
mindere fietsen van allochtonen dat de fietspaden in de grote steden straks leeg zijn, 
de fietsstallingen niet langer rendabel, en de fietsenrekken overbodig? Uiteraard zal 
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het zo’n vaart niet lopen. Bovendien zijn er ook tegengestelde bewegingen zichtbaar. 
Zo worden er sinds enige jaren verspreid over het hele land met succes fietslessen 
voor allochtone vrouwen georganiseerd (zie bijvoorbeeld www.steunpuntfiets.nl). 
Het is echter de vraag of allochtonen door dergelijke initiatieven alsnog massaal 
gaan fietsen. Ook na een wat uitgebreider kennismaking blijft fietsen vaak een enge, 
gevaarlijke en ook ‘vreemde’, overwegend autochtone bezigheid. Dat niet alleen 
de eerste maar ook de tweede generatie allochtonen weinig fietsgeneigd zijn, is 
wat dat betreft tekenend. Hoe dan ook, het staat buiten kijf dat de mobiliteit in de 
grote steden in de voorbije en nabije jaren steeds meer is en wordt gekleurd door 
allochtonen. Hoewel het saldo resultaat hiervan vooralsnog enigszins in nevelen is 
gehuld, zal het openbaar vervoer er vermoedelijk wel bij varen, terwijl de fiets steeds 
meer een uitzondering wordt, en steeds minder de regel. Tot op zekere hoogte is dat 
nu reeds zichtbaar in de stadsdelen waar de meeste allochtonen wonen. 
De mobiliteit van allochtonen vormt al met al een belangrijk aandachtspunt voor 
het beleid op het gebied van verkeer en vervoer. Maar het biedt ook kansen voor het 
integratiebeleid. Met name het bestrijden van ‘mobiliteitsarmoede’ biedt perspectieven: 
een toename van de mogelijkheden om mobiel te zijn betekent immers een vergroting 
van de ruimtelijke en temporele bewegingsvrijheid, en daardoor ook meer vrijheid 
om deel te nemen aan diverse maatschappelijke activiteiten, uiteenlopend van het 
verrichten van betaalde arbeid tot het onderweg zijn voor vrijetijdsdoeleinden. De 
dagelijkse leefruimte kan hierdoor worden opgerekt, in het meest extreme geval van 
een wereld die zich primair afspeelt binnen de vier muren van het thuis-zijn naar 
een wereld die meerdere straten, meerdere wijken of zelfs meerdere steden beslaat. 
Illustratief voor een vergroting van de mobiliteit die samengaat met een versnelling 
van de maatschappelijke participatie en integratie is het fenomeen ‘fietsvriendinnen’: 
autochtone vrouwen die allochtone vrouwen leren fietsen, elkaar al fietsende over 
en weer kunnen inspireren en ook de beheersing van de Nederlandse taal stimuleren. 
Volgens dit van origine Tilburgse initiatief is het fietspad meer dan een route van A 
naar B: het fietspad als snelweg naar integratie in plaats van voedingsbodem voor 
onkruid?
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NOTEN

1  Strikt genomen is het beter om de Turken, Marokkanen, Surinamers en Antillianen aan te duiden 
als ‘niet-westerse’ allochtonen. De andere groepen niet-westerse allochtonen zoals de Irakezen, 
Afghanen, Iraniërs en Somaliërs die qua omvang veel kleiner zijn, blijven in dit rapport buiten beeld. 
Ook over de westerse allochtonen zoals de Duitsers en de Belgen is geen informatie opgenomen. Voor 
het gemak zijn de vier geselecteerde groepen niet-westerse allochtonen die het onderwerp zijn van dit 
rapport steeds aangeduid als ‘allochtonen’.

2  Illustratief in dit verband is de vanuit het emancipatie- en integratiebeleid geïnitieerde campagne 
‘Thuis in Nederland? Doe mee!’, waarmee sinds 2005 allochtone vrouwen worden aangespoord om 
buitenshuis actief te worden (zie o.a. www.doemee.nl).

3  Dit komt overeen met de landelijke gemiddelden, zoals bekend uit het Mobiliteitsonderzoek Nederland 
(MON).

4  Indien in het MON een selectie wordt gemaakt van de 50 grote steden, de leeftijdsgroep 20 tot 65 
jaar en de weekdagen zondag tot en met donderdag, komen de gemiddelden wat hoger uit op bijna 40 
kilometer per persoon per dag.
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16. Waarden en vertrouwen in Europa 
vergeleken

H. VINKEN en P. DEKKER

SAMENVATTING

Dit hoofdstuk biedt een beschrijving van de culturele diversiteit van de lidstaten van de Europese 
Unie. Eerst wordt ingegaan op de waardendimensies van Geert Hofstede, Shalom Schwartz, Ronald 
Inglehart, Mary Douglas en de onderzoekers van de European Values Study. Vervolgens komen 
sociaal en institutioneel vertrouwen aan bod. De posities van landen op de diverse indicatoren en 
hun onderlinge samenhang worden geschetst. De EU-lidstaten scoren zeer uiteenlopend. Over de 
hele linie zijn noord versus zuid en oude versus nieuwe lidstaten de beste samenvattingen van de 
verscheidenheid. Mogelijke implicaties van de verschillen voor de Europese samenwerking worden 
geschetst. Tot slot wordt wenselijk vervolgonderzoek besproken. 

1.  LANDEN VERGELIJKEN?

Op de golven van de globalisering, vooral de verspreiding van informatie en het 
grotere aantal mensen dat over de landsgrenzen reist, wordt wel getwijfeld aan de 
evidentie dat de natiestaat nog steeds een relevante culturele eenheid is, kortom, of 
er nog wel zoiets bestaat als nationale culturen. Er zijn twee redenen te noemen die 
pleiten voor het bestaan van nationale culturen. Eerst is daar de globaliseringsthese 
zelf. Uit de literatuur ontstaat het beeld dat juist met globalisering – dat wil zeggen 
het proces van grensoverschrijdende transacties van informatie, goederen, mensen 
én cultuur – een zoektocht op gang is gekomen naar wat nu de eigen, unieke, lokale, 
regionale of nationale identiteit is. Concrete voorbeelden zijn wereldwijd te vinden in 
de herwaardering van traditioneel theater, seizoensfestivals, mode van eigen bodem, 
liedjes in eigen taal, ambachtelijk eten (slow food) uit eigen streek, maar ook minder 
fraaie voorbeelden als nationalistische tendensen en conflicten (zie o.a. Berger & 
Huntington, 2000). Het gaat hier om wat wel de paradox van globalisering wordt 
genoemd: precies omdat er globalisering is, wint ook het nationale aan belang (Ester 
et al., 2006). De eigen cultuur, de eigen waarden, wat het is dat we delen als het gaat 
om het wenselijke en verkiesbare, worden sterker benadrukt. Het tweede argument is 
empirisch van aard. Verschillen in cultuur worden belangrijker als andere verschillen, 
bij voorbeeld in productiewijze en welvaart, kleiner worden. Consumentenonderzoek 
laat zien dat de rol van nationale culturen bij consumptievoorkeuren en concrete 
aankopen groot is en eerder toeneemt dan afneemt als landen rijker worden en in 
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economische termen convergeren (o.a. De Mooij, 2001). Bij toenemende welvaart is 
er meer ruimte om te kiezen voor wat in de eigen cultuur hoog staat aangeschreven en 
gaan consumptiepatronen juist uiteenlopen tussen landen. Ook landen die in gelijke 
mate bloot staan aan globaliseringsinvloeden verschillen nog steeds sterk in nationale 
culturen. Vele geïndustrialiseerde landen in Europa en Azië hebben te maken met 
gelijke vormen van grensoverschrijdende transacties, maar zijn in cultureel opzicht 
nog sterk verschillend.
Er is kortom voldoende reden om aan te nemen dat landen, ook landen in de Europese 
Unie in cultureel opzicht van elkaar verschillen. In de sociale wetenschappen 
bestaan echter een groot aantal uiteenlopende indelingen van culturen. Sociologen, 
antropologen, psychologen en politieke wetenschappers hanteren allen hun eigen 
indelingen. Hier willen we nagaan welke indelingen opgeld doen en wat de onderlinge 
samenhang is. Empirische cultuurvergelijkende studies zoeken doorgaans patronen 
in waarden (Vinken et al., 2004). Dat kunnen patronen zijn in bepaalde domeinen 
van het leven (familie, politiek, werk, religie, etc.), of patronen in alle domeinen 
samen. Behalve op waarden, blijken landen ook hardnekkig te verschillen in de mate 
van vertrouwen van burgers in elkaar en in maatschappelijke instituties. Aan beide 
typen vertrouwen besteden we in dit hoofdstuk ook aandacht. 
Aandacht voor waarden- en vertrouwensverschillen in een Europese context is onder 
andere voor Europese samenwerking van belang.1 Zowel de EU-professional als de 
‘gewone’ EU-burger die over de landsgrenzen in de EU samenwerkingsrelaties aangaat, 
zal moeten anticiperen op verschillen én overeenkomsten in waarden en vertrouwen. 
Een voorbeeld uit het waardendomein kan dat illustreren. Iemand opgegroeid in 
cultuur met een lage machtafstand, zoals Nederland, zal verantwoordelijkheden liefst 
zo laag mogelijk leggen. Terwijl iemand uit een hoge-machtafstandcultuur, zoals 
Frankrijk of Polen, alleen de hoogste baas verantwoordelijkheden toevertrouwd. 
Komt iemand uit een cultuur met een grote onzekerheidsvermijding dan lijkt het 
waarschijnlijk dat samenwerking in een grote hoeveelheid regels, voorschriften en 
controlemechanismen wordt gevat. Tot slot, iemand uit een cultuur waar traditionele 
dragers van autoriteit (bijvoorbeeld de kerk) weinig invloed hebben en die meer 
vertrouwt op een seculiere rationaliteit, zal eerder het gezag van hiërarchische, 
bureaucratische organisaties bevragen, zeker het gezag van grotere tot centralisatie 
neigende organisaties, zoals bijvoorbeeld de Europese Commissie. De voorbeelden 
zijn ter illustratie: Uiteraard is er geen sprake van een één-op-éénrelatie tussen de 
cultuur waarin een individu is opgegroeid en de waarden of het vertrouwen van dat 
individu.
In de paragraaf 2 introduceren we theoretische waardendimensies en in paragraaf 
3 beschrijven we aan de hand daarvan de empirische diversiteit, gevolgd door 
nadere beschouwingen over de samenhang tussen de dimensies en hun relaties met 
houdingen tegenover de Europese Unie en enkele afsluitende afwegingen over verder 
onderzoek (paragraaf 4). 

2. BENADERINGEN 

We gaan hier eerst in op werk van diegenen die wel de ‘grote drie’ van het empirisch 
cultuurvergelijkend onderzoek genoemd worden (Vinken et al., 2004; Ester et 
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al., 2006): Geert Hofstede, Ronald Inglehart en Shalom Schwartz. Vervolgens 
behandelen we de benaderingen van nationale waardepatronen van Mary Douglas en 
de onderzoekers van de European Values Study (EVS) en twee soorten vertrouwen.

2.1. Geert Hofstede

Geert Hofstede (1980, 2001) is internationaal bekend om zijn vergelijkingen van 
nationale culturen op basis van vijf waardendimensies. Deze dimensies zijn: 
machtafstand of de mate waarin in een cultuur machtsverschillen verwacht en 
geaccepteerd worden, onzekerheidsvermijding2 of de mate waarin in een cultuur 
mensen zich bedreigd voelen door onzekere en onbekende situaties, individualisme 
(versus collectivisme) of de mate waarin in een cultuur losse verbanden tussen 
individuen versus hechte groepsbindingen bestaan die een zwakke of juist sterke 
groepsoriëntatie, bescherming en loyaliteit inhouden, masculiniteit (versus 
femininiteit) waarbij in een cultuur sterke of zwakke verschillen in sekserollen zijn en 
waarin respectievelijk assertiviteit, kracht en materieel succes versus bescheidenheid, 
zorgzaamheid en kwaliteit van leven voorop staan (in een masculiene cultuur wordt 
vooral van mannen verwacht dat zij assertief en krachtdadig zijn; in een feminiene 
cultuur wordt van zowel mannen als vrouwen bescheidenheid en zorgzaamheid 
verwacht), en tot slot een langetermijnoriëntatie versus een kortetermijnoriëntatie 
met als deugden uitstel van behoeftebevrediging, doorzettingsvermogen en 
spaarzaamheid respectievelijk respect voor tradities, het vermijden van gezichtsverlies 
en vervullen van sociale verplichtingen. De eerste vier dimensies komen voort uit 
onderzoek in ruim veertig landen onder meer dan 100.000 medewerkers van IBM 
eind jaren zestig en begin jaren zeventig en aanvullend onderzoek onder managers 
begin jaren zeventig. De laatste dimensie werd gevonden na vervolgonderzoek in 
een aantal Aziatische en ook Westerse landen in de jaren tachtig van de vorige eeuw. 
Met latere replicaties uit de jaren negentig meegeteld zijn er gegevens over de eerste 
vier en soms alle vijf dimensies voor vijftig landen en drie regio’s van landen. Na 
de analyses van deze data trof het Hofstede (2001: 28-31) dat zeker zijn eerste vier 
dimensies overeenkomen met sociologisch werk waarin gesteld wordt dat in alle 
tijden individuen en samenlevingen een aantal basale problemen te lijf moeten gaan 
(zie ook Vinken & Rammstedt, 2006): de relatie met autoriteit en ongelijkheid, de 
verhouding individu en samenleving (inclusief man/vrouwbeelden), en het omgaan 
met conflicten (inclusief de controle van agressie en het uiten of inhouden van 
gevoelens). Machtafstand houdt verband met het eerste probleem, individualisme/
collectivisme en masculiniteit/femininiteit met het tweede en onzekerheidsvermijding 
met het derde. Hofstede (2001) houdt culturele veranderingen zeker voor mogelijk, 
maar meent na het relateren van zijn dimensies aan recente databronnen, dat de 
onderlinge verschillen tussen culturen niet verdwijnen. 

2.2. Shalom Schwartz

Shalom Schwartz (1994, 2004) heeft baanbrekend onderzoek gedaan naar het bestaan 
van universele waardenoriëntaties bij 200 steekproeven in meer dan 65 landen. Dat 
onderzoek vond eind jaren tachtig en begin jaren negentig van de vorige eeuw plaats 
onder leraren en leerlingen en recentelijk ook onder ruimere bevolkingsgroepen in 

Marktonderzoek DEF.indd   307 06-12-2006   12:15:59



308

Europa (via de European Social Surveys, ESS). Hij onderscheidt op het niveau van 
nationale culturen zeven typen. De typen zijn (met tussen haakjes de belangrijkste 
waarden): harmonie (eenheid met de natuur, vrede op aarde), conservatisme (sociale 
orde, gehoorzaamheid, respect voor traditie), hiërarchie (autoriteit, bescheidenheid), 
beheersing (ambitie, uitdaging), affectieve autonomie (plezier, een opwindend 
leven), intellectuele autonomie (ruimdenkend, nieuwsgierigheid) en egalitarisme 
(sociale rechtvaardigheid, gelijkheid). Deze zeven typen vormen deels elkaars 
tegenpolen en soms tegelijk elkaars buren. Net als bij Hofstede reflecteren deze 
typen manieren waarop culturen een antwoord formuleren op basale thema’s in het 
reguleren van menselijk gedrag. Ten eerste het thema van het onafhankelijke versus 
afhankelijke individu te traceren met de twee typen autonomie en egalitarisme versus 
conservatisme. Ten tweede gelijkheid versus ongelijkheid: zie egalitarisme versus 
hierarchie en beheersing. Verandering versus aanpassing is het derde thema en dat laat 
zich zien in beheersing en affectieve autonomie versus harmonie en conservatisme. 
Tot slot en ten vierde de zelf- versus andergerichtheid: zie de twee autonomietypen 
versus egalitarisme.

2.3.  Ronald Inglehart

Ronald Inglehart (1990, 1997) heeft faam verworven met het identificeren van een 
‘stille revolutie’ die zich vanaf begin jaren zeventig van de vorige eeuw in geavanceerde 
samenlevingen zou voltrekken. Naarmate meer jonge cohorten opgroeien in 
welvarende omstandigheden, komen in zulke samenlevingen andere prioriteiten 
bovendrijven: niet langer materiële groei of fysieke zekerheid (materialisme), maar 
persoonlijke groei en kwaliteit van leven, welzijn en tolerantie (postmaterialisme). 
Met andere woorden, als de materiële noden zijn bevredigd ontstaat ruimte voor 
niet-materiële of postmaterialistische behoeften. In recentere werken onderscheidt 
Inglehart (1997, zie ook Inglehart & Baker, 2000; Inglehart & Oyserman, 2004; 
Inglehart & Welzel, 2005) twee dimensies waarmee culturen kunnen worden 
vergeleken: een dimensie waarden rondom overleving versus welzijn (later ook wel 
overleving versus zelfexpressie genoemd) en een dimensie traditionele versus seculier-
rationele autoriteitswaarden. Postmaterialisme vormt de kern van de welzijns- of 
zelfexpressiewaarden zoals materialisme dat doet bij de overlevingswaarden. In 
culturen met traditionele autoriteitswaarden domineren religieuze en hiërarchische, 
bureaucratische organisaties, wordt de autoriteit van mannen en ouders verdedigd, 
en doen autoritaire houdingen opgeld. Met modernisering winnen in deze culturen 
de seculier-rationale autoriteitswaarden aan belang en deze gaan samen met 
meer individuele vrijheid en het verwerpen van voornoemde organisaties en met 
oppositie tegen centralisering van gezag en tegen de grootsheid (‘bigness’) ofwel het 
allesbepalende, het alomvattende van overheden (Inglehart, 1997: 78-81).

2.4.  Mary Douglas

De grid-grouptheorie – met name door de aanhangers ervan ook wel aangeduid als 
‘cultural theory’ – heeft een antropologische achtergrond. Ze behelst een vierdeling 
van culturen op basis van twee dimensies van sociale structuren (Douglas, 1978, 
1999; Grendstad, 1999; Thompson et al., 1990): de ‘grid’-dimensie van de inperking 
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van individuele vrijheid door regels en autoriteiten, en de ‘group’-dimensie van de 
mate van sociale integratie en profilering door groepen. Een hoge gridscore betekent 
veel regelgeving, voorschriften en instituties die vrije transacties tussen individuen 
beperken. Een lage betekent veel individuele autonomie, zelfcontrole en onderlinge 
competitie. Bij een hoge groepscore is groepslidmaatschap belangrijk, zijn er vooral 
contacten tussen leden van dezelfde groep en delen die leden alle facetten van het leven 
(werk, hulpbronnen, recreatie, etc.). Een lage score start met een laag groepsbesef, 
een leven zonder sterk herkenbare grenzen tussen groepen en lidmaatschap van zeer 
weinig of van juist veel groepen die weinig tijdbeslag leggen op het individu. Uit 
deze scores volgen nu vier typen of vier culturen, die onderling samenhangen, met 
elkaar in concurrentie zijn en in elk land in een bepaalde combinatie voorkomen: 
hiërarchie, egalitarisme, individualisme en fatalisme. Bij hiërarchie wordt zowel op 
grid als groep hoog gescoord; men hecht aan een geordend leven en is bang voor 
deviant gedrag. Bij individualisme wordt op beide juist laag gescoord; men heeft 
vertrouwen in het particulier initiatief en een hekel aan vrijheidsbeperkingen. 
Egalitarisme scoort laag op grid en hoog op groep; solidariteit en het welzijn van 
de groep staan hoog aangeschreven en men neemt niet graag risico’s. Als vierde 
type scoort fatalisme hoog op grid en laag op groep; het individu staat er alleen 
voor en voelt zich overgeleverd aan externe machten. Soms wordt overigens ook 
nog als vijfde type autonomie onderscheiden, kenmerkend voor een kleine groep 
‘kluizenaars’ die zich buiten regels en groepen plaatsen.

2.5.  De EVS-onderzoekers

Ook de onderzoekers van de European Values Study (EVS) hebben een verkenning 
gedaan naar het bestaan van cultuurdimensies waarmee Europese landen in typen 
zouden kunnen worden ingedeeld (Hagenaars et al., 2003; Halman et al., 2005). 
Op basis van een lange reeks vragen over waarden op verschillende domeinen, 
verzameld in ruim 30 Europese landen rond het jaar 2000, komen zij tot twee 
dimensies die sterke overlap vertonen met de dimensies van Inglehart (zie boven): 
de dimensie ‘normatief/religieus’ en de dimensie ‘autonomie/socio-liberalisme’. 
Deze twee dimensies verklaren de meeste variatie in waarden rondom het milieu, 
armoede, werk, religiositeit, huwelijk en gezin, rol van de vrouw, moraliteit, 
democratie en politieke betrokkenheid, vertrouwen, recht en solidariteit. De twee 
dimensies worden opgevat als fundamentele, onderliggende waardenpolen. De 
‘normatief/religieus’ dimensie (Hagenaars et al., 2003: 30-31) combineert een aantal 
normatieve kwesties: hoe hoger de score op deze dimensie (van landen, groepen 
en/of individuen), des te meer aandacht is er voor het handhaven van strikte 
morele standaarden en maatschappelijke normen en des te meer nadruk ook op 
solidariteit. Het huwelijk is belangrijk evenals religiositeit. De ‘autonomie/socio-
liberalisme’ dimensie gaat over individuele vrijheid en persoonlijke autonomie en 
omvat naast het eerder genoemde postmaterialisme, verder pro-democratische 
opvattingen en tolerantie wat persoonlijke, seksuele voorkeuren en wat mensen van 
verschillende etnische achtergronden betreft. Kinderen krijgen of trouwen worden 
niet als noodzaak opgevat, wel het werken (ook van vrouwen met kinderen) voor 
persoonlijke ontwikkeling. Bovendien is er een sterk protestgeneigdheid en maakt 
men offers voor milieubehoud. 
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2.6. Twee soorten vertrouwen

‘Vertrouwen’ is in de jaren 1990 in hoog tempo een populair onderwerp geworden, 
zowel in de sociale wetenschappen, de economie en het overheidsbeleid. Het 
onderwerp raakte vooral in de mode door ‘Making democracy work’ van Putnam 
(1993) en ‘Trust’ van Fukuyama (1995). Voor beide auteurs is wederzijds vertrouwen 
van burgers van groot belang om in een maatschappij te komen tot soepele transacties, 
vrijwillige samenwerking en collectieve actie. Putnam liet in een uitvoerige analyse van 
de Italiaanse regio’s zien hoe vertrouwen is ingebed in veelomvattende tradities van ‘civic 
community’ en positieve economische, politieke en bestuurlijke effecten genereert. 
Fukuyama liet door een vergelijking van landen en groepen landen het economische 
belang van sociaal vertrouwen zien. We meten dit vertrouwen hier als ‘gegeneraliseerd 
sociaal vertrouwen’, een algemene houding tegenover andere mensen.3 
Behalve naar gegeneraliseerd sociaal vertrouwen kijken we naar vertrouwen in 
maatschappelijke en politieke instituties. Vertrouwen in maatschappelijke en 
politieke instituties kan een veralgemenisering zijn van sociaal vertrouwen (men 
vertrouwt voortbrengselen van mensen), maar ook een gevolg van of een compensatie 
voor gebrekkig sociaal vertrouwen. Als door schaalvergroting en toenemende 
complexiteit vertrouwen tussen mensen onvoldoende basis biedt voor interacties, zijn 
er procedurele en organisatorische garanties nodig en moet men daarop vertrouwen, 
eventueel met een afgeleid sociaal vertrouwen als gevolg.

3. EMPIRISCHE DIVERSITEIT IN EUROPA

In drie tabellen presenteren we de landenscores op de vermelde waardendimensies en 
op indicatoren voor sociaal en institutioneel vertrouwen. We doen dat voor zo actueel 
mogelijke gegevens (zie Dekker et al. 2006 voor enkele ontwikkelingen in de afgelopen 
decennia). Vervolgens wordt ingegaan op de relaties tussen de indicatoren.

3.1.  Waarden

Machtafstand, onzekerheidsvermijding en masculiniteit zijn vooral laag in de 
Noordelijke landen (zie tabel 1). Het is vaak hoog in de nieuw tot de EU toegetreden 
landen en de Zuideuropese landen. Individualisme is vooral een kenmerk van 
Scandinavische en Engelstalige landen en Nederland. In Duitstalige landen, Finland, 
Frankrijk en veel van de nieuw toegetreden landen is het relatief laag (evengoed: 
vergeleken met landen buiten Europa is het ook in deze landen duidelijk hoger). 
Gemiddeld genomen vinden we een kortetermijnoriëntatie, zeker in Zweden, 
Spanje en Tsjechië. Iets langer is de oriëntatie in Finland, Denemarken, Nederland 
en Hongarije.
Conservatisme, lage mate van affectieve en intellectuele autonomie, meer hiërarchie 
en een lage mate van egalitarisme, dat zijn de waardenkenmerken die goeddeels 
opgeld doen in de nieuwe EU-lidstaten (zie ook tabel 1). Wat affectieve autonomie 
betreft zijn er ook binnen de ‘oude’ EU-landen sterke verschillen: Frankrijk scoort 
zeer hoog, Finland en Nederland onder modaal, terwijl Italië net als de nieuwe 
EU-landen zeer laag scoort. De beheersingsdimensie laat weinig verschillen zien. 
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We kunnen alleen een relatief hoge score in Griekenland en Portugal en een lage in 
Finland, Estland en Slovenië opmerken. Bij harmonie is het beeld juist zeer gemengd. 
Nederland, Denemarken en Polen scoren het laagst, Italië en Slovenië het hoogst, de 
overige modaal. 

Tabel 1. De waardendimensies van Geert Hofstede en Shalom Schwartz: landengemiddelden en 
afwijkingen daarvan in scores.

Hofstedea Schwartzb

pdi uai idv mas lto con aff int hie beh ega har
landen-
gemiddelde

49 65 65 52 34 3,84 3,57 4,48 2,09 4,00 5,22 4,41

Finland . -21 -6 -36 7 0,00 -0,06 0,15 -0,06 -0,37 0,04 0,13
Zweden -18 -41 10 -35 -12 . . . . . . .
Denemarken -23 -42 13 -17 12 -0,20 0,44 0,11 -0,23 -0,03 0,30 -0,25
Verenigd 
Koninkrijk

-10 -5 13 -7 1 . . . . . . .

Ierland -7 -9 8 3 9 . . . . . . .
Nederland . -12 4 -35 4 -0,16 -0,06 -0,03 0,17 -0,02 0,17 -0,43
België . 15 4 -10 4 . . . . . . .
Luxemburg -9 5 -15 . . . . . . . . .
Duitsland -18 2 -16 -1 -4 -0,38 0,46 0,28 0,18 0,07 0,15 0,01
Oostenrijk . -1 -10 8 -3 . . . . . . .
Italië 3 15 4 26 0 -0,02 -0,62 0,13 -0,40 0,08 0,35 0,39
Griekenland -2 . . . . -0,16 0,39 -0,39 -0,08 0,53 0,13 -0,02
Frankrijk . 24 -16 21 5 -0,49 0,84 0,68 0,07 -0,11 0,23 -0,10
Spanje . 24 -7 -7 -15 -0,42 0,40 0,43 -0,06 0,11 0,33 0,12
Portugal . 17 -5 -4 -4 -0,08 -0,03 -0,36 -0,01 0,25 0,40 -0,12
Estland -9 -5 -5 -21 . 0,47 -0,51 -0,67 0,00 -0,31 -0,23 0,18
Letland . . . . . . . . . . . .
Litouwen . . . . . . . . . . . .
Polen 19 28 -5 13 . 0,47 -0,44 -0,39 0,44 0,00 -0,40 -0,31
Tsjechië 8 9 -7 6 -21 . . . . . . .
Slowakije 55 -14 -13 59 4 0,44 -0,81 -0,44 0,02 0,09 -0,24 -0,01
Hongarije -3 17 15 37 16 0,13 -0,23 -0,03 0,33 -0,04 -0,35 0,10
Slovenië . . . . . 0,43 0,19 0,56 -0,33 -0,24 -0,86 0,31
Cyprus . . . . . . . . . . . .
Malta . . . . . . . . . . . .

a De dimensies pdi, uai, idv, mas en lto staan voor resp. machtafstand, onzekerheidsvermijding, 
individualisme, masculiniteit en langetermijnoriëntatie; scores variëren goeddeels van 0=laag tot 
100=hoog; gegevens uit de tweede helft van de jaren negentig (zie Hofstede, 2001; mn data van De 
Mooij, 2001 en Helmreich & Merrit, 1998; vgl. Hoppe, 1990). In de vervolganalyses nemen we ook 
oudere data (steeds de jongst beschikbare) mee voor de landen met hier ontbrekende data
b De dimensies con, aff, int, hie, beh, ega en har staan voor conservatisme, affectieve autonomie, 
intellectuele autonomie, hiërarchie, beheersing, egalitarisme en harmonie; gegevens uit begin jaren 
negentig (zie Schwartz, 1994)
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Tabel 2 biedt gegevens voor Inglehart, Douglas en de EVS-onderzoekers. Het 
aandeel postmaterialisten in de EU is in 2005 gering: gemiddeld 10% en variërend 
van minder dan 5% in enkele zuidelijke en nieuwe lidstaten tot 25% in Nederland 
en Zweden. Gemiddeld genomen neigen EU-inwoners meer tot seculier-
rationele dan tot traditionele autoriteitswaarden, en meer tot welzijnswaarden 
dan overlevingswaarden. Wat autoriteitswaarden betreft zien we een grote steun, 
juist ook in de nieuwe EU-landen, voor de seculier-rationele pool. De onderlinge 
verschillen zijn groot. Zweden staat bijna alleen in de bovenmatige seculier-rationele 
positie. De meeste nieuwe EU-landen hebben wel een duidelijke voorkeur voor 
overlevingswaarden.

Tabel 2. De waardendimensies van Ronald Inglehart, Mary Douglas en de .EVS-onderzoekers: 
landengemiddelden en afwijking daarvan in procentpunten en scores.

Ingleharta Douglasb EVSc

pm sra wzw hie ega ind fat grid group sli nre
landen-
gemiddelde

10 0,34 0,21 12 20 36 32 -0,02 0,03 0,06 0,10

Finland 1 0,13 0,38 0 19 -1 -18 -0,42 0,35 0,41 -0,36
Zweden 15 1,00 1,05 11 42 -25 -28 -0,42 1,18 1,52 -0,53
Denemarken 10 0,31 0,72 -3 18 4 -19 -0,49 0,33 0,73 -0,78
Verenigd 
Koninkrijk

8 . . 5 6 0 -10 -0,10 0,13 0,44 0,65

Ierland -6 -0,79 0,54 -2 -2 10 -6 -0,25 -0,06 0,13 1,85
Nederland 15 0,25 0,83 8 27 -13 -21 -0,21 0,83 1,09 -0,01
België 4 0,17 0,27 5 5 -2 -8 -0,04 0,27 0,57 0,37
Luxemburg 0 0,10 0,44 3 0 -1 -2 0,03 0,09 . .
Duitsland 2 0,03 -0,01 -5 -7 12 0 -0,13 -0,29 0,18 -0,66
Oostenrijk -2 -0,31 0,44 4 6 4 -14 -0,25 0,12 0,18 0,05
Italië 0 -0,23 0,23 0 -5 1 4 0,10 -0,09 0,15 0,58
Griekenland -5 -0,15 0,03 7 5 -5 -6 -0,04 0,32 . .
Frankrijk 3 0,11 0,23 -4 -13 3 14 0,16 -0,37 0,46 -0,12
Spanje -1 0,02 0,09 -6 -8 9 6 -0,03 -0,29 0,12 0,12
Portugal -7 -0,63 -0,35 -8 -14 15 6 -0,11 -0,48 -0,53 -0,30
Estland -5 0,52 -0,95 -3 -11 -7 22 0,37 -0,33 . .
Letland -6 0,12 -1,01 -3 -13 -5 21 0,50 -0,33 -1,19 -1,08
Litouwen -4 0,01 -0,85 -6 -16 -4 27 0,51 -0,51 . .
Polen -5 -0,68 -0,41 -3 -13 -2 19 0,33 -0,34 -1,08 1,07
Tsjechië 4 0,70 -0,02 -1 -5 2 4 0,05 -0,16 -0,38 -0,86
Slowakije -3 0,05 -0,42 10 -3 -12 5 0,45 -0,28 -0,91 -0,08
Hongarije -5 -0,25 -0,94 -4 -11 -9 24 0,36 0,12 -1,76 0,07
Slovenië -2 0,28 -0,21 0 -3 6 -3 -0,06 -0,03 . .
Cyprus -6 . . . . . . . . . .
Malta -5 -1,19 -0,16 -4 -4 19 -11 -0,37 -0,20 . .

a pm = percentage postmaterialisme (Eurobarometer 64.2; 2005). De dimensies sra en wzw staan 
voor resp. seculier-rationele autoriteitswaarden en welzijnswaaraden; gegevens uit European Values 
Study, wave 1999/2000
b De dimensies hie, ega, ind, fat staan voor resp. hiërarchie, egalitarisme, individualisme, fatalisme; 
de grid en group scores vormen de basis voor deze dimensies; gegevens uit European Values Study, 
wave 1999/2000
c De dimensies sli en rre staan voor resp. socio-liberalisme en normatief-religieus; gegevens uit 
European Values Study, wave 1999/2000 (zie Hagenaars et al., 2003)
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De grid-scores, afgeleid uit de gerapporteerde controle op de eigen levensloop en op 
beslissingen in het werk, zijn laag, met name in de EU-15 landen (m.u.v. Frankrijk): 
een lage score duidt op veel zelfcontrole, pro-actief gedrag en op juist weinig 
beperkingen die individuen passief maken en tot terugtrekkend gedrag bewegen. In 
de 10 ‘nieuwe’ EU-landen is de score beduidend hoger, vooral in Letland, Litouwen 
en Slowakije. De group-scores, vooral gebaseerd op lidmaatschappen van en 
onbetaald werk voor organisaties, zijn vooral hoog in Noordwest-Europa en laag in 
de overige landen. Het algemene beeld: zo’n 15% hiërarchie (nauwelijks verschillen 
in EU lidstaten), 20% egalitarisme (vooral hoog in Scandinavië en Nederland, laag 
in Zuideuropese en nieuwe EU-landen) en steeds rond eenderde individualisme 
(vooral laag in Zweden en Nederland) en eenderde fatalisme (hoger in nieuwe EU-
lidstaten).
Zweden, Nederland en Denemarken onderscheiden zich door een evident sterker 
socio-liberaal waardenprofiel, dat in Zweden in de jaren negentig nog sterker 
is toegenomen dan elders. Matig socio-liberale landen zijn Ierland, Duitsland, 
Oostenrijk, Italië en Spanje. Vaste tegenpolen van de socio-liberale Noordelijke landen 
zijn Letland, Polen, Slowakije en Hongarije. Op de normatief-religieuze component 
is de tegenstelling die tussen geseculariseerde landen in Noord Europa (Nederland 
scoort evengoed opvallend modaal) en ook nieuwe EU-landen (uitgezonderd Polen) 
versus nog sterk religieuze landen (zoals Polen en Zuid-Europese landen).

3.2. Vertrouwen

Tabel 3 biedt actuele gegevens over sociaal en institutioneel vertrouwen. Naast de 
klassieke vraag naar sociaal vertrouwen zijn er vragen of de meeste mensen misbruik 
van iemand proberen te maken of proberen eerlijk te zijn en of mensen meestal 
behulpzaam proberen te zijn of meestal aan zichzelf denken. In alle drie gevallen 
kunnen respondenten scoren op een elfpuntschaal met de voorgelegde alternatieven 
als extremen. De scores op de drie vragen hangen onderling sterk samen, zowel op 
het niveau van landen als ook bij de individuele scores. 
Landen hebben bij het vertrouwen in instituties stabiele eigenaardigheden – Denen 
hebben veel vertrouwen in politie en justitie, Britten hebben weinig vertrouwen in 
‘de schrijvende pers’ (= m.n. tabloids) – en er zijn nationale schommelingen voor 
specifieke instituties, soms naar aanleiding van schandalen, soms ten gevolge van 
ingrijpende maatschappelijke gebeurtenissen. In vergelijking met eerdere onderzoeken 
is het gemiddelde vertrouwen in Zweden in tabel 3 onwaarschijnlijk laag. Meestal 
bevindt het land zich op het hoge niveau van andere Scandinavische landen (Dekker 
1999, Dekker en Van der Meer 2006). Op basis van de individuele vertrouwensscores 
zijn er in EU-landen wel verschillende patronen te ontdekken, maar over de hele 
linie geldt individueel wat ook voor de landenscores in tabel 3 geldt: institutioneel 
vertrouwen is een kwestie van culminatie. Mensen/landen zijn geneigd over de hele 
linie meer of minder vertrouwen te schenken. De gemiddelde percentages in de 
voorlaatste regel zijn dan ook een goede indicator voor institutioneel vertrouwen. 
Dat is overeenkomstig eerder onderzoek hoog in Scandinavië (hier m.u.v. Zweden), 
Nederland, Luxemburg en Oostenrijk. Het is laag in Centraal- en Oost-Europa en 
enkele Zuid-Europese lidstaten.
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Tabel 3. Sociaal en institutioneel vertrouwen: landengemiddelden en afwijkingen daarvan in scores 
en procentpunten.

sociaal 
vertrouwena institutioneel vertrouwenb

ver eer hulp leg rad vrij pol tv just pers kerk vak parl reg ond part
landen
gemiddelde 49 55 47 70 66 66 63 61 50 49 49 43 43 41 38 21

Finland 16 13 10 19 13 -7 27 11 26 8 21 17 21 24 -2 8

Zweden 12 10 12 -12 12 -3 10 5 2 -16 -20 0 9 -6 -4 1

Denemarken 19 18 13 5 9 1 25 7 31 -2 27 14 32 18 15 16

Verenigd 
Koninkrijk 3 1 9 8 -3 9 7 -7 0 -30 -5 1 -5 -8 -8 -7

Ierland 9 6 15 4 10 3 0 8 0 -12 -13 8 0 -2 -7 3

Nederland 9 7 7 -1 8 12 10 8 11 17 -3 20 8 0 8 14
België -1 1 -3 -2 5 7 1 6 -9 9 -4 5 6 5 13 3
Luxemburg 1 1 0 -5 -3 7 6 2 13 11 -6 11 29 33 2 19

Duitsland -1 2 1 3 2 3 18 0 10 3 2 -5 -6 -12 -13 -3

Oostenrijk 3 4 6 4 5 0 14 10 25 10 5 13 10 6 -2 9

Italië -4 -9 -6 1 -11 -3 6 -16 0 -5 10 -3 -4 -7 5 0

Griekenland -11 -18 -15 6 -15 -5 2 -19 9 -5 0 0 14 2 -14 1

Frankrijk -4 1 -2 -2 -4 9 -2 -21 -10 5 -12 -10 -13 -17 -3 -11

Spanje 0 -3 -5 -8 -8 0 -3 -14 -2 2 -9 -2 1 4 -3 9

Portugal -10 -7 -8 0 5 -4 1 7 -10 13 8 -2 1 -10 2 -4

Estland 3 -1 0 9 7 7 0 15 4 0 -12 9 7 17 10 0

Letland . . . -11 3 -4 -21 7 -13 8 -3 -4 -17 -12 8 -11

Litouwen . . . -12 -1 -9 -27 3 -21 6 7 -9 -23 -13 -8 -10

Polen -13 -9 -15 0 -3 1 -16 -2 -26 -1 8 -14 -30 -26 -12 -13

Tsjechië -6 -3 -5 -4 7 -3 -21 6 -17 8 -21 -6 -26 -15 7 -9

Slowakije -9 -10 -10 -4 7 -11 -26 -1 -17 3 -1 -14 -22 -22 -5 -13

Hongarije -8 -10 -7 -16 -25 -7 -6 -20 -3 -22 -1 -20 -14 -5 -10 -5

Slovenië -8 -7 -3 -8 1 -21 -15 4 -15 2 -10 -4 -9 -1 2 -7

Cyprus . . . 0 -9 4 -8 -3 10 -2 13 2 17 26 -7 -1

Malta . . . 15 -6 25 18 -1 7 2 30 4 14 15 21 13

a Scores gebaseerd op vragen in de tweede European Social Survey (ESS) 2004/5), behalve Italië 
waarvoor de gegevens zijn ontleend aan de eerste ESS (2002/3): ver = Denkt u, in het algemeen, dat 
de meeste mensen te vertrouwen zijn (=100), of dat je niet voorzichtig genoeg kunt zijn in de omgang 
met mensen (=0)? (11-puntsschaal); eer = Denkt u dat de meeste mensen zouden proberen misbruik 
van u te maken (= 0) als zij daartoe de kans krijgen, of zouden zij proberen eerlijk te zijn (= 100)? (11-
puntsschaal); hulp = Denkt u dat mensen meestal behulpzaam proberen te zijn (= 100) of denkt u dat zij 
meestal aan zichzelf denken (=0)? (11-puntsschaal).
b Percentages gebaseerd op de vraag ‘Ik wil u nu een vraag stellen over het vertrouwen dat u heeft in 
bepaalde instellingen. Zegt u mij voor elk van de volgende instellingen of u er eerder wel vertrouwen 
of eerder geen vertrouwen in heeft’ uit Eurobarometer 64.2 (oktober-november 2005. Vermeld 
worden de percentages ‘eerder wel vertrouwen’ in plaats van ‘eerder geen vertrouwen’ en ‘weet niet’ 
van respondenten die hoogstens drie maal ‘weet niet’ antwoordden. De instituties zijn hier geplaatst 
in de volgorde van landengemiddeld afnemend vertrouwen: leg = het leger; rad = de radio; vrij = 
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liefdadigheidsinstellingen en vrijwilligersorganisaties; pol = de politie; tv = de televisie; just = justitie, 
het (nationale) rechtssysteem; pers = de schrijvende pers; kerk = de kerk; vak = de vakbonden; parl = 
het (nationale) parlement; reg = de (nationale) regering; ond = grote ondernemingen; part = politieke 
partijen; gem = gemiddeld institutioneel vertrouwen

3.3. Relaties tussen waardendimensies en vertrouwen

Welke samenhang is er tussen de waardendimensies en tussen sociaal en 
institutioneel vertrouwen? We zijn op zoek gegaan naar één overkoepelend patroon 
met de data van rond de millenniumwisseling. Omdat niet altijd dezelfde landen 
door de bovengenoemde auteurs zijn onderzocht, hebben we ook bezien wat er 
aan patronen naar voren zou komen als we sommige waardendimensies zouden 
weglaten. We vinden consistent twee componenten met steeds dezelfde afzonderlijke 
waardendimensies die van doorslaggevend belang zijn (Dekker et al. 2006).4 De 
eerste component bevat in volgorde socio-liberalisme, welzijnswaarden, een lage 
gridscore (sterke individuele controle), postmaterialisme en een lage machtafstand. 
We kunnen deze component benoemen als ‘zelfbepalingswaarden’ vanwege de grote 
rol die zelfbepaling niet alleen in de lage grid-score, maar ook in socio-liberalisme 
(autonomie), welzijn en postmaterialisme (zelfontplooiing of, zoals Inglehart ook 
aangeeft, zelfexpressie) en lage machtafstand speelt (ten minste medebepaling ligt 
hierin vervat). De tweede component bevat consistent normatieve/religieuze, 
onzekerheidsvermijdende, masculiene waarden, alsmede lage groepscores en 
het traditionele uit de traditionele/seculier-rationele autoriteitswaarden. Deze 
component is minder gemakkelijk te benoemen. We kiezen voor ‘normatieve 
waarden’ gezien het gewicht van het normatieve/religieuze in deze component en 
omdat normen ook een grote rol spelen in de traditionele versus seculier-rationele 
autoriteitswaarden alsook bij onzekerheidsvermijding. Daarin speelt angst voor 
het niet vooraf gedefinieerde, onverwachte en onbekende en is er een voorkeur 
voor het vooraf bepaalde en normstellende. Ook in masculiniteit zit een normatief 
facet. Rollen tussen mannen en vrouwen zijn helder: van mannen wordt verwacht 
(ook door vrouwen) dat ze vooral in publieke rollen succesvol, assertief en sterk 
zijn en vrouwen laten zich in met andere facetten van het leven in (en zijn, vooral 
binnenshuis, zorgend, zachtaardig en bescheiden). In feminiene culturen zijn rollen 
diffuus, maar wordt van zowel mannen als vrouwen verwacht dat zij bescheiden en 
zorgzaam zijn en zich inlaten met immateriële zaken.5

De beide samenvattende dimensies zijn weergegeven in de eerste twee datakolommen 
van tabel 4. Rond de millenniumwisseling scoren op de zelfbepalingscomponent 
Zweden, Denemarken, Nederland, Ierland, Oostenrijk en ook Italië hoog, Finland, 
België, Duitsland, Frankrijk, Griekenland, Spanje en Portugal modaal, en Estland, 
Polen, Tsjechië, Slowakije, Hongarije en Slovenië laag. De ‘oude’ EU-landen delen 
grofweg gezegd een cultuur waarin zelfbepaling een grote of tamelijk grote rol 
speelt. Eigen controle over het leven en een proactieve houding gaan gepaard aan 
een streven naar autonomie, welzijn, zelfexpressie en geringe machtsverschillen. In 
de nieuw toegetreden landen is dit beeld veeleer gespiegeld: eerder weinig controle 
en een sterk bewustzijn dat de omgeving meer bepalend is, alsmede weinig nadruk 
op persoonlijke vrijheden, democratische voorkeuren en tolerantie en juist meer 
oog voor overleven, orde en gezag en traditionele machtsonderscheidingen. Op de 
component normatieve waarden scoren Ierland, Italië, Griekenland, Spanje, Portugal 
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en Polen hoog. Nederland, België, Duitsland, Oostenrijk, Frankrijk, Hongarije 
en Slovenië scoren modaal. Finland, Zweden, Denemarken, Estland, Tsjechië en 
Slowakije scoren laag. Op de normatieve component komt de tegenstelling tussen 
oude en nieuwe EU-lidstaten niet sterk naar voren. In het matig normatieve kamp 
zitten zowel oude als nieuwe lidstaten. Dat geldt ook voor het sterk normatieve 
kamp. De onderscheidingen lijken vooral te lopen tussen sterk religieuze en sterk 
geseculariseerde samenlevingen.

Wat de beide soorten vertrouwen betreft blijken de samenvattende landencijfers 
positief gecorreleerd: sociaal vertrouwen van de ESS-metingen met gemiddeld 
institutioneel vertrouwen 0,72. De afwijkingsscores laten dan ook landen zien waar 
beide soorten vertrouwen hoog zijn (Finland, Denemarken, Ierland, Nederland) 
en andere waar ze laag zijn (Griekenland, Portugal en veel nieuwe lidstaten). Het 
door Fukuyama (1995) gemaakte onderscheid tussen ‘high trust’- en ‘low trust’-
landen kan ook binnen de EU nog steeds worden gemaakt. Op individueel niveau 
kan de samenhang tussen de samenvattende indicatoren helaas niet worden nagegaan 
omdat de gegevens uit verschillende enquêtes komen. In ander onderzoek worden 
echter ook voor dit niveau positieve relaties gemeld, zij het soms niet bijzonder sterk 
(Dekker en Van der Meer 2006).
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Tabel 4. Sociaal en institutioneel vertrouwen: landengemiddelden en afwijkingen daarvan in scores 
en procentpunten.

waarden en vertrouwen Europese houdingen

zelfa normb sociaalc institd goede uitbreidf sameng vertrouwh

landengemiddelde 0 0 50 51 50 54 55 51

Finland 0,32 -1,01 13 14 -12 -9 -20 -12
Zweden 1,47 -1,91 11 -2 -11 -6 -12 -20
Denemarken 1,02 -1,45 17 15 5 -8 -7 -4
Verenigd Koninkrijk . . 4 -4 -17 -11 -15 -25
Ierland 1,01 1,15 10 0 23 0 -2 4
Nederland 1,22 -0,56 8 9 20 -6 -1 -9
België 0,45 0,38 -1 3 9 -7 2 6
Luxemburg . . 1 9 32 -23 0 6
Duitsland 0,19 0,02 1 0 3 -18 -5 -11
Oostenrijk 1,01 0,60 4 8 -18 -25 -9 -7
Italië 0,71 1,31 -6 -2 0 -1 2 7
Griekenland 0,11 0,61 -15 -2 3 20 5 11
Frankrijk 0,03 0,56 -2 -7 -4 -22 -1 -9
Spanje 0,06 0,74 -3 -3 16 2 5 4
Portugal -0,39 0,88 -8 0 7 1 2 13
Estland -1,89 -1,28 1 6 -9 -2 3 3
Letland . . . -6 -14 8 10 -5
Litouwen . . . -9 7 15 9 7
Polen -0,88 1,48 -12 -10 3 19 4 2
Tsjechië -0,82 -0,69 -5 -7 -6 11 -1 4
Slowakije -1,67 -0,83 -10 -10 -1 14 2 7
Hongarije -1,49 0,43 -8 -12 -11 13 10 9
Slovenië -0,47 -0,45 -6 -6 -9 13 -2 6
Cyprus . . . 3 -7 3 14 4
Malta . . . 12 -7 20 6 9

a Zelf staat voor zelfbepalingswaarden, bevat de meest recente data van Hofstede (exclusief lto; 
zie tabel 1), Inglehart (zie tabel 2), Douglas (alleen de grid- en groupscores; zie tabel 2) en EVS 
(zie tabel 2). Schwartz is weggelaten omdat bij insluiting het aantal landen sterk reduceerde en de 
verbanden met andere waarden zwak waren.
b Norm staat voor normatieve waarden, zie veder noot a hierboven.
c Gemiddelde van de drie indicatoren voor sociaal vertrouwen in tabel 3.
d Gemiddelde van de indicatoren voor institutioneel vertrouwen in tabel 3.
e Percentage van de respondenten van Eurobarometer 64.2 (oktober-november 2005) dat het 
in het algemeen gesproken een goede zaak vindt dat het eigen land lid is van de EU.
f Percentage van dezelfde respondenten dat voor uitbreiding is van de Unie met nieuwe leden 
in de toekomst.
g Idem dat voor 16 beleidsterreinen gemeenschappelijk Europees in plaats van nationaal 
beleid wil (zie Dekker et al. 2006).
h Idem dat in de serie vragen over institutioneel vertrouwen uit tabel 3 vertrouwen in de 
Europese Unie stelt.
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4. WAARDEN, VERTROUWEN EN DE EUROPESE 
 SAMENWERKING

Tabel 5 toont de samenhang tussen cultuur- en vertrouwenskenmerken van een 
land en houdingen tegenover de Europese Unie. Aan de kenmerken van tabel 4 is 
het percentage postmaterialisten uit tabel 2 toegevoegd omdat hiervoor gegevens 
beschikbaar zijn uit hetzelfde bestand van 2005 als waaraan de Europese opvattingen 
zijn ontleend. 

Tabel 5. De samenhang op het niveau van landen tussen cultuurkenmerken en houdingen 
tegenover de Europese Uniea.

houdingen tegenover de EU in 2005

goede 
zaak 

voor 
uitbreiding

voor 
gemeen-

schappelijk 
beleid

ver- 
trouwen  

in EU 

zelfbepalingswaarden (n= 19) 0,29 -0,55 -0,54 -0,53
normatieve waarden (n= 19) 0,35 0,12 0,51 0,50
sociaal vertrouwen (n= 21) 0,04 -0,61 -0,72 -0,64
institutioneel vertrouwen (n = 25) 0,16 -0,45 -0,38 -0,16
% postmaterialisten (tabel 3; n= 25) 0,07 -0,44 -0,58 -0,66

a Bivariate correlatiecoëfficiënten; de vet gedrukte coëfficiënten zouden in het geval van een steekproef 
significant zijn

Het percentage postmaterialisten blijkt niet positief samen te hangen met steun voor 
de EU (‘goede zaak’) en negatief met steun voor uitbreidingen, de voorkeur voor 
gemeenschappelijk beleid en vertrouwen in de Europese Unie. Hetzelfde geldt voor 
zelfbepalingswaarden. Het landengemiddelde op normatieve waarden hangt juist 
positief samen met de steun voor gemeenschappelijk beleid en vertrouwen in de 
EU. 
Voor zover de algemene vertrouwensindicatoren significante relaties met Europese 
houdingen hebben, zijn deze negatief. Het probleem van deze signaleringen 
is natuurlijk dat ze zijn gebaseerd op een beperkt aantal (15-25) landen. De 
cultuurdimensies overlappen en landen verschillen op meer dan alleen cultuur 
(welvaart, feitelijke voor- en nadelen van het EU-lidmaatschap, etc.).
De tabel is vooral een waarschuwing tegen te simpele veronderstellingen over de 
relaties tussen algemene cultuurkenmerken en de publieke opinie over Europa. 
Verder onderzoek met een groter aantal meetpunten en aanvullende, niet-culturele 
macro-indicatoren is geboden. Daarnaast is het de moeite waard om te bezien in 
hoeverre er op het niveau van individuele verschillen binnen de landen vergelijkbare 
of andere relaties bestaan. Op basis van Eurobarometer 64.2 (najaar 2005) kan wel 
worden geconstateerd dat postmaterialisme nauwelijks of geen relatie heeft met 
vertrouwen in de EU en steun voor gemeenschappelijk beleid. Het (‘binnenlandse’) 
institutioneel vertrouwen heeft in geen van de 25 landen een noemenswaardige 
relatie met postmaterialisme, overal een sterke positieve relatie met vertrouwen in de 
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EU en meestal ook een positieve relatie met de steun voor gemeenschappelijk beleid. 
Ook al is er in tabel 5 geen noemenswaardige macrorelatie tussen institutioneel 
vertrouwen en vertrouwen in de EU en steun voor gemeenschappelijk beleid, de 
relaties op individueel niveau vormen wel een aanwijzing dat de publieke opinie ten 
aanzien van Europa positiever kan worden als er meer binnenlands vertrouwen in 
de lidstaten zou zijn.
Zoals gezegd, tot slot, zou verder onderzoek met meer meetpunten, ook niet-culturele 
variabelen en een gelijktijdige controle op individuele variaties ideaal zijn. Dat ideaal 
is niet onrealistisch, want vergelijkend cultuuronderzoek beleeft (opnieuw) een 
hoogtepunt. Meer en meer grote onderzoeksgroepen (zie ook de European Social 
Surveys) hebben aandacht voor cultuurverschillen en doen ook experimenten om te 
bezien hoe waardenverschillen op verschillende niveaus te meten, juist als ook andere 
facetten worden meegewogen (bijvoorbeeld persoonlijkheidskenmerken). Ook nu is 
er een grotere ontvankelijkheid voor de culturele gebondenheid van de indicatoren 
die we in vergelijkend waardenonderzoek gebruiken (de individualistische bias) 
en lijken onderzoekers zich meer bewust van de noodzaak concepten uit andere 
disciplines in de vergelijking te betrekken (bijvoorbeeld uit de antropologie). Juist 
in tijden dat soms te gemakkelijk gedacht wordt dat we met globalisering op elkaar 
gaan lijken en vast wel allemaal hetzelfde nastreven, is deze hernieuwde en meer 
gedegen aandacht voor cultuurverschillen hoopvol.

NOTEN

1 Dit hoofdstuk is afgeleid uit uitgebreidere analyses van culturele diversiteit in de Europese Unie voor 
een ‘Europese verkenning’, die is gemaakt in opdracht van het ministerie van Buitenlandse Zaken. 
In die verkenning (Dekker et al. 2006) wordt ook uitvoerig ingegaan op de consequenties van de 
diversiteit voor economische ontwikkelingen en economisch beleid.  

2 Waardendimensies worden vaak met twee polaire begrippen aangeduid (‘individualisme ↔ 
collectivisme’ e.d.), maar ter vermijding van misverstanden noemen we hier verder vooral de pool 
vermeld waar de hogere scores heengaan. Deze pool is gecursiveerd in de tekst. 

3 Dit sociaal vertrouwen is tegenwoordig ook een kernvariabele bij de meting van ‘sociaal kapitaal’, het 
in sociale netwerken opgeslagen vermogen van personen en organisaties om hun individuele doelen te 
realiseren of om vrijwillige samenwerking te realiseren voor collectieve actie. We hebben hier echter 
niet de pretentie sociaal kapitaal te indiceren. Het gemeten vertrouwen is eerder een expressie van 
zelfvertrouwen, optimisme, een positieve mensvisie en een sociale norm (en daarmee verwant aan 
waarden) dan een aanwijzing het in sociale netwerken werkzame vertrouwen, laat staan op de waarde 
van sociale netwerken voor individuen of gemeenschappen.

4 Hier gebruiken we een samenvatting zonder de dimensies van Schwartz en zonder de 
langetermijnoriëntatie van Hofstede, deels om meer landen in de analyse te kunnen houden,  deels 
omdat ze beperkt samenhingen met de overige waarden. PCA van de resterende waarden resulteert 
na varimax rotatie in twee dimensies met verklaarde varianties van 38% en 28% en landenscores als 
vermeld in tabel 4.

5 Uiteraard is femininiteit ook normstellend, maar het gaat hier om het gegeven dat er in masculiniteit 
heldere normen voor twee duidelijk verschillende rolverdelingen zijn. Dergelijke strikte rolopvattingen 
worden volgens Hofstede (2001) ook toegepast op andere domeinen: in onderwijs (jongens moeten 
excelleren; mannen onderwijzen in de bovenbouw en vrouwen in de onderbouw, bij voorbeeld), in 
werk (o.a. mannen moeten carrière maken, emancipatie is het aannemen van mannenrollen), en in de 
politiek (bij voorbeeld, steun voor de sterken, een punitieve samenleving met harde regels in plaats van 
steun voor de zwakkeren en een permissieve, correctieve samenleving met onderhandelbare regels).
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Ten geleide

U heeft het nieuwe Jaarboek 2007 geopend. En zoals u van ons als redactie gewend 
bent treft u een serie kwalitatief hoogstaande artikelen aan waarmee wij u op de 
hoogte willen brengen van recente ontwikkelingen in het marktonderzoek. En het 
gaat dit keer niet alleen om de kwaliteit, maar ook om de kwantiteit. Het boek omvat 
100 bladzijden meer dan gewoonlijk. Aan de 16 opgenomen artikelen werkten maar 
liefst 33 verschillende auteurs. De artikelen zijn verdeeld over zeven rubrieken. En 
in dit Ten Geleide zullen wij per rubriek kort aanduiden welke onderwerpen worden 
aangesneden zodat u gemakkelijker een keuze kunt maken.

Wij beginnen met een vijftal artikelen waarin belangrijke nieuwe inzichten voor 
de retailpraktijk aan bod komen. Publicaties over hulpmiddelen voor retailers om 
hun beslissingen te ondersteunen zijn schaars en daarom willen wij in deze lacune 
voorzien. De rode draad door alle vijf artikelen is dat consumenten het zich graag 
gemakkelijk maken. Geen keuzecomplexiteit, wel gebruik van vereenvoudigende 
heuristieken en de neiging om producten aan te schaffen die ze gemakkelijk kunnen 
vinden. Bij de kanaalkeuze is het online kanaal in steeds meer productcategorieën 
een waardig alternatief voor de fysieke winkel. Daarom willen we graag weten wat 
de consument beweegt om producten en/of diensten online dan wel offline te kopen. 
In het eerste artikel wordt geconcludeerd dat naast de te verwachten keuzecriteria als 
servicekwaliteit en assortimentkwaliteit ook koopplezier een belangrijke rol speelt. 
De hedonistische aspecten van het winkelen blijken niet alleen in de offline context 
maar ook in de online context van belang.
Het tweede artikel in deze retail rubriek gaat over het saneren of reduceren van 
assortimenten. En meer = beter blijkt niet altijd op te gaan. Minder assortiment leidt 
tot een mindere complexiteit voor de consument die op prijs wordt gesteld en daardoor 
vaak positieve omzeteffecten en een toestroom van nieuwe kopers tot gevolg heeft. 
Ook leren we uit dit artikel dat we niet alleen naar de korte maar ook naar de lange 
termijn moeten kijken. Hoe gaat het zoeken van merken en producten in de winkel? 
Verpakkingen van merken moeten opvallen om snel gevonden te worden op het schap 
in de winkel. Dit is een lastige opgave omdat deze schappen overbevolkt worden 
door concurrenten. Daarom een Jaarboek artikel dat concrete handreikingen biedt 
om de opvallendheid ten opzichte van de concurrentie in het schap te verhogen. De 
conclusies zijn gebaseerd op oogbewegingen van consumenten voor het schap. Dan 
weer terug naar online versus offline winkelen. Eén van de belangrijke problemen van 
een online supermarkt zijn stock-outs dat wil zeggen tijdelijke onbeschikbaarheid 
van merken/producten. Voor een online supermarkt is voorraadbeheer vaak nog een 
groter probleem dan voor traditionele supermarkten. De auteurs concluderen dat 
distributeurs door het suggereren van geschikte substitutieproducten de keuze van 
consumenten kunnen sturen. Ook op dit punt maakt de consument het zich graag 
gemakkelijk. In het laatste artikel van deze rubriek over retail weer aandacht voor 
het schap, aandacht voor ‘shelf management’. Ooghoogte is belangrijk, maar ook 
bijvoorbeeld een plaats bij de ‘race-track’ in de supermarkt, dat is het brede pad 
waarop consumenten snel van pad tot pad navigeren.
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In de rubriek consumentengedrag eerst aandacht voor boosheid en daarna voor een 
specifieke markt: de loterijmarkt. Om boosheid bij consumenten te voorkomen 
moeten dienstverleners weten welke gedragingen typisch leiden tot boosheid bij 
consumenten. Nu hoeft deze niet altijd zo ver te gaan als in het voorbeeld waarbij een 
boze klant dreigt te schieten als fouten op zijn bankrekening niet worden hersteld. 
Opgemerkt moet dat boosheid niet hetzelfde is als ontevredenheid. Wel zijn ze 
uiteraard aan elkaar gerelateerd. Boze consumenten hebben de neiging zich te laten 
gaan en om zich agressief te gedragen. Ontevreden klanten hoeven niet boos te zijn, 
boze klanten zijn wel ontevreden. Het artikel biedt  inzicht in welke gedragingen 
van dienstverleners nu boosheid opwekken. Dan de loterijmarkt. Loterijproducten 
onderscheiden zich en zijn niet te beschouwen als fast movers. Hoe beïnvloedt je de 
koop van dit type producten? De auteurs komen met een optimistische conclusie 
voor de media- en reclamewereld: mediabestedingen van de Staatsloterij aan tv zijn 
effectief. Een interessante case study voor de Staatsloterij die ons meer inzicht biedt 
in het koopgedrag van dit unieke product.

Dan de basis van ons vak: meten en dataverzameling. Zeer actueel in ons vak was 
afgelopen jaar de discussie over online panels. Dus vanzelfsprekend hebben we 
daarover ook een artikel. Inzicht wordt geboden in motieven van respondenten om 
deel te nemen aan zo een panel. Drie typen respondenten worden onderscheiden: 
helpers, beloningzoekers en belangstellenden. En er blijkt niet alleen een relatie 
tussen deze typen en wel of niet meedoen maar ook met de responsstijl ( bijvoorbeeld 
extreme antwoorden geven of veel de middencategorie benutten of ‘ja’zeggen). Bij 
representativiteit moeten we niet alleen kijken naar socio-demografische factoren, 
maar ook naar motieven van respondenten zo stellen de auteurs. Missing data is 
een ander probleem waarmee elke onderzoeker worstelt. Via een techniek genaamd 
multipele imputatie is het mogelijk missing data te simuleren. Incomplete datasets 
worden opgevuld met plausibele waarden voor de ontbrekende scores. Conjunct 
meten is een populair onderwerp zo bleek dit jaar uit een MOA-bijeenkomst zomer 
2006. In lijn hiermee ook een overzicht van de belangrijkste conjuncte methoden 
geïllustreerd met praktische toepassingen.

Kwalitatief onderzoek komt er in ons Jaarboek vaak wat bekaaid van af. Daarom 
ter compensatie nu twee artikelen over nieuwe kwalitatieve methoden. Allereerst 
een uiteenzetting over het principe van de constante vergelijking. Vergelijking is 
volgens de auteurs het hart van het analyseproces in kwalitatief onderzoek. Daarna 
in een tweede artikel in deze rubriek veel informatie over een nieuwe techniek 
om managementproblemen te identificeren, genaamd de systeemopstelling (‘the 
branding constellation’). Deze methode werkt met rolspelers en komt voort vanuit 
het psychodrama. Vaak wordt er teveel naar de probleemoplossing gekeken en 
te weinig naar de probleemidentificatie. Maar als een merkvraagstuk niet goed is 
geïdentificeerd kan geen goed marktonderzoek worden gedaan. ‘Garbage in, garbage 
out’. Met deze beschreven methode kan de identificatie op doeltreffende wijze plaats 
vinden.
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De hoeveelheid data die door bedrijven wordt opgeslagen verdubbelt elke 12-18 
maanden. In de rubriek marktinformatie komen de gigantische databases aan de 
orde. De auteurs hebben het over terabytes-vullende data warehouses. Er komt nu 
– volgens diezelfde auteurs - een soort ‘volgend fase’ van informatiemanagement 
aan. Leveranciers zullen op dit punt ook meer moeten samenwerken met retailers. 
Dit alles om het consumentengedrag beter te kunnen analyseren en te beïnvloeden.

De allochtone bevolking is een substantiële bevolkingsgroep in Nederland en daarmee 
een belangrijke groep in enquêteonderzoek. Belangrijk niet alleen getalsmatig maar 
ook omdat allochtonen systematisch anders dan autochtonen zouden kunnen 
antwoorden op enquêtevragen. De non-respons onder allochtonen is hoger dan 
onder autochtonen, maar blijkt meer door onbereikbaarheid dan door weigeringen 
veroorzaakt te worden. In een tweede artikel over allochtonen in dit Jaarboek wordt 
hun mobiliteit aan de orde gesteld. Er is weinig bekend over de uithuizigheid en 
mobiliteit van in Nederland woonachtige etnische minderheden. Hoe mobiel zijn 
allochtonen, hoe vaak zijn ze onderweg, waarheen en hoe?  Allochtonen blijken 
minder vaak onderweg en ook andere vervoermiddelen te gebruiken dan autochtonen. 
Vooral de fiets wordt veel minder benut.

In de sociale wetenschappen bestaat een groot aantal uiteenlopende indelingen 
van culturen  en landen. In het laatste artikel komen de grote drie van het 
cultuurvergelijkend onderzoek aan bod, en daarnaast data uit Europese studies zoals 
ESS (European Social Surveys) en EVS (European Values Study). De posities van 
landen op de diverse indicatoren en hun onderlinge samenhang worden geschetst. 
Voorts wordt de samenhang tussen cultuurkenmerken van een land en houdingen 
van de bevolking tegenover de Europese Unie geanalyseerd.

Zo komen de sociale en economische omgeving en de consument zelf uitvoerig in 
de 16 artikelen van het Jaarboek 2007 aan bod. Dat alles om het consumentengedrag 
beter te kunnen doorgronden.

Namens de redactie,

A.E. Bronner
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Medewerkers

B. Arenoe studeerde bedrijfskunde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en werkte daarna bij 
verschillende marktonderzoeksbureaus. Sinds 2004 werkt hij als Marketing Science Specialist bij 
Research International waar hij organisaties adviseert over methoden en technieken en hen helpt 
bij het opzetten en implementeren van onderzoeksmodellen. Zijn specialisme is conjunct meten en 
discrete keuze analyse. 

J. Bloemer is als hoogleraar bedrijfskunde ihb marktanalyse en relatiemanagement verbonden aan de 
Faculteit Managementwetenschappen van de Radboud Universiteit Nijmegen. Haar voornaamste 
onderzoeksinteresses zijn loyalty management, consumentengedrag, reclame en marktonderzoek. 
Zij heeft diverse nationale en internationale publicaties op haar naam staan in o.a. International 
Journal of Research in Marketing, Journal of Economic Psychology, Advances in Consumer Research, 
European Journal of Marketing en The International Journal of Service Industry Management. 
Tevens is zij eigenaar van Mediatrix Consultancy dat zich richt op trainingen en advies voor met 
name dienstverlenende ondernemingen. 

H.R. Boeije is als universitair docent werkzaam bij de vakgroep Methoden en technieken van de 
Faculteit Sociale Wetenschappen aan de Universiteit Utrecht en verbonden aan de onderzoeksschool 
Psychology & Health. Zij doceert onderzoeksmethodologie en kwalitatieve onderzoeksmethoden. 
Recent heeft zij over deze beide onderwerpen leerboeken geschreven (www.boomonderwijs.nl). 
Haar onderzoek concentreert zich op de verzameling en analyse van kwalitatieve gegevens. Behalve 
publicaties in methodologische tijdschriften, zoals Quality & Quantity en Kwalon, schrijft zij in 
samenwerking met sociaal-wetenschappelijke onderzoekers in tijdschriften zoals Social Science & 
Medicine en Community, Work & Family.

H.J. Boonstra studeerde economie aan de Rijksuniversiteit Groningen. In 2005 studeerde zij 
aan dezelfde universiteit af. Tijdens haar afstudeeropdracht heeft zij onderzoek gedaan naar de 
determinanten van de contante omzet van de Staatsloterij om vervolgens een model te schatten. 
Naar aanleiding van haar scriptie ontving ze in 2006 een eervolle vermelding van de Leeflang 
Scriptieprijs. 

R. Bougie is docent marketing aan de Universiteit van Tilburg. In 2005 promoveerde hij aan deze 
universiteit op het proefschrift: “Consumed with Anger: Negative Emotions in Service Consumption 
Settings.” Zijn onderzoeksinteresses gaan uit naar de invloed van emoties op gedragingen van 
consumenten, klanttevredenheid en beslissingsgedrag van consumenten. 

E. Breugelmans is als post-doc onderzoeker verbonden aan de Faculteit der Economische 
Wetenschappen en Bedrijfskunde, departement marketing, van de Universiteit Maastricht. In 
2005 promoveerde zij aan de Universiteit van Antwerpen op het proefschrift: “Investigating 
consumer behavior in an online grocery context: The impact of the adopted stock-out policy and 
virtual shelf placement”. Haar onderzoeksinteresses betreffen modellering van (electronische) 
supermarktaankopen en consumentenreacties op in-store marketing mix instrumenten.
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T.L.J Broekhuizen studeerde economie aan de Rijksuniversiteit van Groningen. Van 2001 tot 
2005 was hij als promovendus werkzaam bij de faculteit Bedrijfskunde aan de Rijksuniversiteit 
Groningen. Hij promoveerde in februari 2006 op een proefschrift getiteld ‘Understanding Channel 
Purchase Intentions: Measuring Offline and Online Shopping Value Perceptions’. Per februari 
2006 is hij werkzaam als docent van de vakgroep Strategie en Ondernemerschap aan de faculteit 
Bedrijfskunde van de Rijksuniversiteit Groningen. Daarnaast is hij betrokken bij een internationaal 
onderzoek naar het gebruik van reputatiemechanismen in online markten, zoals Marktplaats en 
eBay. Zijn huidige onderzoeksinteresses zijn kanaalkeuze, online reputatiemechanismen, niet-
technologische innovaties en mass customization.

E.C. Brüggen is als universitair docent Marketing verbonden aan de Faculteit der Economische 
Wetenschappen en Bedrijfskunde van de Universiteit Maastricht. Haar onderzoek richt zich 
ondermeer op online marketing research, services marketing, en return on marketing en is 
gepubliceerd in onder andere Marketing Letters and Journal of Service Research. Het onderwerp 
van haar proefschrift, dat zij in januari 2006 verdedigd heeft, luidt: “From Paper-and-Pencil to 
Screen-and-Keyboard: Studies on the effectiveness of Internet-based marketing research”.

G. van Bruggen is hoogleraar marketing aan RSM Erasmus University te Rotterdam. Zijn 
huidige onderzoek heeft betrekking op de toepassing en effecten van informatie technologie 
in marketing, informatie delen in marketing kanalen en het gebruik van virtual stock markets 
voor marktvoorspellingen. Zijn publicaties verschenen in wetenschappelijke tijdschriften zoals 
International Journal of Research in Marketing, Journal of Marketing, Journal of Marketing 
Research, Management Science en Marketing Science. 

K. Campo promoveerde aan de Universiteit Antwerpen in 1997, met een proefschrift over het effect 
van variety seeking op de sensitiviteit t.a.v. verkoopspromoties. Zij kreeg nadien een mandaat als 
postdoctoraal onderzoeker toegewezen van het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek, en was 
enkele jaren verbonden aan de Universiteit Antwerpen als Marketingdocent. Sinds 2005 is ze lid 
van de onderzoeksgroep Marketing & Organisatie van de Katholieke Universiteit Leuven, Faculteit 
Economische en Toegepaste Economische Wetenschappen. De belangrijkste onderzoeksdomeinen 
zijn modelering en analyse van winkel- en merkkeuzebeslissingen, effect van in-store marketing 
instrumenten, en online aankoopgedrag.

P. Dekker is politicoloog, hoofd van de onderzoeksgroep ‘Participatie en bestuur’ van het Sociaal en 
Cultureel Planbureau en hoogleraar Civil society aan de Universiteit van Tilburg. Hij is o.a. vice-
chair van de Psychopolitics research committee van de International Politican Science Association 
en lid van de redactieraden van de Journal of Civil Society en Politics, Culture and Socialization. 
Hij publiceert regelmatig op het gebied van het maatschappelijk middenveld, vrijwilligerswerk, 
publieke opinie, politieke houdingen en participatie. E-mail: p.dekker@scp.nl

R. Feskens studeerde politicologie aan de Katholieke Universiteit Nijmegen. Nadat hij 
een jaar lang aan de Humboldt Universität en Freie Universität te Berlijn, Duitsland de 
bovenbouwstudie Statistiek gestudeerd had, is hij sinds 2004 Assistent in Opleiding (AiO) bij de 
disciplinegroep Methoden en Technieken aan de Universiteit Utrecht. Als AiO is hij werkzaam 
in het strategisch onderzoeksprogramma “non-respons en moeilijk waarneembare groepen”, een 
samenwerkingsprogramma tussen het Centraal Bureau voor de Statistiek en enkele universiteiten. 
Enkele van zijn recente publicaties zijn (met J.J. Hox, G.J.L.M. Lensvelt-Mulders en J.J.G. 
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Schmeets) “Collecting Data among Ethnic Minories in an International Perspective” (Field 
Methods, 2006) en (met J.J. Hox, G.J.L.M. Lensvelt-Mulders en J.J.G. Schmeets) “A Multivariate 
Analysis of Nonresponse among Ethnic Minorities” (Proceedings of Statistics Canada Symposium 
2004, Methods for Surveying Difficult-to-Reach Populations, Statistics Canada, Ottawa/ Hull, 
Canada, 2005). 

D. Fok is universitair docent bij het Econometrisch Instituut van de Erasmus Universiteit Rotterdam. 
Zijn onderzoek richt zich op het modelleren van consumentengedrag op zowel individueel 
(merkkeuzegedrag) als geaggregeerd niveau (omzet, marktaandelen). Hij is ook geïnteresseerd in 
vraagstukken op het gebied van Bayesiaanse statistiek, niet-lineaire modellen, panel modellen en 
ongeobserveerde heterogeniteit. Zijn werk is reeds gepubliceerd in vele academische tijdschriften, 
waaronder Journal of Marketing Research, Marketing Science, International Journal of Forecasting 
en Journal of Applied Econometrics.

E. Gijsbrechts behaalde haar doctoraat aan de Universiteit van Antwerpen. Ze was achtereenvolgens 
werkzaam aan de KuLeuven en de Universiteit van Antwerpen, en is nu als hoogleraar 
Kwantitatieve Marketing verbonden aan de Universiteit van Tilburg. Haar onderzoek spitst zich 
toe op het modelleren van het winkelgedrag van consumenten, en van hun reacties op producenten- 
en distributeursbeslissingen zoals prijs(promoties), assortimentssamenstelling, merkenbeleid, 
schapmanagement en stock-outs.

L. Harms is sociaal geograaf en werkt sinds 2002 als onderzoeker bij het Sociaal en Cultureel Planbureau 
(SCP). Daar houdt hij zich vooral bezig met het thema ‘mobiliteit’. Hij heeft onder andere gepubliceerd 
over veranderingen in leefpatronen en verplaatsingsgedrag sinds 1975, over vrijetijdsmobiliteit, over de 
mobiliteit van mannen en vrouwen, de mobiliteit van ouderen, de mobiliteit van plattelandsbewoners 
en over subjectieve aspecten van mobiliteit. E-mail: l.harms@scp.nl 

J.C. Hoekstra studeerde economische wetenschappen aan de Rijksuniversiteit Groningen. In 1987 
promoveerde zij aldaar op een proefschrift getiteld ‘Handelen van heroïnegebruikers; effecten van 
beleidsmaatregelen’. Sinds 2000 is zij als bijzonder hoogleraar Direct Marketing verbonden aan de 
economische faculteit der RUG. Eerder bekleedde zij een soortgelijke leerstoel aan de Erasmus 
Universiteit te Rotterdam. Zij houdt zich bezig met onderzoek op het terrein van direct- en 
relatiemarketing, lifetime value en marktgerichtheid. Haar onderzoek is onder meer gepubliceerd 
in het Journal of Retailing, Journal of the Academy of Marketing Science, European Journal of 
Marketing, Total Quality Management, en het Jaarboek MarktOnderzoekAssociatie. Zij is onder 
meer lid van de jury van de CRM-Award.

M. Huisman is universitair docent bij de afdeling Psychologie van de faculteit Gedrags- en 
Maatschappij Wetenschappen, Rijksuniversiteit Groningen. Hij promoveerde in 1999 op een 
onderzoek naar item non-respons en imputatie van ontbrekende scores op testitems. Na zijn 
promotie heeft hij heeft twee jaar gewerkt bij het Centraal Bureau voor de Statistiek, waar hij zich 
bezig hield met non-respons en statistische software. Zijn verdere onderzoeksinteresses betreffen 
experimentele designs en de statistische analyse van sociale netwerken. Hij heeft meegewerkt aan de 
ontwikkeling van het programma StOCNET, voor de statistische analyse van netwerken.

W. Jager studeerde sociale psychologie aan de Rijksuniversiteit Groningen. In 2000 promoveerde 
hij aldaar op een proefschrift getiteld ‘Modelling consumer behaviour’. In 2000 werd hij universitair 
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docent aan de faculteit Bedrijfskunde van de RUG, en vanaf 2005 is hij als universitair hoofddocent 
verbonden aan de afdeling marketing van de faculteit Economie van de RUG. Zijn onderzoek is 
gericht op onder andere consumentengedrag, marktdynamiek en sociale simulatie. Zijn onderzoek 
is onder meer gepubliceerd in the Journal of Evolutionary Economics, the Journal of Economic 
Psychology en Ecological Economics. Hij is de huidige president van de European Social Simulation 
Association.

W. Jurg rondde in 1982 zijn doctoraal econometrie en kandidaats psychologie af, waarna hij onder 
meer werkte als personeelsplanner bij de marine, in- en verkoper was bij een Intersportvestiging 
en de richting Commercie van de MDGO-opleiding Mode & Kleding opzette. Sinds 1990 heeft hij 
een merkadviespraktijk en is hij daarnaast verbonden aan de Open Universiteit Nederland onder 
meer als docent marktonderzoek. Hij promoveert aan de Radboud Universiteit Nijmegen onder 
leiding van José Bloemer en Hans Doorewaard op de bruikbaarheid van de merkopstelling: www.
merkopstelling.nl 

R. van der Lans studeerde econometrie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Na het behalen 
van zijn doctoraal in 2001, is hij Assistent in Opleiding geworden bij de vakgroep Marketing aan de 
Universiteit van Tilburg. Onder begeleiding van Rik Pieters (Universiteit van Tilburg) en Michel 
Wedel (toen University of Michigan) promoveerde Ralf in 2006 cum laude met het proefschrift 
‘Brand Search’. Sinds september 2005 is hij werkzaam als Universitair Docent bij de vakgroep 
Marketing Management van de Rotterdam School of Management aan de Erasmus Universiteit 
Rotterdam.

E. van Nierop is universitair docent bij de vakgroep Marketing van de Economische Faculteit, 
Rijksuniversiteit Groningen.  Hij promoveerde in 2002 op zijn proefschrift “Advanced Choice 
Models” (geavanceerde keuzemodellen).  Daarna werkte hij 2 jaar aan de Graduate School of 
Industrial Administration (inmiddels Tepper School of Business), Carnegie Mellon University in 
Pittsburgh.  Sinds september 2004 werkt hij in Groningen.
Hij heeft gedoceerd over onderwerpen als marktonderzoek, marketingmodelbouw, prijsstrategie, 
consumentengedrag en Bayesiaanse methoden.  Zijn onderzoeksinteresses betreffen kwantiatieve/
econometrische methoden in marketing, keuzemodellen, pricing, management games en 
schapoptimalisatie.  Zijn artikelen verschenen in o.a. Marketing Letters, European Journal of 
Operational Research, Statistica Neerlandica en International Journal of Forecasting.

K. de Ruyter is als hoogleraar International Service Research verbonden aan de Faculteit der 
Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde van de Universiteit Maastricht. Ko de Ruyter 
is tevens directeur van MAXX (Maastricht Academic Center for research in Services), een 
onderzoeksinstituut op het gebied van international service onderzoek. Hij richt zich in zijn 
onderzoek vooral op de interactie tussen klant en onderneming. De informatie en communicatie 
technologie ontwikkeld zich met de snelheid van het licht. Call centers, het Web, kabel televisie 
en de integratie van deze media bieden ongekende mogelijkheden voor het onderhouden van het 
contact tussen klant en onderneming. In zijn onderzoek richt de Ruyter zich op de gevolgen van 
dergelijke ontwikkelingen voor de relatie tussen klant en onderneming, de kansen en bedreiging 
voor bedrijven in markten waarin de eisen en wensen van klanten eveneens aan sterke verandering 
onderhevig zijn. Ko de Ruyter publiceerde een groot aantal wetenschappelijke artikelen en 
verschillende boeken over klanttevredenheid, kwaliteit van dienstverlening en relatie marketing. 
Hij houdt over deze onderwerpen regelmatig voordrachten op congressen en seminars. 
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N. Schillewaert is medeoprichter en managing partner van InSites Consulting evenals Associate 
Professor aan de Vlerick Leuven Gent Management School (België). Zijn onderzoeksinteresses 
situeren zich ondermeer in de domeinen van (online) marktonderzoek, klantentevredenheid, e-
marketing en adoptie van innovaties. Zijn onderzoek is gepubliceerd in o.a. International Journal 
of Research in Marketing, Journal of Marketing Research Theory and Practice, Journal of Business 
Research, Industrial Marketing Management, International Journal of Market Research, en Journal 
of Database Marketing. Hij leverde bijdragen in meer dan 20 wetenschappelijke en praktijkgerichte 
conferenties en is een actief lid van Esomar.

R. Simons rondde in 1994 zijn doctoraal elektrotechniek aan de TU Eindhoven af en werkt sindsdien 
in de ICT en telecommunicatie sectoren bij ondermeer Sogeti, Lucent, Vodafone en thans Huawei. 
Hij startte in 1996 met een studie Marketing & Logistiek aan de Open Universiteit Nederland, en 
heeft zijn tweede doctoraal in 2005 afgerond met een afstudeeronderzoek naar de bruikbaarheid 
van de MultiCopy merkopstelling.

L. Sloot is  Universitair Hoofddocent Retailing & Trade Marketing bij de Rijksuniversiteit 
Groningen. Tevens is hij oprichter en directeur van de EFMI Business School. In februari 2006 
verdedigde hij met succes zijn proefschrift ‘Understanding Consumer Reactions to Assortment 
Unavailability’. In zijn onderzoek richt hij zich vooral op thema’s als retailing, category 
management, assortiments issues, prijsvraagstukken en A-merken versus huismerken. Hij geeft 
regelmatig lezingen en interviews over actuele zaken die spelen in de levensmiddelensector, zoals 
de prijzenoorlog, de opkomst van hard-discounting en retailontwikkelingen.

W. Smit is research fellow aan IMD International te Lausanne, Zwitserland. Hij is op 23 februari 
2006 gepromoveerd aan de RSM Erasmus University met een onderzoek naar het delen van 
marktinformatie in kanaalrelaties. Hij heeft zijn onderzoek gepresenteerd op wetenschappelijke 
conferenties zoals European Marketing Academy Conference en Marketing Science Conference. 
Op IMD onderzoekt hij de managementuitdagingen van de toekomst op het gebied van 
marketingkanaalinnovaties, groeistrategieën in turbulente markten, en grensoverschrijdende 
samenwerkingsnetwerken.

P.C. Verhoef is hoogleraar Customer Based Marketing aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij is 
in 2001 gepromoveerd aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en daar tot 2005 werkzaam geweest 
als universitair docent. In zijn onderzoek specialiseert hij zich vooral op klantwaardemanagement. 
In dit onderzoek werkt hij vaak intensief samen met bedrijven. Zijn onderzoek is of wordt 
gepubliceerd in internationale tijdschriften, zoals Journal of Marketing, Journal of Marketing 
Research, Marketing Science en de Journal of Retailing. Zijn werk werd o.a. beloond met de Donald 
R. Lehmann Award (2004) voor de best dissertation-based paper in Journal of Marketing en Journal 
of Marketing Research. Hij is lid van de editiorial boards van de Journal of Marketing, Journal of 
Service Research, International Journal of Electronic Commerce en de Journal of Retailing. Tenslotte 
is hij oprichter en directeur van het Customer Insights Center aan de Rijksuniversiteit Groningen.

C.J. Versteeg studeerde sociale-geografie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Als afstudeerproject 
ontwierp hij in 1989 een marktsegmentatiesysteem op basis van postcode-informatie. Studie werd 
aangevuld met marktkunde en marktonderzoek aan de economische faculteit. Na zijn studie is hij 
in dienst getreden bij Geo-Marktprofiel / Wegener DM. Daar was hij werkzaam als data-analist 
en accountmanager. Bij NS Reizigers was hij in 1994 verantwoordelijk voor de lancering van de 
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website van NS. Bij de Nederlandse Staatsloterij is hij momenteel als hoofd klant- en marktkennis 
verantwoordelijk voor het database-, markt- en trendonderzoek. Onderzoeksinteresses zijn in het 
bijzonder de werking van emoties bij reclame en merksymboliek.

H. Vinken is socioloog, als fellow verbonden aan OSA, Organisatie voor Arbeidsmarktonderzoek, 
Universiteit van Tilburg en lid van de Advisory Board van Sociology of Youth research committee 
van de International Sociological Association en van de redactieraad van het tijdschrift Sociological 
Research Online. Hij was een aantal jaren directeur van IRIC, Institute for Research on Intercultural 
Cooperation, als opvolger van Geert Hofstede, en heeft de laatste jaren visiting professorships 
aan diverse Japanse universiteiten bekleed. Hij doet nu onderzoek en geeft onderwijs namens zijn 
eigen bedrijf, o.a. naar de methodologische lessen die te trekken zijn uit Asian Values Surveys 
(voor ZUMA, Mannheim, Duitsland). Hij heeft ruim 100 boeken, artikelen, boekhoofdstukken 
en rapporten geschreven, met name over cross-culturele en intergenerationele trends in waarden, 
levenslopen en politieke participatie. Email: hvinken@gmail.com

M.G.M. Wetzels is hoogleraar Marketing en Supply Chain Research in het departement Marketing 
van de Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde van de Universiteit Maastricht. 
Zijn onderzoeksinteresses richten zich onder meer op (maar niet exclusief): new product 
development, electronic marketing, quality management, (online) marketing research, service 
marketing and management, relationship marketing, supply chain management and innovation and 
technology management. Zijn onderzoek resulteerde in meer dan 40 artikelen in internationale, 
wetenschappelijke tijdschriften, zoals Management Science, Journal of the Academy of Marketing 
Science, Marketing Letters, International Journal of Research in Marketing, Journal of Business 
Research, Journal of Service Research, Journal of Advertising Research, Journal of Interactive 
Marketing, Journal of Economic Psychology, en Journal of Management Studies. Tenslotte leverde 
hij meer dan 70 bijdragen aan wetenschappelijke conferenties. 

B. Wierenga is hoogleraar marketing aan RSM Erasmus University te Rotterdam. Zijn onderzoek 
heeft vooral betrekking op het beslissingsgedrag van marketeers en op de vraag hoe deze 
beslissingen kunnen worden ondersteund met zogenaamde Marketing Management Support 
Systemen (MMSS). Hij is geïnteresseerd in alles wat zich afspeelt in de interface tussen marketing en 
informatietechnologie. Hij geeft, onder andere, onderwijs op het gebied van Customer Relationship 
Management (CRM) en online marketing. Zijn publicaties verschenen in wetenschappelijke 
tijdschriften zoals International Journal of Research in Marketing, Journal of Marketing, Journal 
of Marketing Research, Management Science en Marketing Science. Berend Wierenga maakte van 
1984 tot en met 2000 deel uit van de redactie van dit Jaarboek.

J.E. Wieringa studeerde econometrie aan de Rijksuniversiteit Groningen. In 1999 promoveerde hij aan 
dezelfde universiteit op het terrein van de statistische kwaliteitszorg. Vanaf juli 1998 tot 1 januari 2001 
was hij als (senior) consultant werkzaam bij het Instituut voor Bedrijfs- en Industriële Statistiek, dat 
via de vakgroep wiskunde verbonden is aan de Universiteit van Amsterdam. In die functie adviseerde 
hij organisaties als SaraLee|DE, General Electric, DAF Trucks en Hollandse SignaalAppraten. Per 
1 januari 2001 is hij universitair docent van de vakgroep Marktkunde en Marktonderzoek aan de 
Economische faculteit van de Rijksuniversiteit Groningen. Hij publiceerde onder meer in International 
Journal of Research in Marketing, Marketing Letters en International Journal of Forecasting. Zijn 
huidige onderzoeksinteresses bestaan onder meer uit: marketing voor geneesmiddelen, marketing 
modelbouw, tijdreeksanalyse, diffusiemodellen en statistische kwaliteitszorg.
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S. Wiesmann is als assistent in opleiding werkzaam aan de vakgroep Sociologie van de Faculteit 
Sociale Wetenschappen aan de Universiteit Utrecht en verbonden aan het Interuniversity Center 
for Social Science Theory and Methodology (ICS). Zij voert voor haar proefschrift onder andere 
een kwalitatieve interviewstudie uit naar besluitvorming van paren over hun verdeling van betaald 
werk, huishouden en zorg voor hun eerste kind. Zij kwam voor haar doctoraalstudie Arbeids- 
en Organisatiepsychologie aan de Radboud Universiteit vanuit Duitsland naar Nijmegen. Haar 
afstudeeronderzoek ging over de gevolgen van de werk-privé balans.
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Summaries

1.
Choosing between online and offline shopping, and the role of online shopping experience
As a result of the rise of the Internet as distribution channel, scholars and practitioners have shifted 
their focus towards understanding channel choice. With the increase in the number of channels 
and a corresponding increase in the competition between channels, it is increasingly important 
to companies to understand what motivates consumers to purchase from one channel rather than 
another. Two crucial questions are: (1) what factors do consumers consider in determining their 
choice for a channel, and (2) what is the influence of online shopping experience on online purchase 
intentions? In this article, we analyze which factors determine customers’ intentions to buy a book 
online or offline. Two studies that have been conducted amongst customers of two bookstores are 
used to define which factors consumers consider. Additionally, we test for the moderating influence 
of online shopping for specific relationships in the online context. Recommendations for channel 
management are provided to effectively enhance customer perceived value for (potential) customers 
in the online and offline channel.

2.
Consumer Reactions to assortment unavailability
In a collaborative study with a major Dutch retailer, the authors assess the short- and long-term 
effects of a 25% item reduction on category sales in the detergent category. They find that, on 
an aggregate level, this major assortment reduction leads to substantive short-term category sales 
losses but only a weak negative long-term category sales effect. Short-term category sales losses are 
caused mainly by fewer category purchases by former buyers of delisted detergent items. However, 
the results also show that the assortment reduction attracts new category buyers. These new buyers 
partially offset the sales losses among former buyers of the delisted items. Supplementary data on 
assortment perceptions and actual search time in the test stores before and after the assortment 
reduction provides evidence that delisting results in an increase in perceived search efficiency and 
a decrease in actual search time. 

3.
Visual salience of brands on the shelf
Brands need to be visually salient on shelves, websites, and catalogs in order to be found efficiently. 
This is a difficult task on cluttered displays containing many competitive brands. Yet, there are 
hardly any methods that determine the visual salience of brands on the shelf objectively. This 
article presents a model that determines the salience of brands accurately, and that indicates how 
to improve the salience of specific brands at the expense of particular competitors. The model 
analyzes the eye movements of consumers engaged in a visual search task for a specific brand on 
a retail shelf. The results of the model give insights in the two visual salience components: 1) the 
bottom-up component, and 2) the top-down component. The bottom-up component is similar 
for every consumer, and can be influenced by instore activities and package design. The top-down 
component is consumer specific and depends on how the brand’s package is stored in memory. 
This component is therefore influenced by out of store marketing activities such as advertising or 
product sampling. Next to the decomposition of brand salience, this article also provides insights 
into the competition for visual attention between the different brands on the display. The results 
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indicate that brands may gain or lose attention only from specific competitors or line extensions. 
Because the model precisely indicates which package elements, such as color, brightness, and shape, 
attract attention, it is an important tool for retailers and manufacturers to improve the design of 
packages. 

4.
Opportunities for Active Stock-Out Management in Online Stores: the Impact of the Stock-
Out Policy on Online Stock-Out Reactions
This paper investigates the impact of an online retailer’s stock-out policy on consumers’ 
category purchase and choice decisions. We investigate three different policies: (1) stock-outs are 
immediately visible and there are no replacement suggestions, (2) stock-outs are only visible after 
purchase attempts and (3) stock-outs are immediately visible but a replacement item is suggested. 
Results from an online grocery shopping experiment reveal that the adopted stock-out policy has a 
significant impact on both decisions. Making stock-outs not immediately visible creates confusion 
and intensifies the consumer’s loss experience, thereby reducing the tendency to buy in the category. 
Suggesting a replacement item, in contrast, facilitates the substitution decision and slightly reduces 
the purchase cancellation rate. It also substantially increases the suggested item’s choice probability. 
Yet, this effect disappears when higher-priced – suspicious – items are suggested. Overall, these 
results indicate that online grocery retailers have an interest in pursuing open and convenience-
oriented stock-out policies. 

5.
Optimizing supermarket shelf arrangements
A new model to optimize supermarket shelf arrangements is proposed. The goal of the paper 
is twofold. First of all, the aim is to gain insight into the dependencies of SKU sales and SKU 
marketing effectiveness on the shelf layout. Second, these insights are used to improve the shelf 
layout in a practical setting. The basis of the model is a standard sales equation that explains sales 
from item-specific marketing-effect parameters and intercepts. In a Hierarchical Bayes fashion, 
the model is augmented with a second equation that relates the effect parameters to shelf and SKU 
descriptors. The parameters of the two-level model are estimated using Bayesian methodology, in 
particular Gibbs sampling. Next, the total profit is optimized over the shelf arrangement. To find 
the optimal shelf arrangement, simulated annealing is used. 
The results indicate that the model is able to fit and forecast the sales levels quite accurately. Next, 
when applying the simulated annealing algorithm to the shelf layout, the approach appears to be 
able to increase profits for all the stores analyzed. The approach is compared to commonly used 
shelf optimization rules of thumb. Most sensible rules of thumb also increase expected profits 
(although not as much as our optimization algorithm). In particular, it is beneficial to put high-
margin items close to the beginning of the aisle (or the ‘racetrack’). Finally, managerial implications 
and directions for further research are given. 

6.
Angry customers in service encounters
This paper presents two studies on the role of customer anger in service encounters. Study 1 
investigates the specific effects of anger and dissatisfaction on customers’ behavioral responses 
to failed service encounters across industries. This study shows how anger and service encounter 
dissatisfaction differentially affect customer behavior. It provides empirical support for the contention 
that anger mediates the relationship between service encounter dissatisfaction and customers’ 
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behavioral responses. The findings of this study diverge from previous findings in marketing on the 
interrelationships among customer satisfaction/dissatisfaction, related consumption emotions, and 
customers’ behavioral responses to service failure. The implications of these findings for services 
marketing theory and practice are delineated. To be able to avoid customer anger, service providers 
need to understand what behaviors of service providers typically instigate this emotion in service 
settings. Surprisingly, to date, we do not know much about instigations of customer anger. For 
this reason, Study 2 investigates and categorizes precipitating events of customer anger and thus 
provides service firm management with guidelines on how to avoid anger. 

7.
Do not gamble with your sales! 
In this article the authors discuss a case study where they develop an econometrical marketing 
model for Staatsloterij, a national Duch lottery. With this model they determine what variables 
from the internal en the external environment drive the sales of Staatsloterij. They conclude that 
the value of the jackpot, the value of the other prices and the number of days that customers can 
buy lottery ticket affect the number of lottery tickets sold. Also a dummy that was introduced to 
account for the combined effect of the introduction of a competitor and the start of the economic 
recession turns out to be significant. This model provides a better description of the data than the 
model that is currently used by Staatsloterij.

8.
Individual Differences in motivation to participate in online surveys and the effect on response 
rate and response quality
The majority of online research is conducted via online access panels since they promise high response 
rates, sampling control, access to populations that are hard to reach, and detailed information 
about respondents. To sustain a critical mass of respondents, to overcome panel attrition, and to 
recruit new panel members, it is important to understand how one can predict and explain what 
motivates people to repeatedly participate in online surveys. Therefore, the aim of this study is to 
enhance the existing survey literature by developing a survey participation inventory that identifies 
the underlying response motives that stimulate panel members to participate in online surveys. 
In addition, respondent motives were linked to important response parameters and respondents 
were assigned to three clusters that could be characterized as voicing assistants, reward seekers, 
and intrinsics. Important implications concern the trade-off between response rate and response 
quality. 

9.
Multiple imputation
Multiple imputation is a technique that is known for several years, but is only shortly available for 
a larger audience of applied researchers due to the implementation in user-friendly software. In this 
article, the main steps in a multiple imputation procedure are discussed, based on the multivariate 
normal model. The assumption that is made in this procedure is that the data are missing at random. 
Also, the multiple imputation procedure is compared to other imputation methods. All methods 
are illustrated using a simulated data set.
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10.
A review of accommodating heterogeneity in conjoint analysis methods
Conjoint analysis has come a long way since its introduction in the sixties. The analytical tool-box 
has grown rapidly during the past decades and has become so vast that many practitioners have 
lost track of the methodologies available. One of the dimensions that differentiate the methods 
currently available is the way in which they handle differences in preferences across consumers. 
This article describes the most important conjoint methods in terms of how they handle the issue 
of preference heterogeneity and compares these methods on the basis of objective criteria. The 
methods are described along with a practical example.

11.
Constant comparison: a stepwise approach for the analysis of complex data
Qualitative market researchers often use rather structured instruments to collect their data and 
their analyses keep in step with this. But how to conduct a qualitative analysis when it concerns 
complex data that are collected with different methods for instance, uses different sources of data 
or includes several measurements over time? On base of the principle of constant comparison, a 
stepwise approach is developed for the analysis of such complex, qualitative data. The aim is to 
systematise the analysis and increase its reproducibility and controllability. The use of the stepwise 
approach is demonstrated with a study into decision making by couples about the task division at 
home before and after the birth of their first child.

12.
A qualitative technique to identify branding opportunities
During the last fifteen years developing brands has turned into one of the top priorities in marketing 
research. However, there is little attention for its first phase of problem identification, despite the 
fact that this phase has been recognized as the most important one. 
This article offers the first results of a study into a qualitative technique to identify branding 
opportunities: the branding constellation. The MultiCopy case study illustrates the validity of the 
technique and shows that the findings concerning its reliability need further study.

13.
Information sharing in marketing channels: the innovative use of marketing data
Nowadays, CIOs of retailers manage immense large databases. These databases not only become 
bigger; they also become more real-time. The next challenge for retailers is to promote using this 
information well - within the boundaries of their organizations, as well as in the management of 
their supply chain partners.
We studied a relatively uncommon usage of the gathered market information: sharing it with 
suppliers. Specifically, we focus on three issues. First, which type of market information do retailers 
and suppliers share to increase the performance in their channel relationship? Secondly, what is 
the performance impact of sharing information? And thirdly, in which circumstances do channel 
parties share strategic market information with each other? We conclude with recommendations 
for channel managers and for market researchers.
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14.
Survey research among ethnic minorities
This article examines the problem of nonresponse among ethnic minorities in survey research. The 
author reviews the potential consequences of nonresponse and presents numbers of ethnic minorities 
in the Netherlands. Nonresponse rates are usually higher among ethnic minorities than among 
the native population. Dissecting the nonresponse phenomenon shows that contact rates among 
ethnic minorities are lower, nonresponse due to an inability to produce the required information is 
higher, and cooperation rates are higher among ethnic minorities than among the native population. 
Increasing the response rates among ethnic minorities should focus on enhancing the contact rate 
and reducing the number of nonrespondents who are unable to produce the required information.

15.
Ethnic minorities: travel behaviour
Very little is known about the travel behaviour of ethnic minorities living in the Netherlands. How 
mobile are immigrants? How often are they on the road? Where to, and with which transport mode? 
This chapter gives an overview of the travel behaviour of the most important ethnic minorities in the 
Netherlands: Turks, Moroccans, people from Surinam and Antilleans. The information presented 
is based on the results of a large scale survey that has been carried out in 2004 – 2005. The topics 
that are addressed here are the number of trips being made, the distances covered and the transport 
modes being used. It is examined if, and how the travel patterns of ethnic minorities differ from 
each other, and how they compare to the mobility of native Dutch. Comparing the travel patterns, 
it turns out that immigrants are less mobile. Generally speaking, immigrants use public transport 
often and they do not cycle much. 

16.
Values and trust in Europe
This chapter describes cultural diversity of the member states of the European Union. First of all, 
value dimensions of Geert Hofstede, Shalom Schwartz, Ronald Inglehart, Mary Douglas and the 
researchers of the European Values Study are presented. Next, diversity in social and institutional 
trust is shown. The different indicators yield a limited number of clusters. The EU member states 
have very divergent scores. Across the board, a north versus south and an old versus new member 
state delineation are appropriate summaries of the cultural diversity in the EU. Some implications 
for European collaboration and future research are discussed.
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