
1. Meetbaarheid en beheersbaarheid
Over de toepassing van de wetensehap in het (bedrijfs)beleid

A. VAN DER ZwAN

1. TENDENSEN NAAR MODERNITEIT *

Er is al veel gespeculeerd over de oorzaken van de economische ontwikke-
ling die aan bet einde van de vorige eeuw in de Verenigde Staten van Ame-
rika een aanvang genomen heeft, namelijk die van bet op massaproduktie en
massaconsumptie gerichte industrii~1e systeern.
Gangbare theorie~n voor de verkiaring van zulke historische veranderin-

gen kunnen naar hun inhoud en strekking grofweg in vier categorie~n
worden ingedeeld:
i. theorie~n waarin menselijke individuen of persoonlijkheden als hefboom

voor veranderingen ten tonele worden gevoerd: de genie~n door wier
toedoen bet aanzien van de wereld ingrijpend gewijzigd wordt;

ii. theorie~n waarin de omstandigheden een uitgesproken rol vervullen;
meestal gepresenteerd in de vorm van uitdagingen die tot bijzondere
inspanningen en prestaties inspireren of dwingen;

iii. theorie~n waarin veranderingen in de geestesgesteidheid als oorzaak van
maatschappelijke veranderingen worden aangemerkt;

iv. theorie~n waarin maatschappelijke kiassen of groeperingen worden op-
gevat als dragers van elkaar weerstrevende missies, welk antagonisme bil
verbreking van bet (machts-) evenwicbt tot revolutionaire veranderin-
gen aanleiding kan geven.

Het is hier niet de plaats voor uiteenzettingen over de merites van deze
verklaringsgronden. Het zij voldoende hier te constateren dat ze elkaar
geenszins uitsluiten. Het lijkt voorts plausibel dat in de visie op de bistorie
die in een zeker tijdvak of maatschappelijk systeem opgeld doet, karakteris-
tieke trekken van dat tijdvak en systeem zeif weerspiegeld worden. Het is
in dit verband interessant kennis te nemen van de visie die Frank A. Coutant,
de voorzitter van de ‘American Marketing Society’ in 1937 op het historisch
gebeuren heeft gegeven.1

* De titel van deze paragraaf hebben wij ontleend aan Otto Neurath (1882-1945), De
moderne mensch ontstaat, Amsterdam, 1940. Het betreft hier een vertaling naar de
Amerikaanse uitgave van Modern man in the making. Het verband zal de lezer
in de loop van deze paragraaf duideijik worden.
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De katalysator van de ‘industri&le schemering’ die op de burgeroorlog in
de vs volgde, vindt volgens Coutant niet zijn belichaming in enige identifi-
ceerbare persoon of kiasse van personen, noch kan bij volledig worden
toegescbreven aan economische omstandigbeden of gebeurtenissen. Nadruk-
kelijk wees Coutant de opvatting af dat het persoonlijk genie voor de door-
braak in de produktie verantwoordelijk moest worden gebouden; een opvat-
ting die, getuige ook de persoonsverheerlijking van grote uitvinders en
stichters van industri~1e trusts in de vs uit de jaren rond de eeuwwisseling,
zeer gangbaar was. Hij zocbt de oorzaak in de ‘spirit ol inquiry’ die aan bet
einde van de vorige eeuw in de vs voelbaar werd. De ontevredenheid van
sceptici, de weigering zich neer te leggen bij de bestaande toestand, bet
onopboudelijk streven naar verbetering — bet zijn even zovele manifestaties
of inspiratiebronnen van de kritiscb-onderzoekende geestesgesteidheid die in
de opinie van Coutant ‘bet wettige kind was van de druk tot verandering’.
Die druk tot verandering in de vs kon worden toegeschreven aan bet
noodzakelijke berstel na de verwoestingen gedurende de burgeroorlog,
de snel groeiende bevolking en de snel in omvang en verscbeidenheid toe-
nemende behoeften. De veel geroemde nieuwbeid van de samenleving in
de vs, die haar vrijwaarde voor de bekiemming der traditie zoals bet
oude Europa die kende, krijgt bij Coutant — het kan bijna niet anders —

ook een plaatsje.
Coutant komt dus tot een samengestelde verkiaring, waarin de druk der

omstandigbeden de trekker vormt die een proces in werking stelde waar-
in de geestesgesteidheid intervenieerde in de relatie ‘omstandigbeden —~

economiscb systeem’ en waarin ~oorts begunstigende factoren een rol speel-
den. Daargelaten of de onderzoekende geestesgesteidheid als oorzaak dan
wel als gevoig van de veranderingen in het economiscbe systeem kan worden
aangemerkt — zij beeft zich rond de eeuwwisseling op onmiskenbare wijze
gemanifesteerd en aanleiding gegeven tot een op vooruitgang en verbetering
gerichte en met optimisme omgeven rationele benadering van maatscbap-
pelijke vraagstukken; op zijn minst als bovenstroom in de beschouwingswijze
van de maatscbappij. Die specifieke benaderingswijze komt niet in de
laatste plaats tot uitdrukking in bet veelvuldige gebruik van termen als
‘rationalisatie’, zowel in wetenschappelijke als populaire verhandelingen
over de produktie, de distributie en de consumptie.
De veiinderingen in bet maatschappelijke voortbrengingssysteem die zich

in betrekkelijk korte tijd, bet tijdvak van 1890-1930, in de vs en elders
bebben voltrokken, liegen er dan ook niet om en bet is goed daarvan iets
te tonen, teneinde deze in de berinnering terug te roepen (zie tabel 1).
De omstandigheid dat deze vergroting der produktieve mogelijkbeden

zich exciusief in de Westerse wereld voordeed, schiep overigens reeds te-
gelijkertijd de tegenstellingen die de internationale verhoudingen op lange
termijn z~uden gaan vergiftigen (zie tabel 2).

Een opvallende trek in de visie van Coutant, waardoor bil zich van ver-
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Tabel 1. Mechanisatie in de industrie en landbouw in de VS

Aantal
loon-

trekkers
(x 1 mm.)

Industrie Landbouw
Aantal
PK’s in
gebruik
(X 1 mlii.)

Kapitaat-
intensiteit*
(kengetal)

Aantal
loon-
trekkers
(x 1 mm.)

Aantal
PK’s in
gebruik
(x I mlii.)

Kapitaa!
intensiteit*
(kengetal)

(1) (2) (2) (1) (3) (4) (4) (3)

1849
1869

1889
1909

7
7

7
7

2

2 ~

5 J

20

c

ca.1:1

ca.3:1

1
1
1
13

5

5

5

5

ca.0,25:1
ca.0,4 :1

1929 9 45 ca.5:1 10 55 ca.5,5 :1

Bron: Otto Neurath, De modenne mensch ontstaat, Amsterdam, 1940, blz. 5 1-52.

In vele statistische studies wordt het aantal in gebruik zijnde PK’5 opgevat als
indicator voor de hoeveelheid geinvesteerd kapitaal, zodat het aantal in gebruik
zijnde PK’s per man dan een indicator is voor de verhouding waarin kapitaal en
arbeid in de produktie worden aangewend. Deze verhouding wordt in de econo-
mische wetenschap met kapitaalintensiteit aangeduid.

Tabel 2. Mechanisatie den wereld (1935)

Gebieden Oppervlakte
(x 1 vierkante

mill)

Bevolkung
(X 100 mlii.)

Krachtver-
bruik

(x 100 mu-
jard kwu)

Id. per
hoold

(1000 kwu)

Amerika, Europa
Sowjet-Unie 25 8 16 2
Japan en China 5 6 1 1/6

Rest van de wereld 20 7 0,5 1/14
Bron: Otto Neurath, op. cit., blz. 48.

tolkers der openbare mening in andere tijdvakken onderscheidt, is de plaats
die door hem wordt ingeruimd voor de massa der bevolking. Voor een mar-
ketingman uiteraard niets bijzonders, maar die hoedanigheid bestempelt hem
dan ook tot een typische vertegenwoordiger van bet Amerika uit bet begin
van deze eeuw. De massa is dan op bet wereldtoneel verschenen; in de
eerste plaats vanwege baar koopkracbt, maar ook in politiek-cultureel op-
zicht is zij een factor van betekenis geworden. De urbanisatie is een ken-
merk van de moderne samenleving en hoe omstreden het leefklimaat van
de grote stad vanwege zijn schrille tegenstellingen ook geweest moge zijn,a
de stedelijke centra kunnen als een voorwaarde voor de culturele en poli-
tieke verheffing van de werkende bevolking worden aangemerkt. De urbani-
satie beeft vele veranderingen in bet leven van de massa der bevolking met
zich meegebracht. De daling van bet sterftecijfer — om ~n van de meest
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grijpbare verschijnselen aan te duiden — is een uitvloeisel van de moderne
zorg voor de volksgezondheid en van de opvoeding tot bygi~ne in bet alge-
meen. De educatie — in de eerste plaats bet lezen en scbrijven — is in brede
lagen bewerkstelligd door de invoering van een - algemene leerplicbt, die
zonder voorafgaande urbanisatie ondenkbaar is; betzelfde geldt voor de
verbreiding en verspreiding van boeken, kranten en tijdscbriften.
De slinkende invloed van kerk en traditionele gewoonten komt — aiweer

via de invloed van bet stedelijk milieu — tot uitdrukking in de daling van
bet geboortecijfer en bet oplopen van bet zelfmoordcijfer, Deze beide ver-
schijnselen, geboorte resp. sterfte door zelfmoord, zijn en waren bij uitstek
omgeven met religieuze en traditionele voorscbriften en taboes.
De onderstaande statistiek voor Groot-Brittanni~ (tabel 3) onderstreept

de aangegeven ontwikkeling.

Tabel 3. Urbanisatie, geboorte en sterite in Groot-Brittanni~

Urbanisatie
van de bevolkung

woonachtig in steden
met 100.000 of meer

inwoners)

Aental geboorten
(per 1000 van de
bevolking)

Aantal
sterfgevallen

(per 1000 van cia
bevolkung)

omstreeks 1840 20 32,5 22,5
1870 25 35 20
1900
1930

40
45

27,5
15

15
12,5

Bron: Oft&Neurath, op. cit., blz. 45.

Het terugdringen van de invloed van de traditionele verbanden beeft
ruimte gemaakt voor vormen van organisatie die voor de verbeffing van
bet proletariaat van beslissende betekenis zijn geweest: de politieke massa-
bewegingen en de vakbonden en de met deze bewegingen verbonden strijd
voor bet algemeen kiesrecbt, de acbt-urige werkdag en bet staatspensioen.

Het ‘silbouet’ ~ van de ‘zeven groten’ in de wereld ziet er in bet midden
van de jaren dertig uit als aangegeven in tabel 4.

Deze tendensen naar moderniteit zijn in onze dagen in een beel ander licbt
komen te staan, maar ook de sprong die we nti gemaakt bebben van bet
begin van deze eeuw naar bet midden van de jaren dertig, kan ons er de
ogen voo~openen~dat recbtlijnige bewegingen zelden maatgevend zijn voor
de maatschappelijke ontwikkeling. Veeleer doen zich daarin beweging en
tegenbeweging, boofdstroom en onderstroom gelden. Op de geest van ver-
licbting die de Westerse wereld gedurende de eerste decennia van deze eeuw
in zijn greep bad, werd op scbokkende wijze inbreuk gemaakt door wo met
zijn onvoorstelbare slachtingen, om van de stagnatie aan bet einde van de
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jaren 20 en de daaropvolgende golf van de zwarte terreur maar te zwijgen.
Deze gebeurtenissen moeten op de generaties die ze bebben meegemaakt,

sporen hebben nagelaten. Zeer recent is een mentaliteitsgescbiedenis gepu-
bliceerd waarin die sporen van de Eerste Wereldoorlog worden nagetrokken
aan de hand van brieven en andere documenten van gewone mensen. Uit die
analyse komt naar voren dat deze oorlog ‘een van de zwaarste schokken’ was,
die de generatie van 1890 ‘met baar geloof in vooruitgang, redelijkbeid, we-
tenschap en schoonbeid bad te verduren en die, buiten de soldatentaal,
niet onndddellijk onder woorden te brengen viel.’
Een van de meest markante maatscbappelijke verscbijnselen uit de jaren

rond de eeuwwisseling is bet ~eleidelijk aan doorbreken van een bescbou-
wingswijze van mens en maatscbappij, waarvan bierboven enkele voorbeel-
den gegeven zijn. De aandacht voor de gewone mensen en de massa der
bevolking neemt toe als direct uitvloeisel van bet rationaliseringsproces en
daarmee bangt vermoedelijk samen dat de intuitieve benaderingswijze veld
moet ruimen voor de empirische. De ‘gemiddelde mens’ komt centraal te
staan, gekenscbetst door verboudings- en andere kengetallen die gecompri-
meerd werden in ‘profielen’ of ‘silbouetten’. De verschillen konden dan tot
uitdrukking worden gebracht als afwijkingen van bet geniiddelde. De sil-
bonetten werden gebruikt om (vereenvoudigde) trekken van regionale en
socio-culturele eenbeden weer te geven, zowel in dwarsdoorsneden als in
tijdreeksen. Het is de opkomst van de beschrijvende statistiek die zich bier
deed gelden, waarin de empiriscbe waarneming van verscbijnselen voorop-
stond, gestoeld op een anders geori~nteerde opvatting van wetenscbaps-
beoefening.
Deze nieuw gevormde traditie gaat terug op Adolph Qu~telet (1796-

1874) ,“ die als originator van deze beschouwingswijze te boek staat en
meer in bet algemeen geldt als de ‘vader van de kwantitatieve metbode in
de sociologie’. Neurath bad een aantal opvallende trekken met Qu~telet
gemeen. Daar is in de eerste plaats bun beider positivistiscbe uitgangspunt;
de opvatting namelijk dat sociale verscbijnselen in beginsel volgens de me-
tbode der natuurwetenschappen bestudeerd dienen te worden. Volgens Neu-
rath moesten de sociale wetenscbappen zich bezighouden met de formule-
ring van tijd-ruimtelijke betrekkingen, omdat alleen deze empiriscb aange-
toond konden worden. Zijn Modern man in the making is van dit uitgangs-
punt een zeer duidelijke toepassing. Qu6telet bad de opvatting dat de sociale
wetenschappen zich door middel van nauwkeurige statistiscbe onderzoekin-
gen dienden bezig te bouden met bet handelen van de mens, dat bij opvatte
als gedetermineerd door afkomst en omgeving. In de tweede plaats waren
zij beiden voorstander van een integratie van de sociale en de natuur-
wetenscbappen; beiden stonden een allesomvattende wetenscbap van de
mens voor. Qu6telet duidde deze integratie aan als ‘sociale fysica’, Neurath
als ‘unifIed science’. De laatste was boofdredacteur van de ‘International
Encyclopedia of Unified Science’.
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Zoals de soldatentaal nog slecbts adequaat bleek om er de deceptie vol-
gend op de Eerste Wereldoorlog mee te verwoorden, zo streefde men ook
voor de overdracbt van de kennis die aan de nieuwe methoden van onder-
zoek ontleend werd, naar een nieuwe taal. De eerder geciteerde Neurath
beeft zich ingespannen om in samenwerking met grafische outwerpers —

onder wie de bekende G. Amtz — een visuele of beeldtaal te ontwikkelen,
gebaseerd op de IsOTYPE-methode, waarmee we nog heden ten dage
door de publikaties van het CBS vertrouwd zijn.
‘De ISOTYPE-metbode is gebaseerd op een bijzondere visueele dictionaire

van omstreeks 2000 symbolen en een bijzondere visueele grammatica, waar-
mee men door afbeeldingen mededeelingen k~n doen, die vrijwel terstond,
in een oogopslag, begrepen kunnen worden. Machines, de functies van
mensch en dier, plattegronden van steden, maatschappelijke feiten en histo-
riscbe stroomingen worden verklaard door gestandaardiseerde elementen,
die bijeengevoegd worden als de blokken uit een bouwdoos om gedachten
en samenbangende verhalen duidelijk te maken.’ Neurath kende aan deze
visualisatie een enigszins overtrokken waarde toe: ‘Het toont betrekkingen
tusschen feiten in plaats van deze te bespreken. De visueele hulpmiddelen
fungeeren in dit boek niet slecbts als illustraties of blikvangers; zij vormen
een deel der verkiaring zelve. ... Een internationale beeldtaal is bier met
de woordtaal gecombineerd.’8

Twee voorbeelden van beelcistatistiek:

Paardekrachten in gebruik bij de industrie der Vereenigde Staten

1849

1869

1889 ,,gf ‘i~
1909 gifif9, ~ A A A~wimi
I929 999999999 AAAAAAA

Elk mannetje itoh 1 milIloen Iooritrekkerz In de Industrie voor
Elk paurdie stelt 5 nillhoen paardekrach~ voor

Bron: Otto Neurath, op. cit., blz. 51.
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Leeftijdsgroepen in Engeland en Wales

1871 Leeftljd
t’%annen IbovenSO L Vrouwen

ii 70.80 AU
9ffft 60.70 AlIBI

IlIllift 50.60 AAAAAAIAA
lilIftift 40.50 AAAAAAAAAAAA

lift ftftftft 30.40 IAAAAAAAAA 11111
ififlift iftifllift 20.30 AAAAAAAAAA AAAAAAUU

1ff lufflift luff lift 10.20 AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AU
1ffifi iffifff9 fffftft ~flA BAA lABIA

Joar

1931 Leeftljd
* bov.,,80 Al

liftIl 70.80 11111111
lift ifflfft 60-70 AAAABIAAA 111111’

I Iftfff fffftft ~ AIIAIAIAII IIAIIAAIII All
lift lftftftfI *1*1111111 40.50 BURIAl IIAIIIIAIA AIlIARAR

fftift lftlftfft ifliftift 30.40 IIIIIAAAIA AAAIAIAIAI AIIIAIAAAI I
1ff ftlftfff1 lifffffft lifflffft 20.30 AAIIIIIIII AAAAIIIIIA IIIAAIIAIA hAIl
1ff 1ff1ff1ff IlilIlIffI 1111111119 10.20 ABABAIAA BAAAAAIAA IAABAAAU BA
it uiiiiiiii igigigiggi uuuuaiiu 0.10 IAIIIIAAII AIIIIAIIII AlIIIIIIII A

jaar

Elk flguurtje stelt honderddulzend menscFien voor

Bron: Otto Neurath, op. cit., blz. 58.

In die poging am aan de statistieken en andere zakelijke informatiebron-
nen door stilering een documentair karakter te verlenen, stond Neurath in
de jaren dertig niet alleen. John Dos Passos (1896-1970) schiep met zijn
trilogie USA (1930-1936) een nieuw type tijdsroman, waarin bij een
journalistiek-literaire montagetechniek toepaste. Een andere vertegenwoordi-
ger van de generatie van 1890,~ lIja 0. Ebrenburg (1891-1967) gebruikte
een documentaire of literaire reportagetechniek om de Spaanse Burgeroorlog
te verslaan. Het is overigens vermeldenswaard dat zowel Dos Passos als
Ebrenburg debuteerden met geschriften die oorlogservaringen (wo i) tot
onderwerp hadden.
Ook ons land beeft een vertegenwoordiger van deze richting in de Jitera-

tuur gekend in de persoon van M. Revis (1904-1975), die als journalist-
scbrijver werkzaam was en in de jaren dertig sprekende titels beeft gepubli-
ceerd als 8.100.000 m5 zand (debuut 1932) en Gelakte hersens (1934) .~
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Zakelijke informatiebronnen werden nagespoord om los te komen van de
intuYtieve benadering en om langs die nieuwe weg menselijke spanningen,
drijfveren en sociale verhoudingen bloot te leggen.
De wetenschappelijke en de literaire stroming bebben dit gemeen: door

formulering van tijd-ruimtelijke betrekkingen op basis van vastgelegd
feitenmateriaal meende men te leren kennen en daardoor structuren te door-
gronden. In de toepassing van de wetenschap is dit er op uitgelopen dat de
doorgronding basis werd voor bet ‘magnifieke sluitstuk’: de bebeersing van
economiscbe en sociale processen. Wat bij Qu~telet als ‘sociale fysica’ nog
een wetenschapsideaal genoemd kan worden, zou in de toepassing vorm
krijgen als ‘social engineering’. Meetbaarbeid en bebeersbaarbeid zouden
de nieuwe opdracbten worden van de wetenscbap, die zich dienstbaar wist
aan de maatschappelijke voortbrenging. Daarmee waren enkele moeilijk
oplosbare strijdigbeden een maatschappelijk gegeven geworden.

2. DE TOEPASSING VAN DE WETENSCHAP IN HET BEDRIJFS-
BELEID: PRODUKTIE VERSUS AFZET

Niet zelden wordt de economiscbe vooruitgang, met name de toeneming
van de produktie, in verband gebracbt met de ontwikkeling der techniek,
die dan wordt opgebangen aan de verbetering van de winningsmethoden
van grondstoffen, de mechanisering van de produktie, e.d. Ook in onze
dagen beboort deze gedachtengang nog steeds tot de gangbare cliches met
alle sleetse trekken vandien.
Wearnemers van deze ontwikkeling gedurende de eerste decennia van

deze eeuw, zoals de uiteenlopende categorie~n van bedrijfsadviseurs, leggen
daarentegen sterk de nadruk op de ontwikkeling van nieuwe organisatie-
en beheersvormen die de toepassing van deze verbeteringen in de produktie
met succes mogelijk bebben gemaakt. Nu schuilt er een gevaar in om zonder
meer af te gaan op inzichten van betrokkenen, terwijl de verleiding daartoe
juist groot is indien deze inzicbten een grote mate van eenstemmigheid ver-
tonen. En dat laatste — mag men wel zeggen — is duidelijk bet geval. Drie
auteurs met sterk uiteenlopende acbtergronden geven deze visie:

‘Change bad to come, not alone in the machinery of production but in its
management as well. Men began to study production. They engaged specialists
to study. They enlisted the aid of institutions. Factory operations were broken
down and each component subjected to analysis — as to motion, time and cost.
Laboratories all over the land were set to work, revising old processes and
originating new ones in chemistry, physics and related industrial sciences.
Empirical standards of performance were arrived at for individuals, for groups,
for mechanical units. A profession of efficiency engineers sprang up, with
Frederick Winslow Taylor (1856-1915, American efficiency engineer, pioneer
of scientific management in production) as its dean, to foster and build this
awakening spirit of inquiry into the philosophy of mass production. This was
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production research expressing itself in action’ (Frank A. Coutant, voorwoord
in F. C. Wheeler (ed.), The technique of marketing research, New York, 1937,
blz. i).

‘Prior to 1910, most straight business research involved study about production.
Scientific management, as advocated by Taylor, caused a considerable amount
of research into methods of wage payment, time and motion study, and similar
problems’ (Percival White, Marketing research technique, New York, 1931,
blz. 4).

‘Wij kunnen bet begin van de beweging voor wetenschappelijk onderzoek in
fabricageproblemen (ongeveer 25 jaar geleden) vergelijken met bet begin van de
beweging voor marktanalyse gedurende de laatste jaren. Evenals voor 25 jaar
bet nieuwe idee begroet werd als een panac~e voor elke moeilijkheid, zoo ging
bet met de marktanalyse in de laatste jaren; evenals voor 25 jaar bet fabriceeren
van een product meestal op goed geluk af geschiedde, zoo vindt men nu bet-
zelfde bij bet ter markt brengen van een product; evenals voor 25 jaar de be-
weging voor wetenschappelijke bedrijfsorganisatie niet geheel nieuw was, daar
eenigen de wetenschappelijke research metbodes reeds in bun fabrieken op
kleine schaal geYntroduceerd hadden, zija er verschillende firma’s die in de
laatste jaren ge~xperimenteerd bebben met bet systematisch en wetenschappe-
lijk oplossen van marktproblemen en daardoor de voorloopers zijn op bet ge-
bied van wetenschappelijk onderzoek als hulp bij het verkoopen; zooals voor 25
jaar wij in het begin niet in staat waren om ineens alle productie-problemen
nauwkeurig en vlug op te lossen, is in de laatste jaren dezelfde moeilijkheid ge-
rezen bij de marktanalyse’ (E. L. Vervooren, ‘Marktanalyse; plants van de markt-
analyse in de onderneming’, Prae-advies Se Internationaal Congres voor Weten-
schappelijke Bedrijfsorganisatie, Amsterdam 1932; tevens verschenen als artikel
in ESB, No 863, 13 juli 1932, blz. 549-552).

De overeenkomst in zienswijze met betrekking tot de rol van bet ‘weten-
scbappelijk bedrijfsbeleid’ is zo groot, dat men niet bij voorbant kan nit-
sluiten dat onafbankelijke waarneming en oordeelsvorming bier ontbreken
en eenmaal gelanceerde opvattingen door overneming tot gevestigde opinies
zijn uitgegroeid bij wijze van ‘professionele grootspraak’. De getuigenis van
de professioneel bij deze ontwikkeling betrokkenen vormt evenwel niet de
enige grondslag voor de weergegeven opvatting. Detaillistiscbe beschrijvin-
gen van bet fabricageproces en de veranderingen die daarin zijn opgetreden,
bijvoorbeeld in de fiets- en auto-industrie, wettigen bet inzicbt dat de be-
heersing van de produktie, die toch zozeer tot de karakteristieken van de
moderne voortbrenging beboort, ondenkbaar zou zijn zonder de weten-
schappelijke speurzin en vernienwing die zich in de ontwikkeling van de
organisatievormen der produktie hebben gemanifesteerd. Die gedacbtengang
volgend is bet ook alleszins plausibel te acbten dat de speurzin zich wel
tot de andere fasen van bet voortbrengingsproces — de afzet en distributie —

zou moeten gaan uitstrekken. Als loutere overplanting van bet denkbeeld
dat men door studie tot beheersing kan geraken — dusdanig wordt de op-
eenvolging der gebeurtenissen door de eerder geciteerde auteurs ook weer-
gegeven. Overigens heeft ~n van deze auteurs, namelijk Percival White,
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blijkens de titelpagina’s van de door hem gepubliceerde handboeken, deze
overplanting ook persoonlijk voltrokken. In bet in 1921 voor het eerst gepu-
bliceerde Market analysis ‘~ staat hij nog vermeld als ‘Research engineer’
uit de sfeer van de automobielindustrie. Het in 1931 verschenen Marketing
research technique draagt de vermelding ‘Percival White, INC., Marketing
Councelors’.
Door pioniers en baanbrekers door middel van onbeholpen technieken

van onderzoek en beleidsmethodieken van de grond getild, naar de mate
waarin zij op successen konden bogen en de toegepaste technieken aan
‘sophistication’ wonnen, vond de methodiek bij bredere groepen ondernemers
ingang. Daartoe extra aangezet door bet toenemen van de knelpunten in
de sfeer van de afzet en distributie; aanvankelijk bij wijze van steeds terug-
kerende crises en als zodanig van conjuncturele aard, maar later als een
structureel verschijnsel, dat al bet andere zou gaan overheersen. Een enigs-
zins afwijkende visie op dit punt is te vinden bij Bartels.” Deze scbrijft de
noodzaak voor de bedrijven om bet onderzoek naar de markt ter hand te
gaan nemen, toe aan de rond de jaren 1910 sterk toenemende complexiteit
van de organisatiestructuren in bet bedrijfsleven. Die manifesteert zich in
een interne verzelfstandiging van bedrijfsonderdelen, zoals de produktie,
waarvan de beheersing door specialisten ter hand wordt genomen. Daarin
ligt op zicbzelf reeds een zekere aanzet opgesloten om ook voor de afzet
tot vergelijkbare bebeersingstechnieken te komen. In zoverre stemt Bartels
dus overeen met de eerder geciteerde bronnen. .Hij wijkt af door in zijn
beschouwing ook de toeneming van de complexiteit in de extenne bedrijfs-
organisatie te betrekken: toenemende differentiatie, langer en onoverzicbte-
lijker worden van de handelskanalen. De toenemende afstand tussen produ-
cent en uiteindelijke gebruiker of consument zou aangezet bebben tot bet
zoeken naar aanvulling van de interne afzetregistratie, door externe infor-
matie en bet zoeken van maatstaven voor ‘management control’. Bartels
meent voorts dat de industrialisatie en mechanisatie van de landbouw in
de dientengevolge optredende migratie zodanige veranderingen in de levens-
gewoonten van de consumenten en de opbouw en geleding van de detailban-
del hebben veroorzaakt, dat de ‘marktconfiguratie’ voortdurend in beweging
was. Ook de internationale afzetstromen zouden sedert de jaren 1910 aan
ingrijpende wijzigingen bebben blootgestaan. Al deze veranderingen noop-
ten tot bet bestuderen van de markt en daarop beersende condities.
Wij laten nu eerst nog enkelen van onze informanten zelf aan bet woord

over de overplanting van bet bedrijfsonderzoek van de produktie naar de
afzet.u

‘It is true that prior to 1929 some few of the more enlightened industrialists and
merchants were experimenting with research in their marketing operations. But
it is only during the ensuing difficult years that the marketing research thesis
has approached anything like a broad acceptance -. and still only among the
intellectual elite of business. It is being made clear now, however, that marketing
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research must grow speedily, and grow considerably, in both acceptance and
use if it is fully to achieve its aim in distribution.

That aim is to effect the “transfer and sale of goods and services” with
greater celerity, over a broadened field and at lower cost. That is to say: to
keep pace with our present-day production plant, some means must be found
to keep the stream of goods and services flowing from producer to consumer
more freely, more smoothly and more profitably; to raise the per capita con-
sumption of present users of goods and services; to bring the output of produc-
tion within reach of new and greatly enlarged fields of consumers and eliminate
every form of waste that now inflates the cost of distribution’ (Frank A. Coutant,
op. cit., blz. ix).

‘Market and distribution research then began to develop, and there was a wide-
spread interest in it. Started in a limited way about 1910, activity in this field
gradually expanded. The depression of 1921 started a phenomenal interest in
marketing research. This eventually brought about the information of a con-
siderable number of field organizations. At present, progress in market research
is continuing at a rapid rate, with no indications of abating’ (White, op. cit.,
blz.4).
‘Een ni~rkt is werkelijk, een tastbaar en een vast omlijnd gebeel. Daarom kun-
nen we zeggen, dat wij bij de oplossing van marktproblemen, door bet toe-
passen van wetenschappelijke research methodes, alhoewel de ontwikkeling van
deze wetenschap zeker eenige tientallen jaren of meer zal duren, een punt zullen
kunnen bereiken, waar alle factoren, die de situatie bebeerscben, bekend zija,
al. bet punt waar markten meetbaar zullen zijn geworden’ (Vervooren, op. cit.,
blz. 549).

Er is tussen de beide Amerikaanse beoordelaars een verscbil in appreciatie
wat de snelbeid van bet adoptieproces in de vs betreft. White gaf daarover
in 1931 een heel wat optimistischer kijk dan Coutant in 1937.1s Bij deze
laatste bad bet vraagstuk, gelet op de economiscbe situatie, dan ook heel
wat dramatischer afmetingen aangenomen. Voor Coutant was bet tot een
kwestie van overleven geworden: indien de afzetvraagstukken niet over-
wonnen zouden worden — en hoe zouden die anders dan door onderzoek
en wetenschappelijk beheer overwonnen kunnen worden? —, dan zou bet
economiscbe systeem ineenstorten. De hoop op een berstel van de beheers-
baarheid was nog niet uitgewist. De mislukking, die niet te loochenen viel,
werd geweten aan bet nag niet kennen, aan bet nog onvoldoende geperfec-
tioneerd zijn van de beheersingstechnieken. Coutant stelde de volgende
diagnose:

‘It is significant that the only difference between this situation and that which
formerly confronted production lies in the field affected. It was production; it
is distribution. Under compulsion of half-idle production plant we are now
being forced to rectify the disparity between our vast capacity to produce and
our underdeveloped capacity to distribute; and there is no better method than
which was so successfully utilized in production.’ ~
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3. HET ONDERZOEK NAAR DE MARKT GEDURENDE DE JAREN
DERTIG: FUNCTIE, TERREINAFBAKENING EN METHODE

3.1. Functie
Over de functie die in de jaren dertig aan bet onderzoek naar de markt
werd toegekend, is in de voorgaande paragraaf eigenlijk reeds uitvoerig ge-
schreven. Het meest specifiek kwam deze functie-aanduiding in de beschrij-
ving van Coutant naar voren:
‘transfer and sale of goods and services
— with greater celerity,
— over a broadened field,
— at lower cost.’

In deze functie-omscbrijving staat de rationalisatie van de voortstuwing der
goederenstroom — centraal begrip in de bedrijfseconomie uit die jaren —

voorop. Ook Bartels 15 benadrukt voor dat tijdvak de noodzaak van ratio-
nalisatie van de distributie als gevolg van de depressie. Er zijn andere auteurs
die dit vraagstuk in een veel eerder stadium bebben onderkend, zoals moge
blijken uit bet volgende citaat: ‘What is most needed is scientific distribu-
tion. This is true not only of manufactured goods but markedly so of agri-
cultural products where the cost of marketing is a disgrace to our intelli-
gence.’
De organisatie waarvan Coutant voorzitter was, bad overigens in bet

kader van bet ontwerp van een vaste nomenclatuur een veel algemenere en
inmiddels klassiek geworden omschrijving geadopteerd voor de onderzoek-
activiteiten die met marketing research werden aangeduid: ‘The study of
all problems relating to the transfer of goods and services from producer to

‘ 17
consumer...

Een zelfde soort omscbrijving kan men bij White 18 aantreffen. Bij hem

wordt market research aangeduid als de studie van problemen die verbonden
zijn met ‘nature, extent, and peculiarities of the market, together with the
means for bringing the product to the market and distributing it there.’ In
deze omschrijving van White ligt een onderscbeiding opgesloten die in de
begripsvorming in die dagen een vooraanstaande rol speelt:
— De meer op onderzoek gericbte studie naar de omvang en geaardheid van

de markt; ook wel aangeduid als de marktanalyse of de marktverkenning.
— De meer op beleid gerichte bestudering van de wijze waarop bet produkt

op de markt gelanceerd en gedistribueerd kan worden; veelal met market-
ing research of commerci~le research betiteld.

Vervooren (op. cit.) maakte de onderscbeiding expliciet en werkte deze ook
consequent uit. In zijn uitwerking wordt onder de marktanalyse begrepen
de studie van alle externe of omgevingsfactoren; dat zijn ‘alle factoren
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waarmede rekening gehouden moet worden in elk marktoverzicht, maar
waarop de ondernemer in bet geheel of vrijwel geen invloed beeft’. De
marktanalyse maakt in de opvatting van Vervooren deel uit van de com-
merci~le research, welke term hij gebruikte voor ‘bet totaal van alle be-
langrijke invloeden van de verbouding tusscben markt en product’. Daaron-
der zijn dan naast de externe de interne factoren begrepen; dat zijn de
verkoopinstrumenten van de ondernemer.

In Nederland beeft gedurende de jaren dertig overigens een andere defi-
nitie van bet onderzoek naar de markt ingang gevonden. Deze was afkomstig
van de Bedrijfsstudiegroep voor Conjunctuuronderzoek en Marktanalyse, van
welke groep prof. Limperg voorzitter was.” Hij stelde in 1933 een definitie
voor van bet begrip marktanalyse, welke door de vergadering werd aan-
vaard: ‘Marktanalyse is bet onderzoek naar den omvang, de samenstelling
en de eischen der afzetmarkt als grondslag voor de afzetpolitiek en als
middel van contr6le op de doelmatigheid van bewerking van product en
markt.’ ~

Concluderend mogen we stellen dat in de jaren dertig ondanks de verre-
gaande verwarring met betrekking tot de terminologie, de opvatting vrij alge-
meen was dat bet onderzoek naar de markt qua functie gericht was op bet
oplossen van de afzetpolitieke vraagstukken van de ondernemer, zowel wat
betreft de beoordeling van de opnamecapaciteit van de markt en de factoren
die daarop van invloed zijn, als wat de doelmatigheid van de marktbewer-
king aangaat.

3.2. Terreunaibakening

Over bet terrein dat het ‘onderzoek naar de markt’ (dat wij bier bij wijze
van algemeen begrip hanteren) bestrijken moet, bestond aanzienlijk minder
eenstemmigheid dan over de globale functie-aanduiding. Dat gebrek aan
overeenstemming is ook te wijten aan de niet altijd even doordacbte wijze
waarop getracbt werd bet terrein af te bakenen. Door Wheeler (op. cit.)
werd uitgegaan van de eerder geciteerde standaard-begripsvorming. Daarin
werden in bet algemeen genoemd als gebieden waarover het onderzoek
naar de markt zich uitstrekte:
‘— relationships between production and consumption;
— preparation of commodities for sale;
— their physical distribution;
— wholesale and retail merchandising;
— and the financial problems concerned.’

Een betere leidraad werd door Wheeler geboden in zijn eerste scbematiscbe
overzicbt.
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Terrein dat bestreken worcit door het onderzoek naar de maria volgens
Wheeler c.s.

Studies relating to policies
Administrative and executive — as they may affect marketing operations and
results.
Studies relating to product
Its suitability — its salable utilities its incidents of price — style — quality,
etc.

Studies relating to market
Its accessibility — its incidence of population — buying power — disposition —

race and class — its consumer and dealer attitudes, etc.

Studies relating to methods and means
Selling and advertising — channels of distribution — service, etc.

Het aantrekkelijke van dit schema is zijn overzichtelijkheid wat de boofd-
indeling betreft. Naast de studie ten behoeve van het algemene bedrijfsbeleid,
werden bier drie gebieden van onderzoek onderscbeiden, namelijk onderzoek
naar:

de instrumenten gerelateerd aan de marktofferte 22 (produkt, prijs, ver-
pakking, e.d.);

— de instrumenten gerelateerd aan de marktbewerking (distributie, pro-
motie, e.d.);

— de marktstructuurvariabelen.

Onder de hoofdindeling vindt een tamelijk globale (en daardoor vage), maar
vooral ook arbitraire opsomming van deelgebieden plaats. Met name geldt
dit voor de detaillering van de marktstructuurvariabelen. De gegeven detail-
lering dekt in genen dele de praktijk en de theorie van bet onderzoek uit
de jaren dertig.

Een overzicbt dat op andere gronden aanvecbtbaar is, wordt gegeven
door White. M

Terrein dat bestreken wordt door het onderzoek naar de markt volgens
White
1. Product 2. Company

Physical characteristics . Organization
r purchasing

Substitutes . Records j production

Who buys? . Plant
3. Industry 4. Competition

- Production . Size of companies
Economic trends . Number of companies
Integration - Line of goods
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5. Customers
Why do they buy from company?
How classify?

7. Market — nature and size —

Complexity

9. Distribution

11. Advertising

6. Ultimate consumer
Why is product bought?
Breakdown by socio-economic/
demograpbic factors

-8. Market — potentiality and limita-
tions —
Opportunities
Original and replacement

10. Sales
Sales policies
Repeat sales

Terrein dat bestreken worcit door het onderzoek naar de markt volgens
Vervooren

aIJLAOE I. lnylo,deo, woarvan de veokoop,.mog,Jljkhodeo no,, eon artikel oihankelijk nije.

I Totorne innlooden
H Extorne invlooden

lIe. Algonocon e~toroe innloodon tIb ~pociooI externe innlooden

T
Techoisohe

1—I
Priolortio.copocitoit ~,,
•rnogoltjkhodeo.

l{wiiljtoit you hot product.
Torhatocho oigeo,choppoc
non hot product.

IIb—1 (Teohnincho - rooc,t~o vo,i in
m,arkt op loot product).

Uitviodiogon.lanced nan ondero producten (con.
ourrootto).

Potcnt.ottnotie.

P
Psycholo.
gisohe

Ineloeden

1—2
Utterifik coo hot product.l
$poctole konnuorken.
Vorpokktng eon.

nb—I (Pn
3ichulogiochc rooctie coo do
maclot op hot product).

Modo ou nn,aak non het publiok.

l
l~oo,ioininoho
CU Itroctu.

rode
inoloedon.

1—3
POUC.pOlitiCk.

Ito—I
Algcnuoen ooooooijocho toeotond
(,tructuur).

conjunotour toylood.
ILeoftUd
IOo,docht

IlonolkiOgo Juno
koroktcriutiok. jOndndiooot

IKiacce
Itukomon
iCltmoat
Groopoortog Icr

Markt hovolkingLononootandourdkoroktertotiek. Toaditto on
[ gowoonto
Geograroucho tareoron

IIh—3
cunjonrtuur.invlood von do hodrlfotak.

K,uazo ult. algomoon CtOti,ti,ch ma.
teotnol, von hobo2 your do ape.
etuilo bodrtjtotok.

~peciubo inVIOO,tOo. noortkomonIo nit
den oard von hot product.

4
cooninooctsele
en diverse
innloeden. I 1—4

itoclnuno.politiek.
Vorkoops.nrgontoatie.
Crodiot.politiek.
Ontwikkoliog dec zonk to

do olgoloopen joron.

[Ih—4
Maximum opnon~e.mogeI~kheid.
Voroadigiogo-onolhlotd.
Veonnogioga-enelhotd.

Bron: L. C. Vervooren, ‘Marktanalyse’ (art. uitgebracht als pre-advies voor het vijfde
Internationale Congres voor Wetenschappelijke Bedrijfsorganisatie te Amster-
dam, 18-23 juli 1932). Economisch-Statistische Berichten, 13 juli 1932 (nr. 863),
blz. 550.
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Als praktische handleiding of ‘check-list’ voldoet het overzicht van White
veel beter dan dat van Wheeler. Zou men volgens bet overzicbt van White
te werk gaan, dan is de kans om de voornaamste of verkooppolitieke vraag-
stukken over bet hoofd te zien, minder groot dan bij bet volgen van Wheeler
bet geval zou zijn. Beziet men bet overzicbt evenwel uit een oogpunt van
logisch-consistente opbouw of elegantie, dan treft men bij White ‘niet thuis’.
Zonder cbauvinistisch te willen zijn, moeten we constateren dat Vervoo-

ren in zijn eerder genoemd pre-advies een veel doordachter en moeilijk te
verbeteren overzicht beeft geboden. Sd

Overigens geldt voor alle bier geciteerde auteurs — inclusief Wheeler, in
weerwil van datgene wat Coutant in zijn Inleiding benadrukte — dat bet
aspect van de ‘doelmatigheid van bewerking van produkt en markt’ bij de
terreinafbakening tussen de wal en bet schip is geraakt. Een opmerking die
men overigens vandaag nog net zo zou kunnen maken op grond van de re-
cente literatuur. Een uitzondering moet voor de jaren dertig gemaakt
worden voor Brown, 25 die op dit punt bijzondere vermelding verdient.

3.3. Methode

De methode die bij bet onderzoek van de markt gevolgd werd, leent zich
moeilijk voor een bescbrijving. De vraag is zelfs gerecbtvaardigd of er een
metbode bestaat die specifiek is voor bet onderzoek naar de markt. In een
eerder artikel hebben wij al eens benadrukt dat bet marktonderzoek in de
beginfase voor zijn metbode leentjebuur heeft gespeeld. Hiermee wil niet
gezegd zijn dat in bet marktonderzoek geen specifieke werkwijzen zijn ont-
wikkeld om marktvraagstukken te benaderen en op te lossen. Afgaande op
de literatuur vindt men reeds in de jaren dertig daarin twee tamelijk ver
van elkaar afstaande scholen. Die afstand beeft ook te maken met bet eerder
gesignaleerde verschil in benaderingswijze, namelijk tussen bet onderzoek
naar de structuur en ontwikkeling van de markt enerzijds en bet onderzoek
ter optimalisering van de verkooppolitieke instrumenten anderzijds. Het
credo van de laatste stroming wordt op voortreffelijke wijze onder woorden
gebracbt door White: ‘Every science is built on facts. Therefore, the first
step in the application of science to markets is to learn all of the pertinent
facts that is possible to obtain. First the market facts must be obtained;
second, they must be analyzed and interpreted; and third, conclusions must
be drawn checked, and applied to the particular business in question.’ ~

Het is weinig verbazingwekkend dat deze stroming zich bij uitstek be-
dient van een dataverzamelingsmetbode die aan de vrijwel onstuitbare
drang tot bet kennen van de feiten tegemoet kan komen: de enqu~te.
De mogelijkheid die de enqu~te als vrijwel geen andere methode van

dataverzameling biedt tot onderzoek onder uiteenlopende categorie~n af-
nemers, van bandelsschakels en verwerkers tot de finale afnemers, en zulks
op wisselende niveaus van aggregatie, van macro- tot bet meest vergaande
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micro-niveau, maakt duidelijk welke rol deze metbode van dataverzameling
bij het bevredigen van de feitenhonger kon gaan spelen. De met de enqu&e
gegeven mogelijkheden tot bet op ad hoc basis maken van verregaande
onderverdelingen en groeperingen, in laatste instantie de individualisering
van de reeds talrijke gegevens, maakten bet tot een niet alleen denkbeeldig
gevaar dat men zich in de feiten zou gaan verliezen. Geen wonder dat deze
stroming aan ernstige kritiek kwam bloot te staan en zich oneerbiedige
benamingen als fact-finding heeft moeten laten aanleunen.

Daar tegenover stond de onderzoekstroniing die naar datareductie streef-
de, met andere woorden, uit de massawaarneming naar karakterisering daar-
van streefde door middel van kengetallen ‘die centrale of andere tendenties
van bet waarnemingsmateriaal weergeven en zulks bij voorkeur op grond
van theoretische overwegingen. In dit verband duiken de namen op van
Pareto en Lorenz, wier reputaties verbonden zijn met verdelingscurven en
bun karakterisering door middel van parameters (of constanten, waarvan
men in de jaren dertig graag sprak).

Qok voor ons land zijn er voorbeelden van toepassing in bet onderzoek
naar de markt van deze stroming te noemen en wel zeer geslaagde. In bet
Maandblad voor Accountancy en Bedrijishuishoucikunde verscheen in bet
begin van de jaren dertig een uitvoerige analyse van ‘De invloed van tariefs-
wijzigingen op den verkeersomvang bij bet Amsterdamsche Trambedrijf’, ~
waarin vraagcurven empiriscb gescbat worden met gebruikmaking van elas-
ticiteitscot~ffici~nten. Van de band van dezelfde auteurs, maar nu in omge-
keerde volgorde vermeld, is de schets van ‘De betekenis van de Pareto-curve
voor bet marktanalytiscbe onderzoek’. ~ De titel van deze bijdrage spreekt
in dit verband voor zicbzelf.

Hoewel bet bier voor de jaren dertig gescbetste dualisme als vraagstuk in
tal van opzichten anders is komen te liggen, vormt bet ook vandaag nog een
strijdvraag in de discussie tussen onderzoekers. Ret feit dat deze strijdvraag
tot op de dag van vandaag een rol is blijven spelen, wijst op een stevige ver-
ankering van de praktizering van bet onderzoek naar de markt in de reali-
teit van bet object van studie.

Het ohderzoek ten dienste van de optimalisering der verkooppolitieke
instrumenten bepaalt goeddeels de ori~ntatie van dat onderzoek op bet
actuele, dat slechts van voorbijgaande aard is, respectievelijk op bet speci-
I leke, dat zich nauwelijks leent voor generalisatie. Het onderzoek naar de
structuur en ontwikkeling van de markt ontleent zijn belang goeddeels aan
de opsporing van verscbijnselen die een meer blilvend of bestendig karakter
hebben en is van daaruit ook al meer gericht op bet algemene en generali-
seerbare.
White, die wij hierboven hebben aangehaald als pleitbezorger van bet

marketing-onderzoek, ging gebeel volgens bet boekje te werk door aan de
dataverzameling bet vervolg te verbinden van de analyse en interpretatie,
bet trekken van conclusies en de verificatie daarvan, maar had er geen
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oog voor dat analyse, interpretatie en verificatie slechts op zinvolle wijze
denkbaar zijn tegen de achtergrond van een geheel van geaccumuleerde
kennis en inzicht dat we gewoonlijk theorie noemen. Een overheersend
kenmerk van feiten waarvan de betekenis slechts gelegen is in bet actuele en
specifieke, is nu juist dat men met de verzameling ervan decennia lang bezig
kan zijn zonder er, anders dan op bet techniscbe vlak van de dataverzameling
zelf, iets wezenlijks van te leren, d.w.z. zonder er kennis van op te doen
die overdraagbaar is op andere situaties. Zelfs de inzicbt-vermeerderende
functies die wel worden toegekend aan de loutere berhaling van onderzoe-
kingen — namelijk: de bevestiging; bet inzicbt in de voorwaarden waaronder
de feitelijkbeden zich manifesteren; bet openen van nieuwe gezicbtspunten
voor de interpretatie van feiten ~“ — kunnen als gevolg van een voortdurende
wisseling van bet onderzochte bij een zodanige gericbtheid van bet onder-
zoek, niet tot bun recht komen. Onder die omstandigheden doet zich de
werking van een vicieuze cirkel gevoelen: bet fonds van kennis dat men
voor analyse en interpretatie nodig heeft, bestaat niet en kan mede als ge-
volg daarvan ook niet ontstaan. Dit verklaart bet volstrekte ad hoc karakter
van veel van de kennis die in bet kader van de marketing-research wordt
vergaard: kennis zonder inzicht.

Er zijn bijkomende omstandigheden die deze situatie in de hand gewerkt
hebben; de invloed daarvan heeft zich vanaf bet begin van de ontwikkeling
van bet onderzoek naar de markt doen gevoelen. Deze omstandigheden zijn
te vangen onder bet etiket ‘eenzijdige specialisatie’. De reeds eerder ge-
citeerde Percival White behoorde tot de eerste professionele beoefenaren
van bet onderzoek naar de markt en diens zakelijke betrekkingen in dit
vlak staan borg voor een goed inzicht in de praktijk van bet onderzoek en
de organisaties die er zich mee bezighielden. Uit zijn beschrijving van de
onderzoekbureaus blijkt hoe eenzijdig de nadruk reeds in de jaren dertig
lag op de uitbouw van de veldwerkorganisatie en de ontwikkeling van de
techniek der enqu~te. Uit deze eenzijdige specialisatie beeft bet markt-
onderzoek zich nooit belemaal weten te bevrijden. Het is ook wel duidelijk
dat de technologie van deze vorm van dataverzameling zich leende voor een
commerci~le exploitatie met bijbehorende ontwikkeling van (standaard-)
dienstverlenings- en organisatievormen. In bet vlak van de studie van de
markt die zich niet bij voorbaat baseert op d~n techniek van dataverzame-
ling, liggen de mogelijkheden om tot beheersing van bet voortbrengings-

proces van bet onderzoek zelf te komen, veel ongunstiger. In de jaren
dertig lag de basis van deze laatste vorm van onderzoek dan ook niet bij
(commercWle) marktonderzoekbureaus, maar bij organisaties als de Statis-
tische Bureaus van de overbeid, bij economiscbe onderzoekbureaus en bij
de grote bedrijven.

In ons land hebben bedrijven in de overheidssfeer als de PTT en de
Nederlandse Spoorwegen op dit gebied in de jaren dertig een verdienstelijke
rol gespeeld. Dat bet juist deze bedrijven zijn geweest, mag niet verwonder-
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lijk heten, omdat zi] zich bewogen op afzetmarkten met een structuur waar-
in bet concurrentie-element zich veel minder deed gevoelen en deze veel
minder aanleiding gaf tot marketing-onderzoek dan tot marktanalyse. Nu
de karakteristiek van deze markten heden ten dage, conform de algemene
trend, veel meer in bet teken van de concurrentie ~ is komen te staan, is
daarmee ook de positie van PTT en NS op dit gebied in elk geval minder
uitzonderlijk geworden.

Deze paragraaf mag niet worden afgesloten zonder melding te maken van
tegenstromen, die de bier sterk benadrukte tegenstelling tussen bet market-
ing-onderzoek en de marktanalyse, respectievelijk tussen de dataverzameling
en de datareductie, enigermate kunnen relativeren. Het onderzoek naar de
markt en de toepassing van de enqu~te daarbinnen hebben een leerproces
doorgemaakt, waarbij bet overtrokken empiricism~ dat meent te kunnen
gedijen zonder houvast te zoeken bij enigerlei vorm van theorie, geleidelijk
aan is teruggedrongen, zonder ooit werkelijk te zijn overwonnen. Daarvoor
is de voedingsbodem, zoals in bet voorgaande is belicht, ook te sterk.
Daarbij moet overigens bedacht worden dat de introductie van technieken
die tot de vaststelling van empirische feiten leiden, ook gezien kan worden
als een reactie. En wel als een reactie op een vorm van wetenschapsbeoe-
fening die meende aan de empirie voorbij te kunnen gaan en te kunnen
volstaan met de ontwikkeling van intuitieve en normatieve inzichten. Van-
uit die hoek bezien zou de verzameling van empiriscbe feitelijkbeden — ook
in haar onbeteugelde vorm — opgevat kunnen worden als een bijdrage tot
bet opdoen van nieuwe inzichten.

Lazarsfeld, die zich in de jaren dertig begon - te manifesteren als een
gezaghebbend vertegenwoordiger van de sociale wetensehappen, beeft zich
met dit strijdpunt beziggehouden, 3d zoals hij zich in het debat over talloze
andere kiassiek geworden twistpunten heeft gemengd, die zijn gerezen
op bet gebied van bet sociale onderzoek van de empirie. Hi] beeft een
onderscheid gemaakt naar bet niveau waarop uitspraken over de empirie
zich kunnen bewegen. Op bet laagste niveau plaatste hij de vaststelling van
feitelijkheden, los van enige samenhang. De theoretisch gefundeerde uit-
spraken over de empirie waarop de wetenscbap ‘volgens bet moderne boekje’
mikt, plaatste hij op bet hoogste niveau. Daartussen zag hij ruimte voor
empirisch gefundeerde uitspraken over sociale processen, bij wijze van gene-
ralisaties die de brug vormen tussen de onsamenbangende feiten enerzijds
en de gesystematiseerde theorie anderzijds. Op dit door Lazarsfeld naar
voren gebrachte inzicht zullen wij nog terugkomen. Op bet terrein van
bet marktonderzoek kennen wij sinds kort ook enige voorbeelden van deze
tussenvorm. Wij denken hierbij aan bet werk van Ehrenberg en anderen,
die door middel van stocbastische modellen aan de veelbeid van empirisch
onderzochte feiten rond bet koop- en merkkeuzeproces een op systematiek
gericbt fundament hebben gegeven. De door Ehrenberg c.s. toegepaste
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werkwijze sluit bij uitstek aan op de hierboven aangeduide stroming die
datareductie voorstaat.
Ret leerproces dat de enqu~te heeft doorgemaakt, valt af te lezen aan de

bandboeken die over dit~onderwerp begonnen te verschijnen en waarin meer
aansluiting werd gezocht bij de theorie van de sociale wetenscbappen.
In een standaardwerk over de enqu&e als dat van Hyman, ~ die gerekend

kan worden tot de ‘tweede generatie’ van enqu~tespecialisten en afkomstig is
uit de school van Lazarsfeld, vindt men een totaal ander vertrekpunt dan
dat van White. Als er in bet werk van Hyman ~6n grondgedachte zou
mogen worden aangewezen, dan wel deze: ‘One does not detect methodol-
ogical error by magnifying the method.’

Bij Hyman wordt de enqu~te beschreven als een massale methode van
onderzoek die, zonder bewust ingebouwde voorzieningen in de opzet en
uitwerking van bet onderzoek, aanleiding geeft tot een groteske verzame-
ling verbrokkelde data. Op niet-betreden gebieden vermag een dergelijke
verzameling feiten en feitjes nog enige nieuwsgierigheid te bevredigen en
de verbeeldingskracbt te prikkelen; op deze uitkomsten raakt men snel uit-
gekeken en al spoedig wordt bet stadium bereikt waarin men door de korst
van trivialiteiten wenst been te breken, of bet onderzoek laat voor wat bet
dan ook is.
Door bet inbouwen van analytiscbe procedures, die er toe moeten leiden

dat:
— bet referentiekader van de subjecten wordt onderkend en in de opzet van
bet onderzoek geincorporeerd;

— de samenhang in de verschijnselen tot uitdrukking wordt gebracbt, zodat
een scheiding kan worden gemaakt naar bet incidentele en bet structurele;

— de meer subtiele trekken van vraagstukken worden belicht, die achter
een korst van trivialiteiten schuil kunnen gaan;

— sociale en psycbologische verschijnselen met een bevredigende mate van
validiteit en betrouwbaarbeid meetbaar worden gemaakt;

tracbt men door te dringen tot de essentialia om zodoende bet op drift ge-
raakte enqu&e-onderzoek weer van een theoretisch baken te voorzien en
bet op een meer berekenbare koers te houden.

4. RET ONDERZOEK NAAR DE PUBLIEKE OPINIE: DE PSYCHO-
LOGIE VAN DE GEDRAGSBEHEERSING

4.1. Wie zich op grond van de literatuur uit de jaren veertig over bet on-
derzoek naar de publieke opinie een enigszins uitgewerkt beeld zou willen
vormen van dat begrip, komt bedrogen tilt. Blankenship, ~‘ op wiens naam

van de eerste titels over bet opinie-onderzoek staat, stopte zijn om-
scbrijving weg in een voetnoot en kwam daarin tot daze merkwaardige
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ingeving: ‘“Public opinion” is broadly defined here as any public reaction
obtained to questionnaire studies, whether the inquiries refer to opinion,
knowledge or behavior.’
Ook als men aan zo’n omscbrijving geen bijzondere betekenis wil toe-

kennen en er voornamelijk bet onvermogen van de scbrijver in ziet om een
zinnig uitgangspunt te kiezen, ~ blijft bet opvallend dat bet begrip publieke
opinieaan geen enkel criterium wordt gebonden wat bet onderwerp, res-
pectievelijk de wijze van manifestering van de opinie betreft. Zo bezien zou
elke priv&mening, over welke zaak dan ook, mits tot uitdrukking gebracht
in antwoord op enqu~tevragen, onderdeel van de publieke opinie uitmaken.
De betekenis hiervan gaat verder dan een tot in bet absurde doorgevoerd

instrumenteel denken. Doob, een andere auteur van het eerste uur uit de
moderne school die allengs ontstond rond bet onderzoek naar de publieke
opinie, wijkt in dit opzicht niet belangrijk af van Blankenship. In zijn om-
scbrijving moet de term attitude de last dragen van de begripsvorming:
‘public opinion refers to people’s attitudes on an issue when they are mem-
bers of the same social group.’ Ook bij Doob ontbreken de restricties op
grond waarvan priv&meningen over allerhande onderwerpen zouden kunnen
worden onderscbeiden van opinies over de inricbting van de maatschappij,
die zodanig verankerd liggen in de opvattingen van personen en groeperingen,
dat zij met enig recht tot bet domein van de publieke opinie gerekend
kunnen worden.
Aan deze vertekening liggen naar veler taxatie twee dieperliggende cor-

zaken ten grondslag. De eerste beef t te maken met de omstandigheid dat
bet onderzoek naar de publieke opinie in de vs — en in navolging daarvan
later ook in West-Europa — vooral ter band is genomen door de in opkomst
zijnde populaire pers, die de opinies van bet publiek ten eigen nutte had
leren bespelen. Daartoe werd een journalistieke formule ontwikkeld waarin
de ‘faits divers’ tot voorpagina-nieuws worden opgeklopt en waarin bet ook
past oni de ‘opinions diverses’ op te blazen tot publieke opinie. Wij zullen
later in deze uiteenzetting meer gedocumenteerd op dit verschijnsel terug-
komen. De tweede oorzaak bangt nauw met de eerste samen. Dezelfde popu-
laire pers is bet geweest die in baar redactionele en advertentie-pagina’s bet
publiek confronteerde met een communicatieproces dat bet ~nricbtingsver-
keer tot doel heeft verheven en waarbij getracht werd de opinievorming te
monopoliseren. In die opvatting is voor bet publiek slechts plaats als een
verzameling uit bun (sociale) yerband gerukte individuen die ieder voor
zicb bewogen worden door weliswaar aan de eigen persoonlijkbeid en er-
varing ontleende drijfveren, maar ~6nzijdiggericbt op parti~le doeleinden.
In die zin worden ze bescbouwd als dragers van Qpinies en worden zi] afge-
beeld als de ‘ontvangers’ in bet door de opinieleiders gestuurde communi-
catieproces.

Williams beeft deze afbeelding van bet publiek doorgetrokken naar bet
materi~le voorzieningsproces: ‘to match the block figure of production, we
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are offered another block figure, the consumer. The popularity of “consum-
er” as a contemporary term deserves some attention. It is significant because,
first, it unconsciously expresses a really very odd and partial version of the
purpose of economic activity..., and second, it materializes as an individual
figure (perhaps monstrous in size but individual in behaviour) — the person
with needs which he goes to the market to supply.’ ~ Een zelfde gedachte,
tot uitdrukking gebracbt in de term ‘collectieve huishouding’, is te vinden
bij Myrdal.4t Op die zienswijze sluit de techniek der enqu~te op perfecte
wijze aan, als instrument ter inventarisatie van opinies en wensen. De vraag-
gesprekken met individuen behoeven nog slechts bij elkaar gevoegd en ge-
middeld te worden om daaruit de publieke opinie te extraheren, bij wijze
van ‘collectieve psychologie’ van de betrokken individuen. Op de starheid
van de enqu~te, maar dan als instrument van onderzoek, werd reeds in
1940 gewezen in een rapport van Mass Observation. ~ Dit Engelse instituut,
dat in de jaren dertig werd opgericbt, paste zelf, behalve de enqu~te, de aan
de culturele antropologie ontleende metboden van de (participerende) ob-
servatie toe, waarin interacterend gedrag van personen, anders dan in de
relatie tussen opinieleiders en volgers, tot zijn recht kan komen. Uit de
zienswijze van de collectieve psychologie vloeit de opvatting van de pu-
blieke opinie voort die door Blankenship en Doob naar voren is gebracht.
In de opvattingen van Habermas speelt deze notie een centrale rol.

Het verloren gaan van de samenbang in de openbare discussie, waarvoor
de collectiviteit van de individuele receptie in de plaats is gesteld, wordt
door hem gezien als een onvermijdelijk uitvloeisel van de marktrelaties
waarin mensen geplaatst worden voor bun materi~le zowel als bun imma-
terWle voorziening.

4.2. Wie deze voorstelling van zaken te ver gaat, zou er goed aan doen
kennis te nemen van de geschiedenis van de publieke opinie, zoals die door
Speier, Habermas en anderen 4d aan een analyse is onderworpen. De be-
scbouwingswijze van Blankenship en Doob staat ver af van die van Speier
en Habermas, wier wetenscbapsbeoefening de kenmerken van eruditie
draagt. Speier maakt een strikte scheiding tussen de publieke opinie en de
meningen die alleen clandestien of in bet verborgene tot uitdrukking kun-
nen worden gebracbt, dan wel bet domein van bet individuele niet over-
schrijden. Op historische gronden verbindt hi] bet begrip publieke opinie
met drie kenmerken:
— openbaarbeid;
— zaken van algemeen belang rakend;
— gevormd op basis van de wil en verwachting tot beinvloeding van de po-

litieke besluitvorming.

In de geschiedenis van de publieke opinie heeft bet verkeer tussen burgers
en staat altijd een grotere rol gespeeld dan bet verkeer tussen burgers onder-
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ling, maar beide vormen van verkeer vallen onder de clausule van de
politieke besluitvorming. De oorsprong van de publieke opinie in de Wes-
terse samenleving moet gezocbt worden bij de denkers uit bet tijdperk
van de Verlichting, die de openbaarheid van bestuur bepleitten, welke ge-
ricbt was tegen bet vooroordeel, de onwetendbeid en de willekeur van de
absolute vorst en zijn gecofrumpeerde macbt. Hiermee wil niet gesugge-
reerd worden dat een bredere scala van ‘waarden en normen’, die door
leden van de samenleving ten opzicbte van elkaar gebanteerd wordt, bij
wijze van sociale controle, niet zou bestaan en veel ouder is dan de publieke
opinie zoals Speier deze omscbrijft. John Locke onderkende een ‘law of
private censure’, die hi] als synoniem zag van de ‘law of public opinion’
en die hi] onderscheidde van wetten die op bet goddelijke en bet offici~le
wereldlijke gezag gebaseerd waren. Locke kende aan de wetten der opinies,
die even goed op oordeel als op v66roordeel konden steunen, een zeer grote
conformerende invloed op de samenleving toe.”
De publieke opinie won niet alleen als denkbeeld veld gedurende de acht-

tiende eeuw, ook in de praktijk van bet staatsbestuur kwam zi] meer tot
gelding. De financiering van de staat door middel van leningen (staats-
schuld) maakte baar onderworpen aan bet vertrouwen van de geldgevers.
Zo zag Necker, de minister van financi~n onder Lodewijk xvi, zich ge-
dwongen om bet vertrouwen van de geldgevers in de staat te herstellen door
de publikatie van een versiag over de toestand van ‘s rijks financi~n. Hier-
door maakte hi] de financi~le faits et gestes van de staat onderwerp van
publieke discussie.”
De wijzigingen in structuur van de maatschappij, zowel in economisch als

in sociaal opzicbt. bracbten de bourgeoisie op bet eerste plan. Dit leidde tot
een openbaar leven waaraan de burgers, zij bet vooralsnog alleen de meer
vooraanstaande strata van hen, konden gaan deelnemen. De geletterdheid
nam toe en daarmee de verspreiding van boeken en_tijdschriften; bet muziek-
en theaterleven ontworstelde zich aan de beslotenheid van de vorstelijke ho-
yen en aristocratische pleisterplaatsen. Voor Engeland wordt aan bet
‘coffee-house’, waarvan er aan bet begin van de achttiende eeuw in Londen
alleen al 2000 geweest moeten zijn, als sociaal trefpunt een voorname func-
tie toegeschreven voor de uitwisseling van maatscbappelijke kennis en in-
zicbt en de meningsvorming. Voor de Franse verhoudingen worden de ‘sa-
lons’ van groot belang geacht.
Zo wefden in de loop van de negentiende eeuw de objectieve voorwaarden

vervuld (maatschappeli]ke en economische verschuivingen) en was de cul-
turele infrastructuur zoclanig tot ontwikkeling gekomen, dat de publieke
opinie kon uitgroeien tot een politieke factor van betekenis. Getekend door
baar afkomst: bet streven naar politiek-maatscbappeli]ke ontplooiing van de
burgeri] en door haar instellingen en representanten ook vertolkt: politieke
afgevaardigden, de dagbladpers en invloedri]ke personen uit de organisatie-
wereld.
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Het beeld van de publieke opinie dat aan bet einde van de vorige eeuw
in brede kringen gekoesterd werd, zal ontegenzeglijk idealistiscbe trekken
vertoond hebben, en wel zodanig dat daarmee de werkelijke stand van zaken
geweld werd aangedaan. Maar bet bestaan van dit beeld heeft op zichzelf
reeds een betekenis. In weerwil van de beperktheid van haar sociale basis
kende men aan een in onafbankeli]kheid gevormde publieke opinie een mo-
rele kracht en zuiverende invloed toe, die men gericbt wist op een controle
van de macbt en bet tegengaan van macbtsmisbruik. Een dergelijk geestelijk
klimaat is in elk geval gunstig voor de versterking van deze positieve as-
pecten van de publieke opinie, zoals bet cynisme waarmee de publieke
opinie enige decennia later tegemoet getreden zou worden, ge~igend was
voor de bewerkstelliging van een steeds verdergaande demoralisering.

In de bierboven schetsmatig weergegeven historiscbe ontwikkeling van de
publieke opinie, hebben we ons bi] voorrang gebaseerd op Speier. Diens
weergave van bet bistorisebe verloop komt wat de feitelijkbeden aangaat op
essenti~le punten overeen met die van Habermas. Maar de laatste werkt
bet onderwerp van de, wat genoemd wordt ‘burgerlijke openbaarbeid’ wel
heel anders uit. De samenbang die Habermas legt tussen de ontwikkeling
van de openbaarheid en de structuurveranderingen in de economie, is veel
specifieker en, naar zich vragenderwijs laat stellen, ook speculatiever van
aard. In de visie van Habermas speelt voor de recente ontwikkeling de
wederzijdse doordringing van staat en maatscbappij een beslissende rol, om-
dat daarmee de voorwaarde voor bet functioneren van de ‘burgerlijke
openbaarheid’, nameli]k de aanwezigheid van een relatief autonome sfeer
voor de individuen die bet publiek vormen, is komen te vervallen. Onze
kennis van de historie schiet te kort om op deze punten een keuze te
kunnen maken uit de opvattingen van Speier en Habermas. Op d6n ander
aspect van de opvattingen van Habermas bebben we onder 4.1 reeds ge-
wezen.

4.3. Pas rond de eeuwwisseling konden de lagere sociale klassen zich in
de maatschappeli]ke arena wagen. De invoering van de leerplicht, een ruwe
indicator van de culturele verheffing van bet yolk in zi]n brede lagen, kwam
bet eerst in •de Scandinaviscbe landen tot stand in de jaren zestig van de
negentiende eeuw; rond 1900 was de leerplicht in de Westerse wereld alge-
meen ingevoerd.
Maar voordat de publieke opinie zich in baar volle betekenis als stem

des yolks zon kunnen doen gelden, zou de Westerse wereld getroffen worden
door een aantal ontwikkelingen die een morele apathie en een gebrek aan
weerbaarbeid aan de kant van bet publiek hebben begunstigd, zo niet be-
werkstelligd. De twintigste eeuw heeft bittere ervaringen opgeleverd, die
bet vertrouwen in de maatscbappij en in de mens zelf wel diep bebben
geschokt: ‘Do we still maintain the belief in the perfectability of man, faced,
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as we are, with the overwhelming experiences of the twentieth century, in
man’s manageability...’ dO

Die toeneming van de gedragsbeinvloeding bestreek vrijwel bet gehele
terrein van de publieke zaak; de politieke besluitvorming en de daarmee
verbonden zaak van de democratiscbe vri]hedewondergingen deze veran-
dering, maar ook de in toenemende mate aan vermaatschappeli]king bloot-
staande activiteiten als de produktie en consumptie deelden in deze trend.
Het is waarlijk niet overdreven om bier ecu parallel te trekken tussen de
politiek en de economie. De ontwikkeling en toepassing van de technieken
van gedragsbeinvloeding op beide terEeinen, vertonen veel geli]kenis; er
heeft ook een uitwisseling van ervaring en inzicbten plaatsgehad. Een tekst
als die van Doob laat daarover bijvoorbeeld geen enkele onduidelijkbeid
bestaan”
Zoals de politici diep zijn opgerukt in bet politieke beslissingsveld van bet

individu, zo is dit ook bet geval met bet bedrijfsleven voor wat bet con-
sumptieve voorzieningsproces betreft. Initiatieven, innovaties en andere be-
langrijke beslissingen gaan uit van de beleidsmakers, in casu de politici en
de ondernemers. Van Doom ~ heeft er op gewezen dat de verminderde
macht en geinformeerdheid van de burger/consument niet uitsluitend als
icts negatiefs beschouwd mogen worden: ‘In feite is de concentratie van
middelen en kennis bi] de producent uitdrukking van bet algemeen, ook
positieve funkties vervullend verschi]nsel van maatschappelijke arbeidsver-
deling. Zoals menige politieke parti] beter dan de willekeurige burger in
staat is diens politieke voorkeuren op doelmatige wijze te articuleren, zo is
ook menige producent beter dan de consument in staat de richting van de
behoeftenbevrediging te bepalen en de bevrediging dienovereenkomstig dod-
matig te organiseren.’

Alleen al op historische gronden zou bet juist zi]n om de invalsboek
van de arbeidsverdeling en doelmatigheid bier in bet geding te brengen. De
veranderingen in bet maatschappelijke voortbrengingssysteem gedurende de
eerste decennia van deze eeuw hebben in bet teken gestaan van dit ge-
zichtspunt. 51 Maar effectiviteit en doelmatigheid vormen weliswaar nood-
zakeli]ke, maar daarmee nog niet voldoende criteria ter beoordeling van
maatschappeli]ke fenomenen. De arbeidsverdeling tussen consumptie- en
produktiebuishoudingen beeft ontegenzeglijk de effectiviteit en doelmatig-
held vergroot, maar gemeten aan welke doeleinden eigenlijk? Ook binnen
de produktiebuishoudingen is een voortgaande verbijzondering opgetreden,
die ertoe geleid heeft dat bedri]ven en bedrijfsonderdelen ter wille van een
measure of control’ bun cigen doeleinden gingen formuleren. Deze hebben
in toenemende mate cen tussenliggend of anderszins aigeleid karakter aan-
genomen. In die formulering hebben de ondernemingen zich verzelfstandigd
en wel in die mate dat zij deze doeleinden zelf zi]n gaan invullen, om ze ver-
volgens aan de markt op te leggen.
Ook de pers heeft deel gebad aan deze ingrijpende wi]zigingen, en biedt
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een treffende illustratie van hetgeen hierboven uiteen is gezet. Na de grote
depressie (1873-1896) komt in geheel West-Europa en de vs de popu-
laire pers op, die ge~nt was op een nieuwe economische conceptie, ~ ge-
baseerd op:
• interactie van oplage en advertentiebezetting, die elkaar — gesteund door
een agressief verkoopapparaat — omboog kunnen stuwen en in geval van
succes een effectieve barri~re opwerpen tegen nieuwkomers;

• technische vernieuwingen op bet gebied van de rotatiedruk en zetmethode,
die een enorme vergroting van de techniscbe bedrijfsomvang veroor-
zaakten en als gevolg waarvan een uurproduktie van 200.000 exemplaren
behaald kon worden bi] een sterk gereduceerde zetti]d (actualiteit!);

• journalistieke formule die uitging van bet onderbouden van marktrelaties
met een massaal lezerspubliek dat op navenante wijze bediend werd.

Hier doemt bet beeld op van de krant als marketing-formule, afgeleid uit
een optimalisering van de techniek en de verkooppolitieke instrumenten
waarover een persmedium kan bescbikken, de journalistieke inboud daar-
onder begrepen.
Door een ver doorgevoerde verbetering in de produktie kon de prijs

per exemplaar belangrijk omlaag worden gebracht, hetgeen ook noodzakeli]k
was om bet benodigde grote lezerspubliek ‘aan te boren’. In de concurren-
tiestrijd die tussen persmedia ontstond, werd bet getal van de oplage zelf
een belangrijk wapen; kranten lieten zich voorstaan op bun boge oplage
als een waarde op zichzelf: de verzelfstandiging van bet verkoopsucces, dat
mikte op versterking door bet bandwagon-effect. In deze bewerking van
markt en produkt gaat ook bet markt- en opinie-onderzoek functioneren.
Het marktonderzoek was er op gericbt om de adverteerders te tonen hoe
goed bet lezerspubliek als kopersgroep in de markt lag; met behulp van bet
opinie-onderzoek moest de vinger op de pols gehouden worden: welke
onderwerpen lagen goed, op welke sentimenten kon op adequate wi]ze
worden ingespeeld? Dit leidde tot de ontdekking dat de publikatie van
deze peilingen op zicbzelf publiciteitswaarde had, als stunt of als steen in
de vijver die iedere dag geworpen diende te worden om de aandacbt van de
lezers vast te houden.
Er is te veel over de opkomst van de populaire pers geschreven om ver-

dere detaillering bier te rechtvaardigen. Voor de ontwikkeling van de pu-
blieke opinie en de ‘peiling’ daarvan is de populaire pers van beslissende
betekenis geweest. Overigens is enige nuancering van dit beeld wel op
zijn plaats. De cesuur die door talri]ke auteurs over de sociaal-culturele
ontwikkeling wordt gelegd bij de grote depressie (1873-1896), waarna ver-
schijnselen als de populaire pers van zich doen spreken, is vaak veel te
absoluut. Hotcbkiss ~ refereert aan volkomen vergelijkbare verschijnselen
in de pers voor de jaren 1830 in New York. Williams ~ verzet zich zeer ge-
documenteerd tegen een dergeli]ke, zi]ns inziens verkeerde voorstelling van
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zaken. Deze zienswijze contrasteert met die van Habermas, wiens metbode
van analyse er op neerkomt dat bet liberale model van de openbaarheid
wordt geconfronteerd met de prakti]k van de pers en de publieke opinie
rond de eeuwwisseling. -Daarbij wordt weliswaar bet voorbehoud gemaakt
dat bet liberale model alleen qua tendentie heeft gefunctioneerd, maar uit
de confrontatie wordt niettemin een ‘Strukturwandel’ van een volstrekt ka-
rakter afgeleid. Als er dan toch sprake is van een nieuw verschijnsel, dan
is dat vanwege de effectvergroting en -versterking die bet heeft ondergaan.
Het is dan ook niet goed vol te houden dat bet bier ging om bet articu-

leren yaw- politieke voorkeuren, respectievelijk om de bepaling van de
ricbting van de beboeftenbevrediging. De gedragsbeinvloeding ging veel
verder dan articulatie, namelijk bet actief invullen met specificaties van
nog ongevormde wensen en verlangens. In dat proces van specificatie gaat
een aantal kenmerkende verschijnselen optreden:
— simplificatie van doeleinden en keuze-alternatieven;
— verkleinen van de tijdhorizon en bet richten van de bevrediging op na-
bijgelegen doeleinden;

— reduceren van de psychische offers door over-accentuering van de posi-
tieve bevredigingsaspecten van de aangeboden alternatieven.

Van een op deze grondslagen ingericht voorzieningsproces moet een terug-
slag uitgaan, die kan resulteren in een volstrekt wantrouwen ten opzichte van
‘grote woorden en idealen’. Zie bier ~n van de oorzaken van de morele
apatbie en bet verlies van weerbaarheid, waarvan de twintigste eeuw zulke
tragische voorbeelden te zien heeft gegeven.

4.4. Het peilen van de opinies van bet publiek (‘polls’) en bet organiseren
van verkiezingen (‘straw-votes’) waren in de vs kort na de eeuwwisseling
een gewone zaak geworden voor de persmedia. Politieke en sociale ‘issues’
werden aan voorkeurspeilingen onderworpen, politieke kandidaten op hun
populariteit geindexeerd: ‘By the turn of the century straw-votes were a
common affair. Such papers as The New York Herald polled voters in an
effort to measure candidate sentiment.
By the twenties, straw-votes were the vogue for many publications. The

Literary Digest canvassed opinion about both candidates and issues. Straw-
votes had become s~ popular by 1928 that there were some 85 such efforts

‘55to measure sentiment for the various Presidential nominees.
Voor Nederland hebben wij in een vorig artikel melding gemaakt van

zo’n populariteitsonderzoek door De Groene Amsterdammer in bet ]aar
1915. ~
Deze opiniepeilingen, en meer nog de wijze waarop zi] door de pers-

media in bun redactionele kolommen werden gepousseerd, zijn op felle
tegenstand gestuit van tijdgenoten die daarin een inbreuk zagen op de
opinievorrning, die zich in onafhankelijkbeid moest kunnen voltrekken. Het
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zogenaamde bandwagon-effect, waarmee de beinvloeding bij wijze van
trefwoord werd aangeduid, was een omstreden zank. ~ In mindere mate werd
er kritiek geleverd op de opzet en uitvoering van deze peilingen, hoewel
zij daartoe in ruime mate aanleiding gaven. Op bet gebied van de steek-
proeftrekking, de formulering der vragen en de interpretatie van de uit-
komsten, muntten deze peilingen niet uit door zorg en accuratesse. Grove
fouten en nalatigheden hebben goed illustratiemateriaal opgeleverd voor
handboeken over de enqu&te. In de loop van de jaren dertig begonnen aca-
demisch gevormde onderzoekers bet terrein van bet opinieonderzoek te be-
treden. In 1935 begon George Gallup landelijk gespreide opinie-enqu&es
in te stellen onder de betiteling van ‘Gallup Poll’ (American Institute of
Public Opinion), terwijl in 1937 de Public Opinion Quarterly voor bet eerst
verscheen. Doob’s publikatie in 1948 is evenwel ddn van de eerste waarin
de samenhangende vraagstukken van de theorie over bet sociale gedrag en
de methode van onderzoek op rigoureuze wijze worden gesteld.
Doob’s oordeel over de opiniepeilingen luidt niet erg gunstig. Op bet punt

van de validiteit en de betrouwbaarheid sloeg hi] de toegepaste metbode
laag aan, terwijl hi] er uit een oogpunt van theorievorming geen goed woord
voor over had. ~ Hij maakte overigens heel duideli]k onderscheid tussen
wat bij noemde ‘public opinion polls’, en ‘intensive measures of public
opinion’.
Van de eerste school worden Cantril (Hadley Cantril and Associates,

Gauging public opinion, Princeton, 1944) en Gallup (George Gallup en
Saul Forbes Rae, The pulse of democracy, New York, 1940) op de voor-
grond geplaatst.
In bet boofdstuk over de ‘intensive measures’ ~ geeft hi] een korte be-

schrijving van:
— de panel-methode, die door Lazarsfeld c.s. voor een studie naar bet ver-
loop van de politieke voorkeuren gedurende de campagne voor de pre-
sidentsverkiezingen in Erie County, Ohio, in 1940 met succes werd toe-
gepast;

— bet half-gestructureerde interview, waarbij hij melding maakt van bet
werk van Likert en zijn medewerkers, die gedurende de periode 1939-46,
op bet ministerie van landbouw in de vs de ‘Division of Program Surveys’
vormden, waarvan de Amerikaanse overheid een intensief gebruik beeft
gemaakt voor haar op de oorlogsinspanning gerichte studies van bet mo-
reel van de bevolking en voor de oplossing van rantsoeneringsproblemen;

— attitude-schaalmethoden, waarbi] uiteraard bet werk ter sprake komt van
Thurstone, Likert en Guttman;

— systematische observatie, waarbi] bet werk van bet reeds eerder geciteerde
Engelse instituut ‘Mass Observation’ genoemd wordt, evenals dat van
Warner; welke laatste wi] beter kennen in verband met zijn studies van
de sociale stratificatie;

— intensive interview, welke methode qua diepgang door Doob tegenover
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de opiniepeiling wordt gesteld en door hem voornamelijk wordt bepleit
als aanvulling op de enqu~te; hetzi] ter adstructie van enqu~te-uitkomsten,
dan wel als vooronderzoek met een exploratief karakter. Als voorbeeld
van deze laatste toepassing wordt met instemming een studie aangehaald
onder voormalige vrijwilligers nit de Abraham Lincoln Brigade, die in
de Spaanse Burgeroorlog aan republikeinse zi]de gevochten heeft.

Het opvallende van dit overzicht van metboden en technieken van onder-
zoek en de studies en publikaties waar Doob naar verwi]st, is de datering.
Met uitzondering van bet werk van Thurstone, dat al uit de jaren twintig
stamt, gaat bet bier om onderzoekingen die direct of indirect te maken heb-
ben met de oorlogsomstandigheden. In dit opzicht vorint The American
soldier wellicht bet culminatiepunt. De accumulatie van onderzoekmateriaal
door de ‘Research Branch of the Information and Education Division of the
War Department’ onder auspici~n van S. A. Stouffer en C. J. Hovland, is
waarschijnlijk enig in haar soort. In vele aan bet sociale onderzoek gewijde
publikaties die rond of vlak na de oorlog verschenen, wordt dan ook mel-
ding gemaakt van de geweldige opgang die bet onderzoek in al zijn uitings-
vormen gedurende de oorlog beeft gemaakt, en dan met name in de vs.
Een vrijwel direct gevolg van deze omstandigheid is de optiek van waar-

uit bet onderzoek werd opgezet en uitgevoerd: meetbaarbeid en beheersbaar-
heid; maar de laatste nu van een morele rugdekking voorzien vanwege de
‘verdediging van de democratie’ die op bet spel stond.

4.5. Van de hierboven genoemde opgang die ook bet sociale onderzoek ge-
durende de Tweede Wereldoorlog maakte, heeft bet marktonderzoek ten
volle geprofiteerd. Op directe en op indirecte wijze. Op directe wijze, om-
dat de veldwerkorganisaties in de vs een enorme groei-impuls toegediend
bebben gekregen. De toegenomen ervaring kwam in de naoorlogse jaren
ten goede aan bet toen weer expanderende ‘vrije marktonderzoek’. Op mdi-
recte wijze, omdat de bewerking en interpretatie van onderzoekuitkomsten
onder invloed van de wetenschappeli]ke publikaties en door de intrede van
sociale onderzoekers in bet marktonderzoek, aan ‘sophistication’ hebben ge-
wonnen. Doordat West-Europa in de naoorlogse jaren politiek en cultureel
sterk op de vs gericht was, is deze in Amerika opgedane ervaring vrijwel
zonder vertraging op Europa overgedragen Utb•

Dat geldt zonder enige twi]fel voor bet gebruik van alle door Doob ge-
noemde metboden van onderzoek, met uitzondering dan van de systema-
tische observatie, die om de eerder genoemde redenen toch alti]d bet onder-
gescboven kind is gebleven.

De eerder geciteerde studie van Lazarsfeld verdient in verband met ons
onderwerp bijzondere vermelding. Qua opzet van onderzoek, begripsvor-
ming, operationalisatie van variabelen en ontwikkeling van bet kader waar-
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binnen de resultaten kunnen worden geplaatst, heeft deze in 1944 gepu-
bliceerde studie een grote invloed op bet marktonderzoek gehad.
De verklaring biervoor is onzes inziens de sterke geli]kenis tussen de si-

tuatie die Lazarsfeld onderzocht: de wi]ze waarop de kiezer zi]n politieke
voorkeuren vormt en verandert gedurende een door enkele parti]en gedo-
mineerde presidenti~le verkiezingscampagne, en de situatie van de markt:
de wijze waarop de consument zi]n consumptieve voorkeuren vormt en
verandert, gedurende een door enkele aanbieders gedomineerde verkoop-
campagne.
Wi] willen bier niet bijdragen aan de veelvuldig gebezigde platitude,

waarbi] kerk en staat (en de aan deze beide gerelateerde organisaties) met de
commerci~1e aanbieders op de markt op ~n hoop worden gegooid, vanuit
bet perspectief dat ze alien een produkt aan de man te brengen bebben. De
wijze waarop in bet Amerikaanse systeem in feite politiek bedreven wordt,
dwingt evenwel tot bet trekken van deze parallel. Dat systeem nu, en de
wijze waarop mensen daarbinnen te werk gaan in bun meningsvorming,
was bet onderwerp van onderzoek van Lazarsfeld. Het stond hem daarbi]
duidelijk voor ogen dat bet afnemen van een enqu~te aan ~n of meer onaf-
hankelijke steekproeven van kiezers nauweli]ks tot meer inzicht kon leiden
dan de polls. Hi] koos daarom voor een opzet van zeven acbtereenvolgende
ondervragingen van een (vast) panel van respondenten, welke opzet hi]
fervent verdedigd beef t tegen de praktiscbe bezwaren van de uitval en de
meer principi~le bezwaren van de beinvloeding (herhaalde ondervraging!)
van de respondenten door bet onderzoek zelf. Teneinde bet optreden van
beinvloeding te kunnen onderkennen, werkte hi] met controle-steekproeven,
waaraan viel af te lezen of, respectieveli]k in welke mate de uitkomsten
in bet panel begonnen af te wi]ken van de onafhankelijk getrokken steek-
proeven.
De bijdrage van dit onderzoek aan bet fonds van kennis en inzicbt waar-

uit bet marktonderzoek put, is te groeperen rond vier centrale noties.

1. De nadelen van de panel-methode, die volgens Lazarsfeld in de prakti]k
gering bleken te zijn, wogen niet op tegen bet voordeel van deze opzet: het
traceren van veranderungen en veranderaars. Als er in bet marktonderzoek
~n gedacbte sedertdien veld beeft gewonnen, dan wel deze: aan de absolute
omvang die voor variabelen resulteert uit de meting door middel van en-
quotes, kan wellicbt weinig betekenis worden gebecht; zoveel te meer be-
tekenis komt daarentegen toe aan veranderingen en verschuivingen die op
deze wijze kunnen worden aangetoond. Op die leest schoeide Lazarsfeld zijn
formule van de ‘Dynamic social research’.
De panel-opzet hield voor dit doel, in tegenstelling tot de statirche en-

quote, grote beloften in. Door de meting aan afhankelijke steekproeven

werden zelfs geringe verschuivingen statistisch aantoonbaar, wat met be-
bulp van onafhankeli]ke steekproeven niet mogeli]k was. Maar bovendien
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geeft de panel-opzet de mogelijkbeid om veranderingen op bet individuele
niveau te traceren;met andere woorden: veranderaars aan te wijzen. Daar-
van werden drie typen onderscbeiden, namelijk de ‘crystallizers’ (veran-
dering van ‘weet niet’ in een specifieke keuze), de ‘changers’ (verandering
van specifieke keuze) en de ‘waverers’ (aanvankelijk verandering van
keuze om later naar bet punt van uitgang terug te keren).

2. Een tweede notie van meer algemene strekking die door dit onderzoek
in zwang is geraakt, betreft de metbode van de onderscbeiding van deel-
groepen binnen een populatie op basis van objectieve persoonskarakteris-
tieken; welke deelgroepen een zekere bomogeniteit zullen vertonen met be-
trekking tot het onderzochte gedrag, in casu de politieke keuze.
Deze ojvatting werd gecombineerd met de constructie van indices waarin

de gedragsdisposities expliciet en op kwantitatieve wijze tot uitdrukking
werden gebracht. Een index is een samengestelde variabele, die bet midden
houdt tussen een enkelvoudig gegeven als een enqu~tevraag en een volledig
ontwikkelde attitudeschaal. Het methodologiscb belang van attitudeschalen
werd door Lazarsfeld niet miskend, maar de constructie ervan vereist zo-
danige a -priori kennis omtrent de te onderzoeken problematiek, dat aan
die eis in concrete onderzoeksituaties heel vaak niet is voldaan. De index
is dan een tussenweg, die bet gevaar van de volledige ad hoc oplossing ont-
gaat, maar toch praktisch hanteerbaar blijft.
Door de onderscheiding van bomogene deelgroepen kon bet verloop in bet

keuzeproces in de loop van de tijd worden gevolgd en aangeduid in termen
van vergroting van de bomogeniteit binnen de groepen versus polarisatie tus-
sen de groepen.

3. Een belangrijke doelstelling van bet onderzoek was bet bepalen van een
anatomie van de veranderaar en deze af te leiden door iniddel van een
verschillen-analyse, waartoe veranderaars tegenover de niet-veranderaars
werden geplaatst en wel met betrekking tot de volgende verklarende ken-
merken:
— persoonskarakteristieken;
— contacten met and~re mensen;
— confrontatie met de media;
— percejptie van, resp. geloof in verschillen tussen de keuze-alternatieven;
— mate waarin men zich ge~ngageerd heeft met bet alternatief waarop men

zijn keuze beeft laten vallen.

De verschillen-analyse, die overigens op een vrij vet gaande veronderstelling
berust — namelijk dat men de contrastgroepen aan de hand van de geconsta-
teerde verschillen van graduele aard kan typeren — bracht Lazarsfeld ertoe
een antwoord te geven op vragen als:
— wat voor soort mensen zi]n veranderaars?
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— onder wat voor soort omstandigheden treden veranderingen op?
— in welke richting tenderen de veranderingen?
De antwoorden werden voorafgaande aan bet optreden van de veranderin-
gen geformuleerd. Dit is methodologiscb van zeer groot belang, omdat
daardoor bet risico vermeden wordt om de ‘post factum’ rationalisatie van
veranderingen voor een verkiaring daarvan aan te zien. Dit gevaar wordt
door bet gebruik van de ~nmalige enqu&e en de daarin gebruikelijke
methode van bet terugvragen, sterk in de hand gewerkt.
Op deze wi]ze kon Lazarsfeld aantonen dat veranderaars bleken te be-

horen tot de onverschillige of indifferente kiezers; dat zijn kiezers die
menen dat er slechts geringe verschillen bestaan tussen de keuze-alterna-
tieven en die zich niet of in geringe mate ge~ngageerd bebben met bet door
hen gekozen alternatief. Als deze uitkomst nu tamelijk voor de hand liggend
lijkt, dan is dit toe te schrijven aan bet werk van Lazarsfeld. In de tijd
waarin bet onderzoek plaatsvond — en ook nu nog wel — dicbtte men ver-
anderingen juist toe aan een zorgvuldig afwegingsproces door geinteresseer-
de kiezers, gepleegd op grond van actieve informatievergaring.

4. Lazarsfeld heeft, dank zi] de dynamiscbe opzet van zijn onderzoek, een
visie kunnen ontwikkelen op bet proces van meningsvorming en de op-
eenvolgende stadia waaruit dat opgebouwd kan zijn.
De door hem geintroduceerde terminologie is voor dit doel nog steeds

in gebruik. Het centrale begrip in deze kwestie was de activerung, waaronder
begrepen werd: latent aanwezige attituden aan de oppervlakte brengen. De
manifestatie kan de vorm aannemen van een bewust koesteren van opvat-
tingen, maar ook van concrete gedragsuitingen. Het activeringsproces werd
door Lazarsfeld met betrekking tot de uitkristallisering van de meningen,
kwantitatief gezien de belangrijkste vorm van meningsverandering, bescbre-
yen als verlopend in vier stadia:
1. de propaganda wekt interesse;
2. de toegenomen interesse leidt tot bet schenken van aandacbt aan infor-

matie (exposure);
3. bet schenken van aandacbt is selectief van aard, omdat de predisposities

bierbij in bet spel zijn;
4. de meningen kristalliseren uit.
Deze schets van bet activeringsproces als verlopend in elkaar opeenvolgefide
stadia, ook wel met ‘hi~rarchische keten’ aangeduid, beeft evenveel weer-
klank gevonden als later ook bestrijding. Wat hiervan zij, de gedacbten-
vorming op dit punt is in belangrijke mate bepaald door bet bier weerge-
geven denkkader.
Het is ons algemene oordeel dat bet merkkeuzeproces, dertig ]aar nadat

dit onderzoek werd gepubliceerd (1944), nog steeds plaatsvindt in bet door
Lazarsfeld ontwikkelde raamwerk. Een recent werk als dat van Wierenga
onderstreept deze uitspraak.
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4.6. Het hele vraagstuk van de anticipatie op de toekomst en de daaruit
voortvloeiende tendentie tot bebeersing van bet (markt-) gedrag heeft —

wi] bebben daar reeds verscbeidene malen op gezinspeeld — een morele
dimensie. Bi] de bespreking daarvan, als afsluiting van deze bescbouwing,
beogen we niet bet indrukken van de keuzeknop waarna de moralistische
sti]lfiguren op bet scherm verschi]nen, die in een ‘maatschappi]-kritisch’
intermezzo kunnen worden geconsumeerd. Om vervolgens, als de orde van
de dag zich weer doet gelden, zolang terzi]de te worden gezet totdat bet
volgende bezinningsmoment aanbreekt.
Als dit vraagstuk zo aan de orde gesteld moet worden, kan bet beter

achterwege bli]ven, want dan gaat bet ook licht als uitlaatmogelijkheid fun-
geren voor frustraties die met bet maatscbappeli]k functioneren van bet
marktonderzoek en zijn beoefenaren niets te maken hebben.

Het onderzoek naar de markt bevindt zich op een trefpunt van tegenstrijdige
krachten. Enerzijds is bet nodig om de effectiviteit en doelmatigheid van de
maatscbappelijke voortbrenging te vergroten; anderzi]ds maakt bet deel uit
van bet arsenaal aan middelen waarmee de gedragsbeheersing wordt ge~f-
fectueerd.
Op dit thema van de ingebouwde tegenstellingen kan eindeloos worden

gevarieerd. Natuurlijk zit er ook iets positiefs in, dat de opinies van de be-
volking kunnen worden onderzocbt en openbaar gemaakt. Maar wat te
denken van een dergelijk onderzoek dat buiten de openbaarheid gehouden
wordt en dat slecbts beoogt op opinies te kunnen inspelen vanuit doelstel-
lingen die met bet belang van die bevolking niets hebben uit te staan?
Robert Merton ~ heeft in een schitterend essay een overzicbt geboden van

de antwoorden die door de professioneel betrokkenen op die laatste vraag
gegeven worden. Die scala van antwoorden bestri]kt twee hoofdpolen, name-
li]k de rationalisatie en de neo-positivistiscbe stellingname. Beide elementen
komt men in de beroepsfilosofie van de marktonderzoeker tegen. De ratio-
nalisatie bedient zich meestal van een redenering over bet ‘onveranderli]k
wezen van de mens en de maatschappi]’, waarop bet cynisme als levens-
houding bet adequate antwoord wordt geacht en effectiviteit bet enig han-
teerbare criterium. Doet bet cynisme doelstellingen die in andere termen
luiden dan die van effectiviteit, onveranderlijk af als ‘grote woorden’, een
variant daarvan is de quasi-hulpeloosbeid, waarin de nadruk valt op de
massa, die nu eenmaal niet beter wil dan bebeerst te worden door senti-
menten; ]ammer, maar waar.
De andere pool, de neo-positivistische stellingname, beroept zich op

ethiscbe of morele neutraliteit van bet onderzoek, waarin de vooruitgang
van de wetenschap centraal hoort te staan en waarbij waarden-geladen
elementen of vooringenomenbeid behoort te worden uitgesloten of in elk
geval teruggedrongen.

Wie zal willen ontkennen — niet de schrijver van dit stuk — dat een zeker
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cynisme of een attitude van bulpeloosheid een somtijds onmisbaar pantser
vormt voor bet individu dat zich in de samenleving staande wil houden?
Wie zal willen ontkennen dat in een samenleving die op ver doorgevoerde
arbeidsverdeling is gebaseerd, de vervolmaking van bet gereedschap (de
professionaliteit dus), los van bet gebruik dat ervan gemaakt wordt, hetgeen
niet aitijd te overzien valt, een eerbare en oirbare bezigheid is? Of dat bet
neo-positivisme aan de opbloei van de wetenscbap veel beeft bijgedragen?
Maar tot waar kan deze stellingname worden volgehouden? Bestaat er dan
geen verantwoordeli]kbeid van de beroepsbeoefenaar voor bet gebruik dat
van zi]n diensten wordt gemaakt, respectievelijk voor de toepassing van
door hem geboekte resultaten, waarbi] de waarderingsvraagstukken niet te
ontgaan zijn. Het probleem zou uiteraard niet bestaan als bet geen moeili]k
oplosbare zaak betrof, waarbi] zich talloze complicaties voordoen. De
eerste complicatie is de diversiteit aan ideologische opvattingen die binnen
een beroep of professie bet bepalen van collectieve standpunten tot een moei-
zame aangelegenheid stempelt. Maar laten we vooral in deze zaak van
morele verantwoordeli]kheid niet onpraktisch te werk gaan. Zou een derge-
Ii]ke collectieve standpuntbepaling veel gewicht in de scbaal leggen, of zou
bet marktonderzoek zich als een ware Atlas, die meent de wereld op zi]n
schouders te kunnen torsen, te ki]k zetten? Om nog een ander punt aan
te raken: zou bet wenselijk zi]n dat beroepsbeoefenaren onder elkaar
bepalen waar de grenzen van de toepassing van bun yak liggen, of hoort er
over die afgrenzing beslist te worden op bet vlak van de politieke besluit-
vorming?

Het zi]n overwegingen die elk hun geldigheid bezitten en die zouden kun-
nen worden aangevoerd om bet vraagstuk met een ondoordringbaar scherm
te omgeven; kortom bet immobilisme te prediken.
Merton baalt John Dewey aan met een uitspraak uit Human nature and

conduct (1922) die trefzekerbeid verraadt: ‘Certainly nothing can justify
or condemn means except ends, results. But we have to include conse-
quences impartially.... It is wilful folly to fasten upon some single end or
consequence which is liked, and permit the view of that to blot from
perception all other undesired and undesirable consequences.
Zonder nu in al te grote stelligheden te willen vervallen over de gevolgen

van de toepassing van bet markt- en opinie-onderzoek, is deze consta-
tering toch op zijn minst op zi]n plaats: die toepassing is op vrijwel exclu-
sieve wi]ze in handen van de beleidsmakers. Er is in bet geheel geen basis
voor de stelling die door Blankenship ~ op een wel zeer naieve manier naar
voren is gebracbt: ‘Use of public poll results by our national government
demonstrates that this country is still run by and for the people. Industries
and manufacturers are making use of the consumer questioning process to
keep pace with changing markets and conditions.’ Op zo doorzichtige wi]ze
geformuleerd, komt men de stelling vandaag de dag nauweli]ks meer tegen,
maar zij wordt niettemin in essentie nog door velen gesteund.
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Uit deze negatie van de zich sterk op de voorgrond dringende gedragsbe-
beersing, spreekt ook een onderscbatting van de belangrijke maatscbappeli]ke
waarden die bierbij in bet geding zijn. Wij kunnen ons geheel verenigen met
Merton, ~ die stelde dat door de eerste leugenachtige reclame- of propagan-
da-actie de maatscbappij niet zal barsten en de psychische stabiliteit van de
individuen die deze ondergaan, geen gevaar zal lopen. Maar een bombarde-
ment met halve waarheden, bet bij voortduring appelleren aan sentimenten
waarop wordt gespeeld om belangri]ke zaken in een irrationeel vlak te
trekken, ondermi]nen bet vertrouwen dat mensen in elkaar en in zichzelf
behoren te kunnen stellen; welk vertrouwen de grondslag vormt van een
democratiscbe samenleving.
Voor die mogelijke gevolgen van zi]n werkzaambeden zou de markton-

derzoeker meer oog moeten en kunnen hebben. Het inzicht in die gevolgen
zou onderwerp van studie en publieke oordeelsvorming moeten uitmaken.
Om die studie en oordeelsvorming mogelijk te maken, dienen de uitkomsten
van marktonderzoekingen in principe openbaar gemaakt te worden.
Volgens de begunstigers van bet marktonderzoek van bet eerste uur,

is bet voortgekomen uit een kritisch-onderzoekende geesteshouding, uit de
weigering om zich neer te leggen bij de bestaande toestand. Waarom zou bet
marktonderzoek dit credo niet serieus kunnen nemen?

NOTEN

1. Frank A. Coutant, voorwoord in F.C. Wheeler (editor), The technique of
marketing research, New York, 1937, blz. i-xi.
2. Zie hierover Jan Romein, Op het breukvlak van twee eeuwen, Deel s, Leiden, 1967,
blz. 227-228.
3. Wie in deze ontwikkeling belang stelt, raadplege George Burton Hotchkiss, Mile-
stones of marketing, New York, 1938, blz. 214-217, maar vooral Raymond Williams,
The long revolution, Londen, 1961, blz. 170-172 en 192-206.
4. Term (isV vertaling) van Otto Neurath, De moderne mensch ontstaat, Amsterdam,
1940, blz. 61.
5. H. van GalenLast in NRC (4-2-1976) over Paul Fussel, The GreaTWar and modern
memory, Oxford University Press, 1975.
6. Profiel is als benaming van deze overzichten van kengetallen tegenwoordig in
zwang. Neurath bezigde de term ‘silhouet’, maar ook wel de aanduiding ‘profiel’.
7. Adolph Qu~telet, Physique sociale ou essai sur le d~veloppement des facult~s de
l’hoinine, 2 dIn., Brussel, 1869. De eerste uitgave van dit werk (onder een andere titel)
dateert uit 1835.
8. Neurath, op. cit., blz. 136, resp. 7-8: Neurath heeft van 1934-1941 in Nederland ge-
woond, waar hij zijn werkzaamheden had ondergebracht in de ‘Internationale Stichting
voor Beeldpaedagogie’ te Den Haag. Nadat hij was uitgeweken naar Engeland, waar
hij in Oxford tot hoogleraar werd benoemd, werd op initiatief van de toenmalige direc-
teur van het cas, dr. Ph. 1. Idenburg, de Nederandse Stichting voor Statistiek opgericht.
Daarin werden de staf, onder wie de grafisch ontwerper Gerd Arntz, en het beeld-
materiaal van Neurath ondergebracht. Jr J. van Ettinger werd door Idenburg met
deze operatie belast, die er op gericht was ‘Verwaltung’ van de Internationale Stichting
voor Beeldpaedagogie door de Duitsers te voorkomen. Later, toen de N55 zich onder
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de leiding van A.Bakker op het marktonderzoek is gaan ori~nteren, heeft zij goed-
deels baar huidige opset gekregen. Ilidens de bezetting werden voorbereidingen ge-
troffen en werd in het kader van marktonderzoekingen ondervinding opgedaan met
enqu6tes. Midden juli 1945 werd reeds het eerste (na-oorlogse) grote enqu~te-onder-
zoek gehouden, zoals Zweers weet te melden (blz. 14-15); zie hiervoor voorts
noot 61b bij dit artikel. Aanvankelijk hield de N55 zich, in bet spoor van Neurath,
bezig met de beeldstatistiek, bet ontwerpen van visualisaties voor tentoonstellingen,
cursuswerk, e.d. (De weergave van enkele van de bier vermelde gebeurtenissen
berust op mondelinge mededelingen van Ir J. vanEttinger aan de schrijver).
9. Zie hierover bijvoorbeeld Bert Stroman, Overzicht en indrukken; de Nederlancise
roman in de periode 1940-1950, blz. 48. De opgave van de verschijningsdata in deze
bron is niet alti]d betrouwbaar. Revis (pseudoniem van Willem Visser) publiceerde
kort na de Tweede Wereldoorlog Thuishaven; een roman over dingen en Paviljoen
van glas; een Amsterdamse cavalcade. Zijn laatste werk was de cyclus Stadia van
Amsterdam, omvattende: Knopen in het koord, Stenen in moza’iek en Lampen langs
de weg, waarvan de laatste titel in 1968 verscheen. Op 16 maart 1975 is Revis over-
leden.
10. Percival White, Market analysis, its principles and methods, New York, 1921.
11. Robert Bartels, The development of marketing thought, Homewood (Illinois),
1962, blz. 106-107.
12. In het citaat van Vervooren kwam dit aspect reeds naar voren (E.L. Vervooren,
‘Marktanalyse; plaats van de marktanalyse in de onderneming’, Prae-advies 50 Inter-
nationaal Congres voor Wetenscbappelijke Bedrijfsorganisatie, Amsterdam, 1932.
Tevens verschenen als artikel in ESB, No. 863, 13 juli 1932).
13. Er bestaat een bibliografie van bet onderzoek naar de markt in de vs uit 1931:
Bureau of Business Research (University of Illinois), ‘A market research bibliography’,
Bulletin No.38, september 1931. Op grond van de daarin opgesomde marktstudies,
die noodzakelijkerwijze beperkt zija tot de openbaar toegankelijke, zoals de gepubli-
ceerde studies van de zijde van media-uitgevers, is men geneigd eerder mee te gaan
metWhite dan met Coutant.
14. Coutant, op. cit., blz. vii.
15. Bartels, op. cit., blz. 106.
16. Dexter S. Kimball,Principles a/industrial organization, New York, 1925, blz. 425.
17. ‘Consolidated Report of the Committee on Definitions’, in: The National Marketing
Review, Vol. I, berfst 1935, blz. 157. Deze standaard-begripsvorming is aangehouden
in de tekst van Wheeler c.s. (zie noot 1).
18. White, op. cit., blz. 45.
19. Deze studiegroep is door bet Nederlands Instituut voor Efficiency in 1931 ingesteld.
Zie bet Maandblad voor Accountancy en Bedriffshuishoudkunde, april 1931, blz. 53.
20. Geciteerd bij B. A. de la Houssaye en G. L. Groeneveld, ‘De betekenis van de
Pareto-curve voor bet marktanalytisch onderzoek’, in: Maandblad voor Accountancy
en Bedrijfshuishoudkunde, september 1933, blz. 153-157.
21. Wheeler, op. cit., blz. 2.
22. Deze benamingen zijn afkomstig van G. I. Ayelts Averink, twee boekbesprekingen,
De Economist, nr. 6, 1971.
23. White, op. cit., blz. 56-57.
24. Vervooren, op. cit., Bijlage x.
25. Lyndon 0. Brown, Market research and analysis, New York, 1937.
26. A. van der Zwan, ‘Haalt bet marktonderzoek 1984?’, in: Jaarboek van de Neder-
lancise Vereniging van Marktonderzoekers, 1975, blz. 8-9.
27. White, op. cit., blz. 45.
28. G. L. Groeneveld en B. A. de Ia Houssaye, ‘De invloed van tariefswijzigingen op
den verkeersomvang bil bet Amsterdamscbe Trambedrijf’, in: Maandblad voor Ac-
countancy en Bedrijfshuishoudkunde, juli 1932, blz. 115-122. Opvallend is de aandacbt
die in dit zeer verzorgde artikel wordt besteed aan bet zogenaamde identificatie-
vraagstuk.
29. B. A. de Ia Houssaye en G. L. Groeneveld, ‘De betekenis van de Pareto-curve voor
bet marktanalytisch onderzoek’, in: MAB, september 1933, blz. 153-157.
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30. Paul Lazarsfeld e.a., The people’s choice, New York, 1948, Preface to the Second
Edition.
31. Percival White, Marketing research technique, New York, 1931, blz. 20.
32. Zie bijvoorbeeld White, Marketing research technique, boofdstuk n.
33. Hier wordt gedoeld op een bepaalde vorm van concurrentie die met de term
‘rivaliteit’ eigenlijk raker wordt gekenscbetst.
34. Lazarsfeld e.a., op. cit.
35. Herbert Hyman, Survey design and analysis, New York, 1955.
36. Herbert Hyman, ‘War factory’, a report by Mass-observation, London, 1943. Ge-
citeerd door J. P. van Scbravendijk in Jaarboek NVM, 1975, blz. 56.
37. A. B. Blankenship, Consumer and opinion research, New York, 1943, blz. 1.
38. Strikt genomen zou de zin opgevat kunnen worden als ‘de publieke reactie op
enqu~tes’, maar bedoeld is kennelijk ‘de reacties van bet publiek op enqu~tes’, dat
wil zeggen de antwoorden van respondenten op enquetevragen. Zelfs over dit soort
elementaire kwesties laat Blankenship onduidelijkheid bestaan.
39. Leonard W. Doob, Public opinion and propaganda, New York, 1948, blz. 35.
In tegenstelling tot bet geciteerde werk van Blankenship, is bet boek van Doob als
een serieuze en somtijds knappe publikatie te beschouwen. Indian wij niettemin op
kritische wijze melding van zijo werk maken, dan is dat vanwege de aanvechtbaarbeid
van sommige van zijn uitgangspunten.
40. Raymond Williams, op. cit., blz. 296~
41. Gunnar Myrdal, The political element in the development of economic theory,
1953, blz. xi.
42. Tom Harrison en Charles Madge (eds.), War begins at home, Londen, 1940.
43. Jiirgen Habermas, Strukturwandel der ?iffentlichkeit, Neuwied, 1962; onder meer
blz. 178.
44. Hans Speier, ‘Historical development of public opinion’, in: The American Journal
of Sociology, 55, januari 1950, blz. 376-388.
Van oudere datum dan de analyse van Speier is bet bistoriscb overzicbt door W.
Bauer, Die 6ffentliche Meinung in der Weltgeschichte, 1929, terwijl bet werk van
Habermas (op. cit.) dateert uit 1962. De analyse in dit laatste werk vindt haar uit-
gangipunt in uitgesproken en aprioristliche opvattingen over bet recente verloop der
bistorie, waarin een rigoureuze structuurbreuk wordt verondersteld, die samenvalt met
de grote depressie in de economie (1873-1896). Er v66rzou de burgerlijke openbaar-
beid, althans qua tendentie (‘tendenziell’), gefunctioneerd bebben bij een ‘Kultur-
r~sonierendes Publikum’; er na is er volgens Habermans sprake van een ‘Kulturkonsu-
mierendes Publikum’. Het is overigens opvallend hoe zeer Habermas zijn uiteenzet-
ting over de bistoriscbe ontwikkeling van de publieke opinie gelijk op Iaat lopen met
die van Speier. Het gaat bier om de paragrafen 12 en t5 bij Habermas, waarin niet
alleen dezelfde verscbijnselen worden bescbreven, maar ook goeddeels aan dezelfde
bronnen wordt gerefereerd.
45. Speier, op. cit., blz. 378.
46. Idem, blz. 379.
47. J. Romcin, op. cit., deal :, bix. 328.
48. Speier, op. cit., blz. 387.
49. Doob, op. cit. Zie bij wijze van voorbeeld de index van dit boek, dat gewijd is
aan de publieka opinie en de propaganda. Onder ‘Advertising’ wordt naar ca. 125
verscbillende bladzijden verwezen, terwiji de tekst in totaal 557 bladzijden beslaat.
50. 1.A. A. van Door ‘Marktvoorziening en marktmobilisatie’, opgenomen in
Marketing maatschappelijk, Rotterdam, 1971, bix. 34.
51. Zie op dit punt: A. van dar Zwan, ‘Over de vargroting van de omweg in de pro-
duktie en de bekorting van de omlooptijd van bet in bedrijven geinvesteerde vermogen’,
in: ESB, jaargang 61(1976), ars. 3036, 3037 en 3038.
52. Zie voor een uitvoerige bescbrijving van dit verscbijnsel: Raymond Williams, op.
cit., boofdstuk 3 van deal 2: ‘The growth of the popular press’; en Jan Romein, op.
cit., deel i, hoofdstuk 17: ‘Nieuws voor iedereen; Pers’.
53. Hotchkiss, op. cit., blz. 206.
54. Williams, op. cit., blz. 173-179.

40



55. Blankanship refereert bier aan: C.S. Robinson, Straw-votes, New York, Colum-
bia University, 1932. Daze bron habben wil niat kunnen achtarhalen.
56. In Jaarboek NVM, 1975, blz. 12.
57. Doob, op. cit., blz. 166-169.
58. Idem, blz. 139-159.
59. Idem, hoofdstuk 9.
60. Lazarsfald, op. cit.
61. John Dollard en Donald Horton, Fear in battle, New Haven, 1943.
61b. Een traffende onderstraping van daze drift om de vs na te volgan, ook op
hat gabiad van de publieka opinia, kan man vinden in een in Nadarland varschanen
publikatie nit 1946: B. H. Zwears, ‘Vrije meningan in ean vrij land, ean opinie-
onderzoek’. Deza brochure bavat aen versiag van ‘hat aerste groote opinia-ondarzoak
over vragan van algemean balang gahoudan’ (blz. 15). Hat gamelde onderzoek had
midden juli 1945 plaatsgevondan an was wagans de varvoersmoeilijkhaden in die
dagen beparkt gebiavan tot proafpersonan in da dna wastelijke provincias, die
mondaling waren ondervraagd door ‘vale hondarden enqu6taurs’ (aen nadara mdi-
catia van da steekproafomvang ontbreakt in de brochure). De enqu~te was ingasteld
door de Nedarlandsche Stichting voor Statistiek an omvatte 6 vragen, respactiavelijk
naar hat oordeal over da houding van de Nederlandsa bavolking en beroapsgroapen
daaruit tagenovar da bezattar, da raden voor afwijzing van de s’isa, hat oordael
over hat Duitse yolk en da nationaal-socialistan, da mogandheid waarvoor men de
grootsta sympathie heaft, de waraldpoliticus voor wie men de grootste waardaring
heeft an da stallingname pro/contra afzonderlijke radio-varanigingan versus ~n
algamene Nadarlandse omroap. Voorts warden in da anqu&e ankele persoonsgagavens
vastgelagd.
Hat verslag van de anqu~te — geheal in da racht-op-en-naer stijl die zo kenmerkand
is voor da polls — ward in da brochure gevat tussan aen inlaiding over wat hat opinia-
onderzoak inhoudt en ean eindbaschouwing waarin hat Nedarlandsa yolk wordt
opgeroepen staun te varlenan aan zijn wederophouw waanin da aansluiting met da
vs niat gamist mag worden.
Wij ontlenan aan daze aindbeschouwing da volgande citatan (blz. 4245): ‘De
pionlars op hat gebied van Opinie-onderzoek waran dus de Amerikanen; in de
vs mat Dr. Gallup als de grootsta stuwkracht is hat opinia-onderzoek hat eerst syste-
matisch aangevat en uitgawerkt. De rasultaten die men daar bereikt heaft, zijn van
dian aard dat hat thans verantwoord is hat opinia-onderzoek te beschouwan als ean
zuiver-werkend meetunstrument voor de publieke opinie (cursivening door ons).
Andara landen, o.a. Engeland, Canada, Argentini~, Zwedan, Denemarken en Frank-
rijk, hebben hat voorbeeld van de vs gevolgd. Naderland is dus op hat terrain van
opinie-onderzoek bij hat buitenland achtargeblavan.
Wij kunnen ons dan ook niet veroorlovan bij den varderan opbouw achter te
blijvan in vergalijking mat hat buitenland; niet bij den verdaran opbouw onzar gaas-
telijka outillage in hat algemean, en evenmin bij dien van aen voor hat maatschap-
pelijk en politiake lavan in aen democratische staat als da onze zoo belangrijk ondar-
deal daarvan, hat opinia-ondarzoek.’
62. B. Wiarenga, An investigation of brand choice processes, Rottardam, 1974. Met
name galdt dit voor hat tweeda daal (blz. 156 a.v.) van daze studie, door de autaur
aangeduid als ‘An alternative way of studying the brand choice process’.
63. Robert K. Merton, ‘Mass persuasion; the moral dimension’, opgenomen in Mass
Persuasion, New York, 1947.
64. Blankenship, op. cit., blz. 1.
65. Marton, op. cit.
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2. Marktonderzoek 1945-1960 uit het
oogpunt van de industri~1e ‘gebruiker’ *

J. VAN REES

INLEIDING

Het zal de lezer wellicht bevreemden dat in de titel het woord gebruiker
tussen aanhalingstekens is geplaatst. Dit vloeit voart uit een langdurig ge-
voel van verwondering, dat marktonderzoek averwegend — uitgespraken of
onuitgesproken — wordt vereenzelvigd met het doen van anderzaek op basis
van steekpraeven. De eigenlijke marktonderzoekers zijn in deze gedachten-
gang bureaus, de afnemers van hun werk zijn ‘gebruikers’. Het Jaarboek
1975 van de NVM getuigt ervan en onder meet oak alle ons bekende
ethische gedragsregels.

Voor de ‘gebruiker’ gaat marktonderzoek echter verder; de door middel
van eeii enquete yerzamelde feiten zijn voor hem gewoonlilk een deel van
de vele bijdragen tot analyse en voorspelling van een stuk amgevingswereld.
Al kan ingestemd warden met de stelling dat de introductie van het steek-
praefsgewijze anderzoek tat expansie en ‘prafessianalisering van het markt-
onderzoek’ 1 heeft bijgedragen, ‘de prafessie’ heeft nauwelljks aansluiting
gehauden met de bedrijfseconomische traditie. 2
Hoe dit zij, in de valgende bladzijden zal de nadruk geheel vallen op de

enqu~te_ omdat dit inderdaad een_instrument van bijzandere betekenis voor
het anderzoek is geworden. Het spreekt vanzelf, -dat de industrietak en de
onderneming waarin de schrijver een ‘gebruiker’ is, een stempel op de be-
schouwing zullen zetten. Tevens kamt hierin een internationale dimensie
naar varen.
Overigens zij opgemerkt dat wat Van der Zwan weergeeft aver de graei

van marktonderzoek bij de andernemingen Alpha en Gamma, een bijzan-
der geslaagde prelude voar het hierna valgende is.

GLOBALE INDELING VAN DE PERIODE 1945-1960 -

Ter wille van de overzichtelijkheid en omdat het oak wel enigszins met de
feiten kiapt, delen wij de tijdsperiode in drie fasen in:
Fase I: de jaren 1945-1950, gekenmerkt door de industri~1e opbouw en de

* Met dank aan de heer J. C. Methorst van N.y. Philips Gloejiampenfabrieken, afd.
c.v. & p•, voor suggesties en kritische opmerkingen.

42



voorziening in een — aithans voor duurzame goederen — zekere inhaal-
vraag. Voor marktanderzaek overwegend een fase van ‘desk research’.

Fase II: de jaren 1950-1955, waarin de marktposities enigszins gecansali-
deerd raakten en de belangstelling groelde voar continue marktwaarne-
mingen in samenhang met planning en voar cansumentenvoarkeuren in
samenhang met product design.

Fase In: de jaren 1955-1960, waarin bij sterk uitgebauwde assartimenten
de vraag naar inzichten aver kaopmatieven, reclamewerking en campany
images naar voren kwam.

De fasen lapen in elkaar aver, in die zin dat fase ii al voorlopers kent in
fase i en za verder. Deze indeling reflecteert in feite oak een leerproces, dat
tat een steeds grater pakket van kennis en inzicht leidt.

Fase I
Deze fase werd ingegaan met veel idee~n, maar voaral met een enorm ge-
brek aan gegevens. De eerste taak van marktanderzaek bestond dan oak uit:
1. het verzamelen en ordenen van data am een inzicht te krijgen in de ant-

wikkelingen in zoveel mogelijk landen, als achtergrond voor de beoor-
deling van patenti~le markten; en

2. bet geven van advies aver de bedrijfsintern te verzamelen data am een
aansluiting met de bedrijfsexterne gegevens tat stand te kunnen brengen.

Eerste modellen
Het lag voar de hand am aansluiting te zoeken bij de reeds bekende ander-
zoektradities, die steunden op onderzaek naar gezinsbudgetten, demagra-
fische gegevens, ecanamische tijdreeksen en andere beschrijvende statis-
tiek. Evenwel, am enige efficiency in de dataverzameling te kunnen inbou-
wen, moesten al snel conceptuele modellenwarden gemaakt van de factoren
die marktbeYnvlaedend werden geacht, am daarvan tijdreeksen ap te bouwen,
evenals uiteraard van de trends in de markten zeif. Op wat in bet Hand-
boek der bedrijfseconomische statistiek ~ was neergelegd over de problema-
tiek van de markt van duurzame cansumptiegoederen, kan warden aange-
sloten wat betreft de soart van de te verzamelen en te bewerken data ter
zake.
Begrippen als graeicurve, levensduur, initi~le en remplace-verkapen waren

(en zijn nag steeds) belangrijke richtlijnen voar verder onderzaek, vaareerst
geheel op basis van secundair-statistische data.

Stimuli voor onderzoek
Deze lagen in de literatuur enerzijds en in de reeds gevolgde methaden van
bedrijfsbeheer anderzijds. Van de voar deze fase belangrijke literatuur
wordt genoemd bet werk van A. Mey: Conjunctuarpolitiek en budgettering,
evenals — voor wie nag Duits wilde lezen — Erich Sch~fers Grundlagen der
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Marktjorschung, ~beide stimulansen tat het denken aver marktonderzoek in
bedrijfseconamische termen.
Wat de methoden van bedrijfsbeheer betreft wardt gedacht aan het ge-

bruik van de variabele budgettering. In bedrijven waar deze- methade ingang
had gevanden, werd met het begrip taakstelling gewerkt; daarmee was de
stap naar analyse van de, de taakstelling befnvlaedende factaren niet ver.
Voar wat de toepassing in de onderhavige periode betreft: er kon in

eerste aanleg geen grate diepgang warden bereikt. Het tempo van wederap-
bauw en expansie vraeg wel een wijde blik, maar averigens juist genoeg
details am in sterk oplapende markten investeringsbeslissingen te durven
nemen.

Langzamerhand werd echter de behoefte gevoeld am de relatie tussen
het marktverlaap en de, zagenoemde, verkaap-, praduktie- en financierings-
pragramma’s (voar de karte termijn) nauwer aan te halen. Er werd naar
gestreefd, de marktpragnase als basis te laten dienen voar de cammerci~le
taakstelling en op grand daarvan de vereiste praduktie-omvang, en wat daar-
mee samenhangt, te doen bepalen. Omdat zulks direct aansloat hij het reeds
bestaande stelsel van budgettering, vand de gedachte van systematisch
marktanderzaek gerede ingang. Voorlopig bleef de conditie evenwel: slechts
op basis van ‘desk research’, dus op statistische basis. Het bleek evenwel
niet mogelijk aan deze voorwaarde te blijven valdoen. Het statistische
materiaal voarzag niet in de details die de marktonderzaekers vraegen voar
het maken van prognoses en zij drangen aan op het doen hauden van en-
quetes. Het argument lag hoafdzakelijk in de eis am meer inzicht in markt-
patenties te verkrijgen. Vragen van marktbewerking kwamen nag nauwe-
lijks naar voren.

Weerstanden tegen onderzoek
Ondanks een in vele opzichten goede basis voar marktanderzaek, bestanden
er weerstanden van verschillende aard tegen.
a. Weerstand tegen de kasten; dit was echter oak een afgeleide van andere

weerstanden.
b. Weerstand tegen een systematiek van infarmatieverzameling die door de

nag aanwezige vertegenwoardigers van de pianiersgeneratie in de an-
derneming als averbodig werd gezien, maar die werd toegelaten am de
jangere generatie hun ervaringen valgens bun eigen zienswijze en tech-
nieken te laten registreren.

c. Weerstand tegen systemen — waarvaar marktanderzaek een onder-
steuning was — die de flexibiliteit en de creativiteit van de cammerci~le
aperatie in ongunstige zin zauden kunnen beinvlaeden, te weten bud-
gettering en planning. Planning werd bavendien gezien als te zijn be-
hept met nazistische, cammunistische of andere palitieke smetten.

d. Weerstand op grand van onbekendheid met, en vaak oak angeloaf in, de
methoden en technieken van het steekpraefsgewijze onderzoek.
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De laatstgenaemde weerstand kan langzamerhand warden apgeruimd en
daarmee oak een deel van de eerstgenaemde. De ander b. genaemde weer-
stand verdween geleidelijk bij het uitsterven van de pioniersgeneratie. De
weerstand ander c. bestaat in zeker apzicht nag altijd, voaral als planning
wordt gezien als een middel am de toekamst te fixeren (men zie bijvaarbeeld
de literatnur aver planning en de toegenamen belangstelling voor bedrijfs-
psycholagische en -socialagische aspecten daarvan, in het bijzonder oak ten
aanzien van innavatiepracessen).
Het vaargaande betekende dat de pagingen am marktanderzaek te in-

traduceren in samenhang met planning-systematiek, in eerste aanleg geen
succes hadden. Dat neemt niet weg dat betrouwbare uitkomsten van markt-
daorlichtingen het vertrauwen in de enqu~te hebben doen stijgen en haar
als middel voor de instrumentele aanpak hebben doen waarderen.
Wat in die jaren misschien niet zo goed werd begrepen, is, hoe belangrijk

de hauding van de researcher is, d.w.z. of hij zichzelf ziet — als het ene
uiterste — als iemand die vernieuwingspracessen op gang brengt of — als
het andere uiterste — als een typische vakspecialist.
Tussen deze beide uitersten moest de juiste middenweg warden gevanden.

De ori~ntatie van de onderzoeker en terminologie
Het vinden van die middenweg, of de — ander de amstandigheden — beste
weg, was niet eenvaudig. Enerzijds door de reeds geschetste weerstanden
en de naadzaak een missie te bedrijven, die bavendien gekappeld was aan
nieuwere gedachten aver bedrijfsleiding, anderzijds door de amstandigheid
dat er:
a. een begrippenapparaat moest warden apgebauwd, en
b. aan de antwikkeling van methaden en technieken moest warden gewerkt.
Er was (zie haven) al een zeker begrippenapparaat voarhanden, dach er
bestand behoefte aan taetsing en verbetering.

ad a. De aanzet hiertoe was al voor de aarlag gedaan in de Bedrijfsstudie-
groep voor Marktanalyse en Canjunctuuranderzoek van het Nederlands
Instituut voar Efficiency. Een van de problemen waarap zij haar aandacht
richtte, was de bestudering, nadere uitwerking en systematisering van de
bestaande terminalagie van het marktanderzoek. Na een onderbreking van
haar werkzaamheden in de aarlagsjaren droeg zij de bestudering van de
terminalagie op aan een cammissie, aanvankelijk bestaande uit dr. J. F. Hac-
caft, drs. P. de Wolff, drs. J. Diederich, B. G. F. Buys en dr. J. van Rees,
maar waarvan oak anderen, ander wie dr. P. J. Verdoarn en drs. H. Ferra
deel hebben uitgemaakt. Een voorlapige — maar tevens de enige apenbare —

neerslag van haar werk wordt gevonden in De Economist (1950) 8 Hierin
wordt, voarthauwend op de publikaties van Schiifer, Brawn, Wheeler, Mey,
Stridiran et al. en Van Rees, getracht: a. de marktbegrippen een logische
plaats ten opzichte van elkaar te geven en met name de moeilijkheden op te
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lassen die warden veroarzaakt door de duurzame cansumptiegoederen; en
b. de in de praktijk van het marktanderzoek gebezigde begrippen als markt-
waarneming en marktanalyse, marktverkenning enz. nader te anderbauwen
en lagisch te ardenen. Aan de behandeling van de begrippen ‘kwalitatieve’
en ‘kwantitatieve’ marktanalyse, enquete, apinie~anderzaek enz. is deze
can~imissie niet meer toegekamen. Innoverend was de publikatie niet, haag-
stens enigszins atdenend. Voor -de prablematiek van het onderzaek naar
duurzame cansumptiegoederen bleef de belangstelling bavendien tat z~t~r
weinigen beperkt.
ad b. Zawel de instituten als de opdrachtgevers betraden nieuw gebied.
Auteurs als Hobart, Blankenship, Cantril, Ferber, Brawn en Wheeler’
waren vaorgegaan in de thearie en praktijk van de enqu&te, evenals — voor
wie nag/weer Duits wilde lezen — de vertegenwoardigers van de ‘Niirn.
berger Schule’ (van Wilhelm Vershofen) en Schafer, maar de praktische
hantering vraeg een flinke ari~ntatie op de techniek, gesteund door een
denkmadel. Bijvoarbeeld:
1. De vr~-igenlijst. Het vraeg entge tijd am, uitgaande van de cancepties

statistische (of collectieve) initi~le en remplace-verkopen, enerzijds,
en individuele initi~le en remplace-verkopen, anderzijds, een vragen-
lijst te antwikkelen waarvan de uitkomsten aansluiting gaven op be-
kende reeksen, zoals de eigen verkapen. Za matht er beslist niet warden
vergeten te vragen of de aankaap een nieuw of gebruikt exemplaar
betrof.

2. De .st~ekproef. Hoewel er geen goede statistische theorie voar was,
moest experimenteel warden ervaren dat quata-steekproeven oak goede
resuitaten kanden geven (later werden ze inderdaad ‘random’, wat weer
een nieuw leer- en experimenteerpraces met zich meebracht).

3. De7elatie met de bureaus. Hel7initiatief tat contacten met de apdracht-
gevers ging uit van de bureaus. Men valgde de stelregel, dit contact
oak zaveel magelijk gedurende alle stadia van het anderzaek te ander-
houden, eventueel zelfs in delen van het onderzoek actief te participeren.
Dit was niet slechts leren of cantraleren, maar had oak betekenis
voar de ral van de bedrijfsmarktanderzaeker als tussenpersoan en
adviseur. Hij moest in staat zijn bij de bespreking van een probleem
aan te geven, welke anderzaekalternatieven ter beschikking standen en
welke koaten daarmee gemoeld waren.

Fase II
Veel van wat voar fase i gold, blijft gelden voar fase it. We zien echter
wel, dat de belangstelling voor awderzaek met een ‘instrumenteel’ karakter
sterk taeneemt, met name ter zake van produktacceptatie (‘product tests’)
en reclamebaadschappen. Voar het anderzaek van mm of meer continue
aard ten behoeve van de uitbauw van tijdreeksen bleef de belangstelling
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enigszins achter — en dus de financieringsbereidheid. Dit hing voaral samen
met het feit dat dit materiaal veelal niet leidde tat directe actie en sterk in
de sfeer van de statistische analyse bleef verkeren. Omdat evenwel markt-
voarspellingen in het kader van de planning — die nu een periode van
vier jaar ging omvatten — dringend ge~ist werden, kan tach de continue
waarneming beter warden aangepakt. Dit vraeg am de verdere ontwikke-
ling van statistische technieken voar de analyse en interpretatie van enqu~te-
data.
Enkele prablemen waren: het ophauwen van tijdreeksen uit fluctuerende

cijfers, bijv. praduktpenetratie; de herinneringsfouten in het antwaord op
de vraag naar het tijdstip van aankaap van een duurzaam consumptiegoed
en de techniek am deze — zowel in de vraagstelling als in de bewerking van
de data — za goed mogelijk te elimineren; de juiste definitie van kaper en
gebruikseenheid. De internatianale dimensie bracht sterk het prableem naar
voren van de classificatie van andervraagden valgens sociaal-ecanamische
criteria en het verschil in de diensten die er land voar land door de bureaus
kanden warden aangebaden. Door de internatianale cantacten tussen grae-
pen van instituten (Gallup, INRA) kanden langzamerhand wel verbete-
ringen warden bereikt, maar de beperking in de internationale vergelijk-
baarheid was lange tijd gelegen in de cantralemagelijkheden die de landelijke
statistieken toestanden. Dit alles bleef een verkiaring varmen voar de kwes-
tie waaram marktvoarspellingen op basis van gegevens van zeer uiteen-
lapende kwaliteit moesten plaatsvinden.
De eerste conjuncturele inzinking na de aorlag deed de aandacht vestigen

op het kaopplananderzaek (1952).

Het ad hoc (‘instrumentele’) onderzoek en het consumentengedrag
In deze periade nam de cancurrentie sterk toe en daarmee de praduktdiffe~
rentiatie en de belangstelling voar een effici~nter en voaral effectiever ge-
bruik van de marketinginstrumenten. Kaapgedrag en redenen voar een
praduktkeuze kwamen daardaar meer in de belangstelling, evenals de uit-
werking van een antwoard op de vraag ‘waaram’, waarvan het stellen,
valgens Wheeler in 1937, al een programma inhield. 10

Het leek uitermate maeilijk am met behulp van een enqu~te tat echte ver-
klaringen te kamen, en zelfs als men die kende, zau het vrijwel anmagelijk
zijn daarop — valgens enige criteria — goed in te spelen. Het leek daaram
voar de hand te liggen, anderzaek van een beschrijvend karakter te ver-
richten, en te concluderen dat, als bepaalde handelingen en voorkeuren met
een zekere regelmaat vaarkwamen, zuiks al genoeg wa~s am zich er
naar te richten. Een scherp onderscheid tussen apinie, attitude en matief
werd dus niet gemaakt.

Andere zorgen
Behalve aan de denkmadellen en de technieken van onderzaek moest aan-
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dacht warden besteed aan de organisatorische aphauw van de internationale
marktonderzoekfunctie.
Dit bracht niet alleen prablemen van arganisatarische aard met zich mee,

maar betekende oak dat aan de missie vaartdurend aandacht moest warden
gegeven. De functie van marktanderzoek bij de integratie van bedrijfsinterne
en bedrijfsexterne data moest daarbij steeds apnieuw bezien warden, gezien
het programma dat aan een nieuwe afdeling moest warden vacrgelegd,
afhankelijk van de reeds aanwezige infarmatiefuncties.

Fuse III
Het ‘motievenonderzoek’
Deze fase wardt gekenmerkt door de apkomst van bet z.g. matievenonder-
zoek, hoofdzakelijk geYnspireerd door de geschriften van Ernest Dichter
en zijn psycha-analytische benadering. Men leerde het ‘diepte-interview’ ken-
nen en andere technieken die in de klinische psychalagie reeds werden
toegepast. De vragen waren nu: Kan men inderdaad deze technieken in de
narmale interviewsituatie toepassen? Kan men inderdaad ‘za diep’ gaan?
Is het leerstelsel achter de psycho-analytische analysetechnieken relevant
voar marketing-problemen? Is een indeling van andervraagden volgens
psychalagische kenmerken zinval, en za ja, valgens welke kenmerken dan?
Hieraan vastgeknoapt antstanden vragen aver de betekenis en de plaats
van de groepsdiscussie en van de kleine steekproeven.
Za er een gebied van marktanderzoek is geweest dat vaak felle tegen-

stand ondervond, dan was het bet ‘matievenanderzoek’, hoeveel waardevalle
elementen bet oak bevatte. Aan een samenvatting van de prablematiek en
van de strijdpunten tussen voorstanders en tegenstanders van schrijver
dezes (1958) “kan warden ontleend, hoe vaag de definitie ervan is; hoezeer
de matievenonderzoekers neerkeken op de ‘neuzentellers’; hoe maeilijk de
interpretatie van de resultaten van dit anderzaek was en, daarmee samen-
hangend, hoe de resultaten gevalideerd kanden warden; hoe eenzijdig vooral
de Amerikaanse motievenanderzaekers hun stellingen verdedigden. In Euro-
pa, za luidde de canclusie, doen wij er verstandiger aan oak naar andere
psychalagische schalen te luisteren, de technieken te gebruiken waar deze
een oplossing lijken te bieden en in ieder geval door nader anderzaek aan
te tanen in hoeverre met behuip van deze technieken gevanden attitudes
en matieven bij gebruikers en kapers warden aangetraffen, dus in grate
steekproeven te kwantificeren.
Het bleek mogelijk met vele der voar het marktanderzoek nieuwe tech-

nieken te experimenteren, mits de term ‘motievenanderzoek’ zargvuldig
ward vermeden.

Reclame-onderzoek
In deze periade is oak met het Gallup-Impactanderzaek intensief gewerkt
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en zijn oak meerjarige experimenten op het terrein van de meting van
reclamecampagneresultaten van de grand gekamen, waarbij systematisch de
samenstelling en de verdeling van het budget aver media werden gewijzigd.
Dit anderzaek bevatte oak vele elementen van ‘image-anderzaek’, dat toen
een grate made aan het warden was.

Enkele laatste algemene punten

Zoals reeds apgemerkt, heeft iedere fase haar tamelijk eigen prablematiek
gekend. Dat neemt niet weg, dat er verscheidene prablemen zijn die inmid-
dels nag weinig van hun toenmalige actualiteit hebben verlaren, al kunnen
wij misschien vandaag de dag beter beredeneren waarin de maeilijkheden
liggen, al is ans analytisch instrumentarium veel verbeterd en al hebben
we leren denken in termen van ‘managerial marketing’.
Nag steeds vanuit het gezichtspunt van de duurzame cansumptiegoederen

denkend, zien wij dat er, andanks alle inspanningen, door antwikkelingen
in de markt tach altijd nag heel wat anwetendheid bestaat. Bijvoarbeeld:
— Het koapplananderzaek is nag niet op een zadanig nivean gekomen
dat er voor individuele produkten beneden een zekere prijs, zeg meer
dan f 5.000, goede indicaties warden verkregen.

— Het anderzoek naar prijsreacties is, oak in het algemeen, nag een be-
trekkelijk anderontwikkeld gebied; zawel de definitie van prijs als meet-
moeilijkheden staan een enigszins verfijnde analyse in de weg, waar
dan nag bij komt dat we geleerd hebben een prijs niet las te mogen zien
van pradukteigenschappen. Overigens zien wij een samenhang tussen
een relatief geringe belangstelling voar dit thema en de fase in de levens-
cyclus waarin talloze elektrotechnische produkten zich toen bevonden.
Oak door de internationale dimensie warden prijzen op verschillende ni-
veaus in een ander licht gesteld dan alleen op grand van natianale market-
ing-averwegingen.

— De voarspellende waarde van de z.g. pradukttests is vaker twijfelachtig
dan zeker. Mede in aanmerking genomen dat in de sfeer van de duur-
zame pradukten het testen van praduktacceptatie in de eerste ontwikke-
lingsfasen bezwaarlijk met gebruiksklare exemplaren kan plaatsvinden, is
een afbeelding of ‘dummy’ de enige uitkomst. De afbeeldingstechniek en
aard en materiaal van de dummy blijken de uitkamsten van de test te
conditioneren.

Tenslotte nag een opmerking aver het z.g. ‘industri~le marktanderzaek’.
Hiervan wardt gezegd dat het zeer ver op het cansumentenmarktanderzoek
achterlaapt. Dit is waar, voar zover men marktanderzaek vereenzelvigt met
steekproefsgewijs anderzaek. Vele aspecten kamen hier naar voren, die het
bredere kader van marketinganderzoek in de bedrijfssfeer duidelijk illu-
streren.
Een intensievere raadpleging van de archieven zou nog tat vele andere
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overzichten en wellicht belangwekkende inzichten kunnen leiden, waardoor
verder inhaud zau kunnen warden gegeven aan de cantauren van de erva-
ringswereld tat 1960.

NOTEN

1. A. van der Zwan, in Jaarboek NVM 1975, blz. 13.
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3. Opkomst en neergang
Beschrijving van de ontwikkeling van het marktonderzoek
binnen een onderneming

D. HuIs~N

1. INLEIDING

Er is een markt voor het marktonderzoek en waar een markt is, is een pro-
dukt. Een produkt dat gekocht en gebruikt wordt.
Na de bestudering van de ontwikkeling die het marktonderzoek als disci-

pline en als professie [6] heeft doorgemaakt, wilden wij nagaan wat de ont-
wikkeling is geweest die het marktonderzoek binnen een onderneming heelt
doorgemaakt en welke factoren op deze ontwikkeling van invloed zijn ge-
weest. Het onderzoek dat we hiervoor hebben uitgevoerd, moet gezien
worden als een exploratief onderzoek. Het betreft sleclits de ontwikkeling
van het marktonderzoek binnen 6~n onderneming, Pi. Dat wij de onder-
fleming Pi, een dochteronderneming van het internationaal opererende con-
cern Delta en producent van voedingsmiddelen, onderzocht hebben, is niet
zonder reden. De voedings- en genotmiddelenindustrie is immers ~n van de
eerste afzetgebieden voor marktonderzoek. En waren het niet de interna-
tionale concerns die de ontwikkeling van het marktonderzoek in Nederland
bevorderd hebben? [6]
Pi kan daarom als representant gelden voor deze eerste opdrachtgevers

voor marktonderzoek. De geschetste ontwikkeling mag exemplarisch ge-
noemd worden voor de ontwikkeling van het marktonderzoek bij de eerste
grote afnemers.
In de tijd gaan we terug tot 1955, waardoor we de ‘pioniersfase van het

marktonderzoek’ [5] missen.
De versiaglegging voor ons onderzoek is in de volgende paragrafen inge-

deeld:
2. begripsyorming;
3. theoretisch kader;
4. marktstructuur;
5. beleidstendenties;
6. marktbeleid;
7. marktonderzoek;
8. conclusies.
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2. BEGRIPSVORMING

De opkomst van het marktonderzoek en de eerste ontwikkeling van de
marketing-theorie vallen samen. Beider geschiedenis laat men in het begin
van deze eeuw beginnen. Toen rees ni., als gevoig van het vervagen van
het directe contact tussen producent en consument als gevoig van de ver-
groting van het afzetgebied en als gevoig van de opkomst van de tussen-
handel, bij de producent de behoefte aan de kennis, die hij zich vroeger ‘on
the spot’ verwierf. Tevens begon hij zich te interesseren voor die ‘tussen-
persoon’ die een deel van zijn taken had overgenomen.
Om op de gerezen vragen een antwoord te vinden en om zich in te

stellen op de veranderde omstandigheden, ging hij twee dingen doen.
1. Hij ging de gegevens, die hij vroeger direct kon waarnemen en waarop

hij zijn inkoop, produktie en verkoop afstemde, verzamelen.
Dit is bet begin van het structurele marktonderzoek of zoals Verdoorn [3]
het definieert, het onderzoek naar de structuar en ontwikkeling van de
markt ten behoeve van ener doelmatige politiek van inkoop, verkoop en
produktie.

2. Tevens ging hij reeds lang bestaande activiteiten, waarvan een deel door
de tussenhandel was overgenomen, conceptualiseren. Hierbij maakte hij
gebruik van de kennis uit de verschillende mens- en maatschappijweten-
schappen.

In het begin van de twintigste eeuw begonnen maatschappij-wetenschappe-
lijke instellingen (in de Verenigde Staten) cursussen in distributieve handel
te geven. Zo vroeg in 1902 de universiteit van California Simon Litman [1]
een cursus te geven, genaamd ‘The technique of trade and commerce’. Lit-
man, die zijn opleiding in Rusland, Frankrijk en Duitsland had genoten,
wist hoegenaamd niets van het Amerikaanse bedrijfsleven, doch nam aan
dat problemen en methoden in wezen niet van land tot land verschillen en
dat er fundamenten zijn die, onafhankelijk van de grenzen waarbinnen ze
worden toegepast, overal hetzelfde zijn. Met zijn tijdgenoten begon Litman
een aantal factoren af te bakenen en te combineren. Dit leidde tot begrip-
pen als ‘distribution’ en ‘selling or promotion’, welke begrippen korte tijd
later in de marketing-theorie werden ingekaderd. Met de ontwikkeling van
de marketing-theorie en de daarmee verwante visie ontwikkelde zich ook bet
bijbehorende onderzoek, het instrumentele marktonderzoek.
Uit een nadere beschouwing van de ‘baker-periode’ van bet marktonder-

zoek blijkt dat de opkomst van bet marktonderzoek en de ontwikkeling van
de marketing gemarkeerd werden door veranderingen in bet economisch en
maatschappelijk gebeuren [7]. Produktieverbetering, kapitaalintensivering,
scbaalvergroting, toenemende koopkracht, bevolkingsgroei en de uitbouw
van een distributief handelssysteem zijn veranderingen in de structuurken-
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merken van de markt. Veranderingen waar de ondememer in ziin beleid
rekening mee diende te houden, kenmerken waar hij zijn gedrag op diende
af te stemmen. Door middel van de door onderzoek verkregen kennis, die
hij met behulp van de ontwikkelde theorie kon interpreteren, wist hij hoe
hij op de veranderingen moest reageren. De conclusie dat marktonderzoek
dient ter ondersteuning van marktbeleid is onzes inziens dan ook gerecht-
vaardigd.

3. THEORETISCH KADER

Gegeven bovenstaande conclusie is het logisch dat we bij de bestudering van
de ontwikkeling van het marktonderzoek binnen een onderneming nagaan
hoe de ontwikkeling van het marktbeleid van die onderneming is geweest.
Voor de verklaring van dit beleid volgen we de benaderingswijze binnen de
economie die ‘industrial economy’ werd genoemd. Hier stelt men dat het
beleid van de ondernemingen die op een bepaalde markt opereren, beYnvloed
wordt door de marktstructuur. Waarbij marktstructuur gedefinieerd is als
the economically significant features of a market which affect the behavior
of firms in the industry supplying that market [2].
‘The economically significant features of a market’ zijn de structuurken-

merken van een markt, die Verdoorn [3] omschrijft als: de meer blilvende
aspecten van de markt. Hiermee beperkt hil zich niet alleen tot de econo-
mische aspecten. Wel beperkt hil zich tot uitsluitend de meer blijvende
aspecten van een markt. Men dient zich hierbil te realiseren dat blilvend
iets anders is dan vast. Een beweging bijv. kan blijvend zijn, maar is niet
vast.

Bij de beschouwing van de marktstructuur volgen wij de opvatting van
Verdoorn. Met dien verstande, dat we bet begrip ‘blijvend’ zeer ruim willen
interpreteren, zodat ook niet-incidentele ontwikkelingen op de markt tot de
structuurkenmerken gerekend worden.
De structuurkenmerken worden onderverdeeld in kenmerken betreffende

de marktsituatie (een momentopname) en kenmerken betreffende de markt-
ontwikkeling (een beweging).
Tevens willen wij een onderscheid maken in kenmerken die specifiek

voor deze markt gelden (‘speciale kenmerken’) en kenmerken die voor
praktisch iedere markt gelden (‘algemene kenmerken’).

De geciteerde definitie van de marktstructuur zegt niets over de aard van
de beYnvloeding van bet beleid van de bedrijven in de bedrijfstak.
Verdoorn [3] doet dit wel. Hij stelt: alles wat maar enigszins tot vaste
lasten aanleiding geeft, dient met grote nauwkeurigheid op de bestaande
marktstructuur te zijn afgestemd.
De aanwending van de voor investering beschikbare middelen en de op-

bouw van de organisatie dienen daarom afgestemd te zijn op de mogelijk-
heden die de marktstructuur biedt om de gestelde doelstellingen te ver-
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wezenlijken. Doelstellingen die op de door de rnarktstructuur geboden moge-
lijkheden zijn afgestemd. Met de afstemming van ‘al wat tot vaste lasten
aanleiding geeft’ wordt bepaald welk beleid de onderneming zal voeren.
Wij willen hier dan ook spreken van beleidstendenties.
Beleidstendenties vloeien voort uit de aanpassing van de onderneming

aan de marktstructuur.
Beleidstendenties leiden tot concreet marktbeleid, dat wil voor een aan-

bieder zeggen, hantering van de verkooppolitieke instrumenten. Hierbij
wordt tevens gereageerd op incidentele veranderingen in de markt.

4. MARKTSTRUCTUUR

4.1. Enige~algemene kenmerken

Gedurende de onderzochte periode wordt Nederland gekenmerkt door een
sterke economische groei. Een groei die een cyclisch verloop vertoonde met
pieken in 1955, 1960, 1964 en 1969 [4]. Deze grcfei ging gepaard met een
steeds verder doorgevoerde mechanisatie, met verkorting van de arbeidstijd
en met progressief stijgende loonkosten. Loonkosten die ten gevolge van de
gewijzigde arbeidsverhoudingen meer en meer het karakter van vaste kosten
hebben gekregen.
Tevens groeide de koopkracht onder een steeds breder wordende laag

van de bevolking. De toename van koopkracht en vrije tijd leidde tot
veranderde leefgewoonten, wat zijn weerslag vond in consumptie- en be-
stedingspatroon.

4.2. Enige structuurkenmerken betreffende de vraag
De vraag betreft de vraag naar crotonen. Onder crotonen rekent men een
vijftal substituut-produkten, die alle uit de grondstof croton worden gemaakt.
De vraag naar crotonen is te splitsen in de vraag van de grootverbruikers
en de vraag van de kleinverbruikers. Tevens is er een onderscheid te maken
naar de drie functies van het produkt (aanwendingsrichtingen van het pro-
dukt). Binnen de zes op deze wijze te cre~ren deelmarkten vinden drie van
de vijf crotonen hun functionele plaats, d.w.z. worden voornamelijk binnen
~n of twee deelmarkten gebruikt. De overige twee worden in alle zes deel-
markten gebruikt. Ret croton C2, ~n van deze twee ‘multi-purpose’-crotonen,
dekt meer dan de helft van de totale vraag naar crotonen.
Over bovenstaande typologie van de vraag heen, is de vraag naar drie

andere aspecten onder te verdelen. Dit zijn gezondheid, gemak (convenien-
ce) en prijs. In de loop der tijd zija deze aspecten steeds belangrijker ge-
worden.
Wanneer wij de ontwikkeling van de vraag naar crotonen beschouwen,

moeten we beseffen dat deze ontwikkeling onderdeel is van de ontwikke-
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ling van de totale vraag naar voedingsmiddelen. Om inzicht in deze ont-
wikkeling te krijgen, bezien wij de ontwikkeling van de consumptieve be-
stedingen aan voedings- en genotmiddelen van gezinshuishoudingen.
We kunnen dan een sterke toename van de consumptieve bestedingen aan

voedings- en genotmiddelen constateren. Corrigeren we deze stijging voor het
prijsverloop en de bevolkingstoename, dan wordt zij echter sterk geredu-
ceerd. Vergelijken we de ontwikkeling van de consumptieve bestedingen
aan voedings- en genotmiddelen met die van het totaal der consumptieve
bestedingen van gezinshuishoudingen, dan blijken eerstgenoemde be-
stedingen relatief zelfs te dalen (bijlage i).
Aan deze verandering in bestedingspatroon ligt een verandering in leef-

patroon ten grondslag, die leidde tot veranderde eetgewoonten. Dit laatste
komt o.a. tot uiting in de verschuivingen van het crotonverbruik tussen de
zes deelmarkten en in het verloop van het crotonverbruik per hoofd van de
bevolking (bijlage ii, III).

4.3. Enige structuarkenmerken betreffende het aanbod
Zoals zoveel voedingsmiddelenmarkten wordt ook de crotonenmarkt ter
aanbodszijde getypeerd door ~n dominerende aanbieder, met een groot
marktaandeel, gevolgd door een beperkt aantal kleinere aanbieders en een
onbekend aantal kleine aanbieders. In de loop van de onderzochte periode
is dit beeld iets veranderd. De kleinere aanbieders zijn gegroeid. Dit deels
ten koste van het marktaandeel van Pi (de dominerende aanbieder), deels
ten koste van de kleine aanbieders.
Het aantal op de markt aangeboden merken is desondanks weinig veran-

derd. De verdeling hiervan echter des te meer. Aanvankelijk bestond het
merkenaanbod uit ~n groot merk en vele kleine, veelal regionale merken.
Later daalde het marktaandeel van dit ‘grote’ merk, vestigden zich nieuwe
merken en werden regionale merken vervangen door distribuentenmerken.
De produktie van crotonen is, evenals de produktie van vele andere

voedingsmiddelen, relatief eenvoudig en weinig kapitaalintensief. Drempel-
waarden voor toetreders zijn dan ook niet in de produktie gelegen, maar in
de verkoop.
De grote aanbieders op de voedings- en genotmiddelenmarkt hebben door

middel van omvangrijke verkoopapparaten greep op de markt, waardoor
nieuwe toetreders en kleine aanbieders grote offers moeten brengen om
zich een positie van enige betekenis op de markt te verwerven.

4.4. Enige structuurkennserken betreffende de tussenhandel
In het begin van de onderzochte periode was de tussenhandel nog sterk
gespecialiseerd en droeg een duidelijk ambachtelijk karakter. Slager, melk-
boer, groenteboer, bakker en kruidenier verkochten allen branche-specifieke
produkten. Ze hadden veelal ook een adviserende taak. De taak van de

55



prijsstelling moesten ze echter delen met de fabrikanten van de merkartike-
len.
Gedreven door kostenstijgingen (loonkosten), die niet door omzetstijgin-

gen binnen het bestaande produktenpakket konden worden bijgebeend,
werden twee bewegingen in gang gezet. Ten eerste het opnemen van bran-
che-vreemde produkten, wat leidde tot branche-vervaging. Ten tweede ef-
ficiency-verbetering, wat leidde tot zelfbedieningssystemen.

I-let hoeft geen bevreemding te wekken dat deze bewegingen zich het
eerst en voornamelijk bij de kruideniers in gang zetten. Deze laatsten fun-
geerden immers voor een groot deel als doorgeefluik voor merkartikelen en
konden daaromweinig aan de prijs, c.q. hun marge veranderen.
Efficiency-verbetering en verbreding van het produktenpakket (super-

markt) veroorzaakten een concentratie en een verschuiving in de krachts-
verhouding binnen de tussenhandel. Hierdoor werden de ‘machtige’ pro-
ducenten geconfronteerd met ‘machtige’ tussenhandelaren (countervailing
power) en werden zij gedwongen het systeem van de vaste marges te verlaten
(loslaten verticale prijsbinding).
Om hun versterkte positie te handhaven, waren de ‘machtige’ tussenhande-

laren genoodzaakt een duidelijk eigen verkoop- (marketing-) beleid te voeren,
hetgeen extra kosten met zich meebracht. Doorberekening van deze extra
kosten was er de oorzaak van dat er ruimte geboden werd aan het ‘goed-
kope’ kanaal (wheel of retailing). Het ‘goedkope’ kanaal dat, ten gevolge
van het feit dat de producenten hun greep op de rnarkt verloren, tegen vrij
lage prijzen aan zijn produkten kon komen.

5. BELEIDSTENDENTIES

Om na Ye gaan wat de invloed van de structuurkenmerken op de onder-
neming Pi is geweest, zullen we een korte schets van Pi in het begin van de
onderzochte periode (1955) geven.
Van de vijf crotonen werden er twee (later drie) door Pi vervaardigd.

Met deze crotonen had Pi een zeer sterke positie op de markt veroverd, bet-
geen tot ulting komt in haar grote merken- en marktaandeel. Als ‘groot’
producent was Pi in staat schaalvoordelen in de produktie te realiseren.
De keerzijde hiervan was echter dat zij zich door dit produktie-apparaat met
vaste lasten opzadelde. De dekking van deze lasten vereiste een minimale
afzet, die met behuip van een omvangrijk en loonintensief verkoopapparaat
gerealiseerd moest worden.
Ms dochter van de onderneming Delta was Pi enigszins beperkt in haar

vrijheid van handelen. Diversificaties buiten de voedingsmiddelenmarkt en
directe concurrentie met zusterondernemingen binnen die markt waren niet
toegestaan. Tevens eiste Delta van Pi dat zij zich handhaafde als winstbron.
Deze eis, gecombineerd met de kosten- en bestedingsontwikkeling en ge-
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amendeerd met bet gegeven dat uitbreiding van het marktaandeel overheids-
ingrijpen zou veroorzaken, leidde tot de ondernemingsdoelstellingen:
— handhaving marktaandeel;
— handhaving van de netto winst na belasting en correctie voor inflatie.
Branchevervaging gaf de concurrenten de gelegenheid om hun omzet via de
kanalen waar Pi met haar verkoopapparaat geen greep op had, te vergroten.
De ontwikkeling van zelfbedieningssystemen reduceerde de adviserende
taak van de tussenhandel en daarmee een deel van de in het verleden ver-
worven steun van die tussenhandel. De opkomst van de tussenhandel ver-
scherpte de concurrentie tussen producent en tussenhandel.
Dit alles verhoogde de druk op bet marktaandeel van P1. Om haar markt-

aandeel te handhaven, moest zij zich dan ook aan de veranderde omstan-
digheden aanpassen, hetgeen tot de ontwikkeling van een marketing-apparaat
leidde. Een marketing-apparaat dat er op gericht was het marktaandeel af
te schermen.
De ontwikkeling van de kosten werd niet gevolgd door een gelijke ont-

wikkeling van de vraag, waardoor de winst in het nauw kwam. Om de doel-
stelling betreffende de handbaving van de winst te verwezenlijken, moest
Pi 6f haar marge verhogen 6f de omzet vergroten. Margeverhoging bield op-
waardering van de produkten in. Omzetvergroting betekende het betreden
van nieuwe markten (diversificeren). Beide mogelijkheden vereisten inves-
teringen in produktontwikkeling en in marketing.

6. MARKTBELEID

De drie beleidstendenties — afscherming van bet marktaandeel, opwaardering
van de produkten en diversificatie — waren bepalend voor bet marktbeleid
van Pi. Dit marktbeleid zullen we bier uiteenzetten aan de hand van bet
beleid met behulp van de verkooppolitieke instrumenten.

6.1. Produktbeleid

Met haar produkten bestreek P1 de totale markt (alle zes deelmarkten). Dit
was enerzijds voor bet handbaven van haar marktaandeel noodzakelijk,
maar vergrootte anderzijds bet aantal contacten met concurrenten.
Teneinde baar marktaandeel af te schermen, trachtte Pi de vraag naar

baar produkten te verstevigen door deze produkten aan te passen aan de
specifieke wensen ten aanzien van bet gebruik.
Bestaande merken werden afgestemd op bepaalde deelmarkten; nienwe

merken werden ontwikkeld voor andere deelmarkten (introducties 1962,
1966). Met de ontwikkeling van nieuwe produkten en met verbetering’ van
de verpakking speelde Pi in op (nienwe) waarden als gemak en gezondheid.
Op deze manier tracbtte ze een deel van haar markt tegen concurrenten af

57



te schermen en prijsverhoging (margeverbetering) aannemelijk te maken
(introducties 1960, 1966, 1968). -

In 1967 en 1968 betrad Pi nienwe markten. De op deze markten ver-
koebte produkten vertoonden in produktiemethode en wijze van distributie
verwantscbap met crotonen.
Deze eerste diversificatiepogingen waren er op gericbt met nieuwe merken

een positie op nieuwe markten te veroveren, hetgeen op ~dn markt ook ge-
lukt is. Een tweede ‘generatie’ diversificaties was van een gebeel andere
aard. Door middel van introductie van nieuwe produkten, onder een be-
staande merknaam, op nieuwe markten trachtte PLde door haar ontwikkelde
produktiekennis en het opgebouwde merkimage maximaal te benutten.

6.2. Promotiebeleid

Hoge uitgaven aan promotie dwongen (potentWle) concurrenten de pro-
motionele uitgaven, wilden zij er enig effect med sorteren, boven een be-
paald minimum niveau te stellen.
Op deze manier bouwde Pi een drempel voor toetreders en schermde ze

baar marktaandeel af. Een gevolg was echter dat eigen introducties daardoor
gepaard gingen met boge promotie-uitgaven. De introducties verkiaren dan
ook voor een groot dee bet verloop van de promotie-uitgaven van P1 (bij-
lage Iv).

Naast - afscberming van bet marktaandeel door baar reclame-uitgaven
trachtte Pi de vraag te verstevigen door merkbinding middels spaaracties
e.d. Als gevoig van de opkomst van de distributie en doordat de prijs als
vraagbepalend element belangrijker werd, werden deze promotionele acties
vervangen door prijsacties (blilage v).

Bebalve op de afscberming van bet marktaandeel was bet promotiebeleid
ook gericbt op de opwaardering van de produkten. Enerzijds om afnemers
over de aan bet produkt toegevoegde waarde te informeren, anderzijds om
door reclame waarden aan bet produkt toe te voegen (imagevorming).
Jilustratief in dezen is wat er in ~dn van de marketing-plannen uit bet be-

gin van de onderzochte periode staat geschreven over bet te introduceren
‘supermerk’:
Onze taak is, die huisvrouwen die bereid zijn een meerprijs te betalen voor dit
croton, met onze reclame zodanig te bewerken, dat zij zich bewust gevoelen een
betere levensstandaard te bezitten, wanneer zij dit croton gebruiken.
Met name tegen bet eind van de onderzochte periode legden de hoge pro-
motionele introductielasten een zware druk op de winst. Om aan deze druk
te ontkomen, ging Pi de promotie-uitgaven uit bet verleden kapitaliseren
door nieuwe produkten onder bestaande merknamen te introduceren.

6.3. Distributiebeleid
Aanvankelijk tracbtte Pi, binnen ~dn van de toen nog ambacbtelijke bran-
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ches, voor haar produkten een maximale spreiding te verkrijgen. Hierbij
ging zij voor bepaalde merkartikelen selectief te werk, wat baar de steun
van de ‘geselecteerde’ tussenbandel opleverde.
Als gevolg van de branche-vervaging was Pi genoodzaakt nieuwe kanalen

te exploreren. Dit ging nog niet ten koste van de betracbte selectiviteit. Om
baar marktaandeel te handhaven, moest zij echter later ook de ‘uitgeselec-
teerde’ kanalen (waaronder het ‘goedkope’ kanaal) gebruiken, hetgeen wel
ten koste ging van de ondervonden steun.
Om baar distributie- en verkoopapparaat te optimaliseren, betrad Pi in

1967 en 1968 afzet-verwante markten (zie ook produktbeleid). Hierdoor
probeerde Pi tevens beter in de distributiekanalen ingevoerd te raken.

6.4. Prijsbeleid

De steun van de geselecteerde tussenhandel was mede verkregen doordat
Pi een straf systeem van verticale prijsbindingen banteerde. Hierdoor waren
de marges voor de tussenbandel zeker gesteld en bleven de produkten (mer-
ken) gevrijwaard voor prijsconcurrentie. Op deze manier kon Pi de ‘boge’
prijzen handhaven en opwaarderingen in de prijs tot niting brengen.
We hebben gezien dat door de ontwikkeling van zelfbedieningssystemen

de adviserende taak van de tussenhandel gereduceerd werd. Een gevoig
biervan was dat de consument zelfstandiger ging beslissen, waarbij, staande
voor bet schap, de prijs een belangrijk beslissingscriterium vormde. Om nu
baar marktaandeel te bandbaven en de hoge prijzen voor haar merken niet
aan te tasten, introduceerde Pi een goedkoop merk (introductie 1961).
Het systeem van vaste prijzen heeft Pi lang trachten aan te houden. De

opkomst van de tussenhandel en de noodzaak haar marktaandeel te hand-
haven, noopten Pi aan bet eind van de jaren zestig uitzonderingen op dit
systeem te maken, betgeen het einde van de vaste prijzen betekende.
Waar mogelijk probeerde Pi nog een straf prijsbeleid te bandbaven, maar

langzamerband werd dit beleid meer en meer gericbt op aanbiedingen en
acties (bijlage v).

6.5. Integratie
Ter dekking van de vaste produktiekosten en anticiperend op de markt-
situatie en de marktontwikkeling, is Pi gaan investeren in produktontwik-
keling en in een marketing-apparaat. De hieruit voortvloeiende gedragsten-
denties bebben geleid tot bet marktbeleid dat bierboven is uitgewerkt naar
de vier verkooppolitieke instrumenten. Om een inzicht te krijgen in de
ontwikkeling van dit beleid in de tijd, willen we bier in bet kort chronolo-
gisch aangeven wat de samenbang tussen deze instrumenten is geweest.
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De introductie van nieuwe merken vereiste promotionele ondersteuning.
De hieruit voortvloeiende kosten konden gedekt worden dank zij hoge
prijzen (marges). Deze boge prijzen konden gebandbaafd worden met be-
buip van de verticale prijsbinding. De opkornst van de tussenbandel leidde
enerzijds tot bet loslaten van bet systeem der vaste prijzen en noodzaakte
Pi anderzijds haar positie ten opzichte van de tussenhandel te verstevigen.
Dit bield in extra promotiekosten en introductie van nieuwe produkten, waar
de tussenhandel niet aan voorbij kon gaan.
Verboging van de hieruit voortvloeiende kosten maakte bet realiseren van

een minimale omzet nog noodzakelijker, zodat er incidenteel ‘gedumpt’ moest
worden. Deze ontwikkeling verzwakte de positie van Pi ten opzicbte van de
tussenhandel en vergrootte de mogelijkbeid van prijsconcurrentie. Tegen
bet eind van de onderzochte periode moest Pi baar positie dan ook verstevi-
gen en tegelijkertijd de kosten dekken (~ bet kapitaliseren van de inves-
teringen in marketing en produktontwikkeling).

7. MARKTONDERZOEK

Alvorens in te gaan op de ontwikkeling van bet marktonderzoek bij Pi,
moeten wij een aantal kanttekeningen plaatsen.
— Marktonderzoek betreft uitsluitend onderzoek gericbt op de afzetmarkt.
— Onderzoek naar algemene kenmerken — veelal algemeen economisch on-
derzoek — werd door Delta verricbt en valt zodoende buiten de geschetste
ontwikkeling.

— De ontwikkeling van bet marktonderzoek bebben we gemeten op grond
van bestedingen aan marktonderzoek, zoals deze in de comptabele boek-
bouding waren verwerkt, omgerekend in constante prijzen.

— Bij gebrek aan een prijsindex voor bet marktonderzoek hebben we de
prijsoatwikkeling trachten te elimineren met behuip van de prijsindex
voor de gezinsconsumptie (1970 100). -

— Daar de onderverdeling van de interne en de externe bestedingen aan
marktonderzoek vrijwel constant was, hebben we ons bil de nadere onder-
verdeling van die bestedingen beperkt tot de externe bestedingen.

— Inhoudelijke analyse van de ontwikkeling beeft plaatsgevonden op basis
van de marktonderzoekrapporten of korte samenvattingen hiervan.

— Om vertekening ten gevolge van vervroegd of vertraagd afboeken te voor-
komen, bebben we gewerkt met driejaarlijks voortscbrijdende gemiddel-
den.

7.1. Ontwikkeling van het marktonderzoek
De bestedingen aan marktonderzoek zijn vooral in de tweede belft van de
jaren zestig sterk toegenomen. Als promillage van de omzet stegen ze van
1,2 in 1955 en 1960 tot 2,0 in 1965 en 5,5 in 1970, waarna ze weer daalden

60



tot 4,4 in 1973. Deze daling was voornamelijk een gevoig van de daling
van de externe bestedingen. De interne bestedingen namen nl. nog iets toe.
Het verscbil in ontwikkeling van de interne en externe bestedingen is een
gevolg van bet feit dat de interne bestedingen gevormd worden door per-
soneelskosten, die een constant karakter dragen.
Interessanter dan de relatieve ontwikkeling, als promillage van de om-

zet, is de absolute ontwikkeling van de bestedingen aan marktonderzoek.
Uit grafiek 7.1 blijkt dat een groot deel van de stijging van de bestedingen
is toe te scbrijven aan de niet-crotonprodukten. Het in deze grafiek ver-
melde ‘elementaire onderzoek’ betreft onderzoek dat niet gericbt is op de
specifieke markt, zoals bijv. onderzoek ten beboeve van de ontwikkeling
van een marketing-model.

Grajiek 7.1. Verloop van de externe bestedingen aan marktonderzoek (constante
prijzen, driejaarlijks voortschrijdend gemiddelde, indices 1970 = 100), totaal en
onderverdeeld noar onderzoek ten behoeve van crotonen, onderzoek ten behoeve
van overige produkten en elementair onderzoek
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Uit de ontwikkeling van de procentuele verdeling van de bestedingen aan
marktonderzoek in structureel onderzoek en instrumenteel onderzoek (bij-
lage vi) blijkt de toegenomen interesse voor instrumenteel onderzoek. Dit
kan evenwel een gevolg zijn van bet betreden van nieuwe markten. Daarom
bezien we bet verloop van de bestedingen ten beboeve van crotonen onder-
verdeeld naar structureel onderzoek en instrumenteel onderzoek. We kun-
nen dan zien dat de bestedingen aan structureel onderzoek zich rond een be-
paald niveau gehandhaafd bebben, terwijl de bestedingen aan instrumen-
teel onderzoek sterk zijn toegenomen (grafiek 7.2). Het verloop van deze
laatste bepaalt dan ook voor een groot deel bet verloop van de onderzoeks-
bestedingen ten behoeve van crotonen.
De bestedingen aan instrumenteel onderzoek bebben we nader onderver-

crotonen
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deeld (bijlage vii). Omwille van de betrouwbaarbeid bebben wij ons bier-
bij ecbter moeten beperken tot de jaren na 1965. Uit deze onderverdeling
blijkt dat bet promotie-onderzoek en bet verpakkingsonderzoek relatief zijn
afgenomen ten gunste van bet produktonderzoek en bet prijs- en kortings-
actie-onderzoek.

Grafiek 7.2. Verloop van de externe bestedingen aan structureel en aan instrumented
marktonderzoek ten behoeve van crotonen (constante prijzen, driejaarlijks voort-
schrijdend gemiddelde, indices 1970 = 100)
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Het marktonderzoek is naar baar basis [6] onder te verdelen in continu-
onderzoek en ad boc-onderzoek.
Het structurele onderzoek, dat zich voor zover bet crotonen betreft rond

een bepaald niveau gebandbaafd beeft, neemt vaak de vorm aan van continu-
onderzoek. De ontwikkeling van bet continu-onderzoek (grafiek 7.3) was
tot 1967 ecbter een duidelijk dalende, zodat we kunnen stellen dat bet
structurele onderzoek meer op een ad hoc-basis wordt gedaan.

De toeYiame vah bet ad boc-oiiderzoek wordt naast bovenstaande bewe-
ging veroorzaakt door een sterke toename van bet instrumentele onderzoek.
Een laatste onderscheid dat we willen maken, is dat in bestaande produk-

tenlmerken en nieuwe produkten/merken. Tot de bestedingen aan onder-
zoek ten beboeve van nieuwe produkten/merken bebben wij gerekend de be-
stedingen v66r, tijdens en ~n jaar n~ bet jaar van introductie. Het mag geen
bevreemding wekken en bet behoeft evenmin nadere adstructie, dat de totale
bestedingen ten beboeve van nieuwe produkten sterk zijn toegenomen.
Per produkt/merk was er evenwel van een duidelijke ontwikkeling g~n

sprake. Er bleken duidelijke ‘zorgen- en troetelkindjes’ te zijn, terwiji er ook
merken waren die zonder veel onderzoeksbegeleiding groeiden. We bebben
de indruk dat de produkten/merken die relatief veil ‘prenatale zorg’ bebben
gekregen, een iets voo-rspoediger—ontwikkeling hebben doorgemaakt, c.q.
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doormaken, dan de minder bedeelde produkten/merken. Het aantal intro-
ducties was ecbter te klein en de onderzochte periode te kort om bierover
een betrouwbare uitspraak te doen.

7.2. Marktonderzoek en marktbeleid
Vergelijken we de ontwikkeling van bet marktbeleid met de ontwikkeling
van bet marktonderzoek, dan moeten we constateren dat er een duidelijke
samenhang tussen bestaat.
Met de toename van bet gebruik van de verschillende verkooppolitieke

Grafiek 7.3. Verloop van de externe bestedingen aan ad hoc ondersoek en aan continu
onderzoek (constante prijzen, driejaarlijks voortschrijdend gemiddelde, indices
1970 = 100)
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instrumenten, c.q. met de toename van de marketing-inspanning, ontwik-
kelde zich bet instrumentele marktonderzoek.
De verboging van de promotionele inspanning, samenbangend met de

opwaardering en uitbreiding van bet aantal merken en produkten, deed
de bestedingen aan promotie-onderzoek stijgen. Verscbuivingen binnen de
promotionele inspanning vertoonden sterke overeenkomst met verscbuivin-
gen binnen bet promotie-onderzoek.
Produktverbetering, produktinnovatie en diversificatie vereisten produkt-

onderzoek.
Het betreden van nienwe markten is niet mogelijk zonder dat men inzicbt

-I

V
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in deze markten beeft. Met bet betreden van nieuwe markten stegen de on-
derzoeksbestedingen dan ook sterk.
Veranderingen in de marktstructuur in bet begin van de jaren zestig

(zelfbediening, branche-vervaging) en tegen bet eind van de jaren zestig
(concentratie in de detailbandel, opkomst van bet goedkope kanaal en aan-
bod van bet nieuwe crotonprodukt C3) vereisten extra inzicht, wat leidde
tot een verboging van de bestedingen aan structureel marktonderzoek.
De in bet bovenstaande beschreven samenhang tussen de ontwikkeling

van de marketing-inspanning en de onderzoeksinspanning is duidelijk, maar
betreft uitsluitend een stijgende ontwikkeling. Bescbouwen we de laatste
vier jaren, dan blijkt de samenbang ook bi] een dalend verloop van de be-
stedingen (inspanning) te bestaan. De kapitalisering van de marketing-
inspanning uit bet verleden vond haar weerslag in de inspanning gedurende
de laatste vier jaar. De daling van de marketing-inspanning bracht een daling
van de bestedingen aan instrumenteel marktonderzoek met zich mee.

8. CONCLUSIES

We bebben de ontwikkeling geschilderd van bet marktonderzoek gedurende
een bepaalde periode binnen ~n onderneming. Deze onderneming beboorde,
als marketing-organisatie, tot dat type onderneming dat voor de ontwikke-
ling van bet marktonderzoek in Nederland van groot belang is geweest.
De onderzocbte periode was de tijd van de groei en bloei van de mar-

keting en van bet marktonderzoek in Nederland [6]. De gescbetste ontwik-
keling van bet marktonderzoek bij Pi was dan ook stormachtig. Een ont-
wikkeling die veroorzaakt werd door een toenemende en zichzelf versterken-
de beboefte aan marktbebeersing.

Laten we in vogelvlucbt de geschetste ontwikkeling aan onze ogen voorbij
trekken, dan zien we een drietal bewegingen.
1. De ontwikkeling van de bestedingen aan structureel marktonderzoek

gericbt op de oorspronkelijke markt (crotonen).
Deze bestedingen zijn over de totale periode ongeveer gelijk gebleven.
Alleen veranderingen in de marktstructuur veroorzaakten tweemaal een
tijdelijke toename van de bestedingen.

2. De ontwikkeling van de bestedingen aan marktonderzoek gericbt op
nieuwe markten.
Deze bestedingen zijn, in de tweede belft van de jaren zestig, ten ge-
volge van bet betreden van deze markten, c.q. ten gevolge van de intro-
ductie van nieuwe produkten, sterk toegenomen — een stijging die, ten
gevolge van de verandering van de aard van de introducties in bet begin
van de jaren zeventig, niet werd gecontinueerd.
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3. De ontwikkeling van de bestedingen aan instrumenteel marktonderzoek
gericbt op de oorspronkelijke markt (crotonen).
Deze ontwikkeling beeft samen met de onder 2 genoemde ontwikkeling
de enorme toename van de marktonderzoekbestedingen bepaald. Aan-
passing van bet marktgedrag veroorzaakte een enorme stijging van de
bestedingen aan instrumenteel marktonderzoek, maar was ook de oor-
zaak van de daling van deze bestedingen.

Er is een markt voor bet marktonderzoek en waar een markt is, is een pro-
dukt; een produkt dat gekocht en gebruikt wordt. We hebben gezien dat bet
produkt marktonderzoek bij Pi in toenemende mate gekocbt ei-i gebruikt is.
Naast bet gebruik ten beboeve van een doelmatige politiek van inkoop, ver-
koop en produktie, ofwel ten beboeve van een rationele voorziening van de
markt, steeg bet gebruik ten behoeve van de marktbebeersing. Een markt-
beheersing die in bepaalde mate noodzakelijk is voor een rationele voor-
ziening van de markt. Een marktbeheersing die echter ook uitgaven vergt,
uitgaven die, wanneer zij te boog oplopen, niet ter vergroting van de beheer-
sing werken, maar de marktbebeersing ondermijnen.
Met de toename van bet gebruik van marktonderzoek heeft een verdieping

van de markt voor bet marktonderzoek plaatsgevonden. Een verdieping
waarbij bepaalde grenzen zijn overscbreden, zodat enige stappen terug nood-
zakelijk zijn. Hoeveel dit er zullen zijn, kunnen we niet overzien, maar voor
de gebruiker van marktonderzoek maken veranderde marktomstandig-
beden een volledige terugkeer tot de uitgangsbasis tot een gevaarlijke en on-
verstandige tocht.
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Bijiage I. Aandeel van de consumptieve bestedingen aan vciedings- en genotmiddelen in
hat totaal der consumptieve bestedingen van gezinshuishoudingen (viifjaarijkse gemid.
delden)

1955- 1959
1960- 1964
1965- 1969
1970- 1973

.39
- 36
33
27

Bron: Nationale Rekeningen.

Bijiage II. Procentuele verdeling van hat verbruik van crotonprodukten per hoofd van
de bevolking op gewichtsbasis croton-equivalenten gesplitst in groot- en kleinverbruik

Kleinverbruik Grootverbruik Totaal

1960 81.4 18.6 100
1965 - 74.8 25.2 100
1970 66.4 33.6 100
1973 60T4 - 39.6 -~ 100

Bron: Produktschap voor crotonen.

Bijiage III. Kleinverbruik van crotonprodukten op gewichtsbasis croton-equivalent
(1) en in standaard-gewichtseenheden, per hoofd van de bevolking (2)

(1) (2)

CI C2 C3 C4 C5~T(1) Cl C2 C3 C4 CS T(2)

1960 3.6 15.84 — .81 .75 21.0 4.3 19.20 — SII .75 25.0

1965 3.4 15.16 — -.60 .74 19.9 4.0 18.38 — .&~ .74 23.7
1970 2.3 12.98 .24 - .96 .72 17.2 2.7 15.73 .55 .96 .72 20.7

1973 1.6 11.42 .84 1.42 .72 16.0 1.9 13.84 2.10 1.42 .72 20.0

Bron: Produktschap voor crotonen.

Bijlage IV. Verkiaring van het verloop van de promotionele bestedingen met behuip
van multiple-regressierekening

Rt = 6326,3 ±805,5 t + 2440,9 ~ ±2129,2 ~ — 1641,1 Wdtl
R2 = 0.91359
F-waarde = 13,88
Standard error of estimate 2484,1

= promotionele bestedingen in jaar t in constante prijzen (1970)
= jaar (1957 = 2 t/m 1974 s-19) (T-waarde 6,484)
= - aantal introducties van een nieuw merk in jaar t (T-waarde 2,716)

aantal introducties van een nieuwmerk in jaar t — I (T-waarde 2,413)
Wdt .1 dummy variabele, 1 is winstdaling van bet Delta concern in jaar t— 1

(T-waarde 1,191).

Winstverandering bij P1 zelf bleek niet van invloed te zijn op bet verloop van de
promotionele bestedingen. Dit was evenmin het geval bij introducties van nieuwe pro-
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dukten onder bestaande merknaam. In de tijdsfactor (t) zit een belangrijk vertraagd
introductie-effect.

Bron: Eigen berekening op basis van intern materiaal Pi.

Bijiage V. Procentuele verdeling in de tijd van de promotionele uitgaven aan theme-
reclame (T), promotie-acties exciusief prijs- en kortingsacties (P) en priis- en kortings-
acties (K)

T P K

1967 43,0 50,0 7,0
1968 36,6 49,7 13,6

1969 42,6 31,2 26,2
1970 48,2 34,7 16,7
1971 60,1 29,5 10,5
1972 55,1 19,2 25,7
1973 43,6 29,6 26,6

Bron: Intern materiaal Pi.

Bijlage VI. Procentuele verdeling in de tijd van de bestedingen aan extern markton-
derzoek (constante prijzen, voortschrijdend gemiddelde) in structureel marktonder-
zoek en instrumenteel marktonderzoek

Structureel Marktonderzoek

(69.4)
70.5
83.6
75.3
78.7
61.6
57.7
50.8
49.5
56.0
54.1
49.1
40.2
41.7
38.9
37.2
32.8
35.8
(36.3)

Instrumenteel Marktonderzoek

(30.6)
29.5
16.4
24.7
21.3
38.4
42.3
49.2
50.5
44.0
45.9
50.9
59.8
56.1
57.7
58.0
58.3
54.8
(52.5)

Bron: Intern materiaal Pi.
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Bijlage VII. Procentuele verdeling in de tijd van de bestedingen aan instrumenteel
marktonderzoek (constante prijzen, voortschrijdend gemiddelde) in:

1. promotie-onderzoek:
a. reclame-onderzoek
b. onderzoek naar promotie-acties
c. onderzoek naar prijs- en kortingsacties

2. produktonderzoek
3. distributie-onderzoek
4. verpakkingsonderzoek
5. onderzoek naar verkoopmateriaal

Procentuele verdeling

la lb ic 1 2 3 4 5
1965 (5t.l) (48.9) —-ilOO 58.8 14.5 — 26.7 100
1966 53.5 46.2 .3 100 58.3 25.4 — 16.2 100
1967 40.4 59.3 .3 100 49.9 34.8 4.2 11.1 100
1968 -41.1 54.2 4.7 100 50.7 37.9 3.3 8.1 100
1969 ~llhI36.4 58.1 5.5 100 47.7 38.7 2.6 10.8 .2 100
1970 45.4 47.7 6.8 AOO 47.4 38.4 2.5 11.4 .2 100

1971 46.1 48.2 5.6 100 45.4 43.4 .5 10.1 .6 100
1972 55.7 33.2 11.0 100 44.8 45.7 .3 &.5 .8 100
1973 i~5l.3) (33.9) (14.7) 100 44.2 47.— 1.5 6.0 1.4 100

Bron: Intern materiaal Pi.
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4. Het prijsindexcijfer van de gezins-
consumptie

1. D. LOCK en P. DE WOLFE

1. DE THEORETISCHE GRONDSLAG VAN HET JNDEXCJJFER

De prijzen van alle goederen en diensten zijn voortdurend en in zeer uit-
eenlopende mate aan verandering onderhevig. Sommige prijzen stijgen snel,
andere langzaam en zelfs tijdens de huidige langdurige krachtige inflatie
dalen sommige prijzen af en toe. Er is daarom een sterke behoefte aan een
samenvattend beeld; (samengestelde) prijsindexcijfers hebben ten doel een
dergelijk beeld te verschaffen of, zoals men ook wel zegt, de koopkracht van
het geld te meten. De koopkracht van het geld is echter een zinloos begrip,
zolang niet wordt aangegeven waaraan het geld wordt besteed. Er wordt
dan ook voor zeer ulteenlopende doeleinden een groot aantal prijsindices
samengesteld, o.a. voor landbouwprodukten, bouwmaterialen, ingevoerde
grondstoffen enz. Het prijsindexcijfer voor de gezinsconsumptie (hierna af-
gekort als pigc) beoogt een maatstaf te leveren voor de veranderingen in de
koopkracht van het geld voor de goederen en diensten, die door de gezin-
nen worden geconsumeerd (strikt genomen meet het pige een prijsveran-
dering; geeft bet bijv. een stijging aan van 25%; dus van 100 tot 125, dan
komt dat overeen met een dcding van de koopkracht van 100 tot 100><
100

==-80).
Zoals alle prijsindexcijfers is bet pigc een gewogen gemiddelde van prijs-

indexcijfers van de afzonderlijke, voor bet gestelde doel relevante goederen
en diensten (kortheidshalve zal hierna alleen van goederen worden ge-
sproken). De gewichten geven de betekenis aan die de afzonderlijke prijs-
indexcijfers voor dit doel hebben. D.w.z. dat eengoed zoals brood, waarvan
de gezinnen gemiddeld een groter bedrag consumeren dan bijv. van zout,
ook een overeenkomstig hoger gewicht krijgt. De gewiebten worden dus ont-
leend aan de betekenis die de verschillende goederen in bet kader van bet
gezmsbudget hebben.
Iridiis land werden pige’s voor de eerste maalberekend door de Arbeids-

inspectie en wel in 1917. Reeds in 1918 werd die berekening overgenomen
door liet Bureau van Statistiek der Gemeente Amsterdam, later gevolgd door
het overeenkomstige bureau van de gemeente ‘s-Gravenhage. Het Centraal
Bureau is eerst in 1937, toen de resultaten van bet budgetonderzoek 1935/36
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bekend waren, tot de berekening van dit type indexcijfers overgegaan.
Thans geschiedt de berekening in hoofdzaak door laatstgenoemd instituut,
zi] het dat de beide eerdergenoemde bureaus nog steeds bij de verzameling
van het prijsmateriaal en bij de oplossing van bepaalde technische pro-
blemen hun medewerking verlenen.
Jarenlang zijn de pigo’s, aansluitend bij het nog steeds geldende interna-

tionale spraakgebruik, aangeduid als ‘indexcijfers van de kosten van het
levensonderhoud’. De thans gebruikelijke naam, die veel exacter aangeeft
waar het in feite om gaat, is, na enkele tussentijdse naamsveranderingen, in
1968 ingevoerd.
Hoewel de viag dus enkele malen is gewijzigd, is de lading in principe niet

veranderd. Wel is de kwaliteit van bet pigc in de loop der jaren, zoals
verder in dit artikel nog nader zal worden toegelicht, aanzienlijk verbeterd.
De berekeningsmethode is in hoofdzaak dezelfde gebleven. Deze methode,
die door vrijwel alle statistische bureaus ter wereld wordt gehanteerd en
die ook in overeenstemming is met de aanbevelingen van de internationale
statistische organisaties, zoals bet Statistical Office van de Verenigde Naties,
is de volgende.
Uitgangspunt is een budgetonderzoek voor een goed gedefinieerde be-

volkingsgroep in bet z.g. basisjaar (bier aan te duiden als periode 0). Uit
dit onderzoek vloeien gedetailleerde gegevens voort over de bedragen, die
gemiddeld per onderzocht gezin van de verschillende goederen zijn ge-
consumeerd. Laat dit bedrag voor goed i gelijk zijn aan W~ gld. per jaar en
laat i lopen van 1 t/m n (n is tegenwoordig ongeveer gelijk aan 2 900). Laat
verder de prijs van goed i in de basisperiode p~ gld. per eenheid zijn en de
prijs van dat zelfde goed op een later tijdstip (periode 1) p~ geworden zijn.
Het z.g. enkelvoudige indexcijfer voor goed i is dus gelijk aan: 100 p’/p~.
Het gezochte gewogen indexcijfer, P~, wordt hieruit nu berekend volgens
de formule:

1
n
~ —
i=1 0

pi
100 X

~ Wi
1=1

De benedenindices 0.1 hebben betrekking op de beide perioden, die verge-
leken worden. De bovenindex L is een afkorting van Laspeyres, de naam
van de auteur naar wie dit type prijsindexcijfer gewoonlijk wordt genoemd.
Naar zijn structuur is bet dus een gewogen indexcijfer, waarbij als gewich-

ten de gemiddelde waarden van de consumptie per goed, als bij het budget-
onderzoek geconstateerd, worden gebezigd.
Het zal duidelijk zijn dat er bil de prijswaarneming zorgvuldig op gelet

dient te worden, dat de prijzen p~ en voor alle goederen zo exact moge-
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lijk betrekking hebben op de goederen die de onderzochte gezinnen hebben
geconsumeerd. Op de praktische problemen van de prijswaarneming zal in
paragraaf 3 nader worden ingegaan. Als aan deze voorwaarde is voldaan,
dan kan aan het pigc een andere, economisch meer aansprekende definitie

0
gegeven worden. Het bedrag W~ kan geschreven worden als ~ waarbij q
de hoeveelheid van goed i voorstelt die in de basisperiode is geconsumeerd.
Daaruit volgt dat:

1
pi

Wi— p0q~ — q5~p~,
0 0
Pt

d.i. het bedrag dat de hoeveelheid q~, uit de basisperiode, in periode 1
kost. De teller van ~ is de som van deze bedragen voor alle goederen en01

de noemer is de som der in feite in de basisperiode geconsumeerde bedragen.
Derhalve is dus ook te interpreteren als de waarde van het goederenpak-
ket uit de basisperiode, gewaardeerd tegen de prijzen van periode 1, uitge-
drukt in procenten van het bedrag dat in feite voor dat pakket betaald
moest worden in de basisperiode.

2. ALTERNATIEVE INDEXFORMULES

Alvorens op alternatieve methoden voor de berekening van prijsindex-
cijfers in te gaan, zij opgemerkt dat de consument niet alleen met veran-
derende prijzen wordt geconfronteerd, maar daar ook, binnen de grenzen
van zijn (eveneens veranderende inkomen, op reageert door de hoeveel-
heden die hij van de verschillende goederen aansehaft, te veranderen.
Men kan ook deze veranderingen, geheel analoog aan de prijsveranderin-

gen, in een z.g. hoeveelheidsindexcijfer samenvatten. Zo kan men een hoe-
veelheidsindexcijfer van Laspeyr~s Q~ als volgt defini~ren:

~ n
i1 X p0q~

i=1 itQL = 100 =—ioo
01 n n

i=1

(hierbij is q~ de hoeveelheid van goed i in de periode 1). Zoals uit de boven-
staande formules blijkt, is ook nu weer een economische intetpretatie moge-
lijk; ditmaal als de waarde van het pakket uit de eerste periode in procenten
van de overeenkomstige waarde in de basisperfode, als beide pakketten
tegen de prijzen uit de basisperiode worden gewaardeerd.
Nu zijn de indexcijfers van Laspeyres volstrekt niet de enige indexcijfers.

Integendeel, in zijn bekende, in 1922 gepubliceerde boek The making of
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index numbers beeft I. Fisher meer dan 200 indexcijferformules besproken.
Deze overdaad hing samen met de wens om z.g. ideale indexcijfers te vinden,
d.w.z. bijeenbehorende samengestelde prijs- en hoeveelheidsindexcijfers
die zich precies zo zouden gedragen als de enkelvoudige indexcijfers voor
6~n goed. Als de prijs van een goed van periode 0 tot 1 stijgt van 100 tot
105 en van periode I tot 2 van 100 tot 110, dan is de stijging van periode
0 naar 2 gelijk aan 105 X 110 = 115,5. Hetzelfde geldt voor hoeveelheids-
veranderingen. Voorts geldt dat, als de prijs van een goed van periode 0
naar 1 stijgt van 100 tot 108 en de boeveelbeid in die zelfde tijd van 100
tot 106, dat dan de waarde van de gekochte boeveelbeid toeneemt van 100
tot 106 X 108 = 114,5. Beschouwt men nu niet ~n goed, maar een aantal,
en meet men de prijs- respectievelijk hoeveelheidsveranderingen met index-
cijfers, dan zouden deze ideaal zijn als ze dezelfde eigenschappen als bier-
boven zouden hebben ~n bovendien nog zouden voldoen aan de z.g. propor-
tionaliteitseis, die inhoudt dat, als alle prijzen stijgen van 100 tot (100 + x),
dit ook voor bet prijsindexcijfer zal gelden, onverschillig wat er met de
hoeveelheden gebeurt (uiteraard voor elke waarde van x) en een analoge
eis stelt aan de veranderingen der hoeveelheden.
Het zoeken naar dergelijke indexcijfers is gestaakt, sinds Wald in 1937

beeft aangetoond dat bet wiskundig onmogelijk is aan al deze eisen te vol-
doen.
Tegenwoordig wordt naast de indexcijfers van Laspeyres nog slecbts een

klein aantal andere gebezigd, waarvan die van Paasche nog weer de belang-
rijkste zijn. Zij kunnen op eenvoudige wijze uit die van Laspeyres worden
afgeleid.
Voor bet prijsindexcijfer moet men daartoe in teller en noemer de hoe-

veelbeden uit de basisperiode vervangen door die uit de beschouwde periode.
Voor bet boeveelbeidsindexcijfer moet de prijswaardering in teller ~n noe-
mer op periode 1 in plaats van op periode 0 betrekking bebben.
De varianten van bet prijsindexcijfer, waaraan in bet voorafgaande werd

gerefereerd, zijn opgesteld op wat men formele gronden zou kunnen noemen,
nl. bij bet zoeken naar maatstaven die aan zekere formele eisen zouden
voldoen. Uit de, vooral in en na de jaren dertig tot kracbtige ontwikkeling
gekomen tbeorie van bet consumentengedrag is ook een aanzet gekomen tot
de opstelling van economiscb gefundeerde pigo’s. De gedacbtengang daar-
bij is de volgende. Het pigc volgens Laspeyres gaat uit van een constant
goederenpakket. Het geeft aan boeveel bet inkomen in periode 1 ten op-
zicbte van dat in periode 0 zou moeten stijgen (c.q. dalen) om precies bet-
zelfde pakket te kunnen kopen. Maar er werd reeds opgemerkt dat de hoe-
veelbeden ook veranderen. Qok als bet inkomen voldoende is om bet oude
pakket te kopen bij de nieuwe prijzen, zal de consument dit niet doen. Hij
zal (ons gemaksbalve tot prijsstijgingen beperkend) van de wat sterker ge-
stegen prijzen wat minder en van de minder sterk gestegen prijzen wat meer
kopen. Dit roept de vraag op. wat dan wel constant moet blijven, als bet
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niet bet gekochte pakket in al zijn details is. Hierop is bet antwoord, dat dli
de bevrediging moet zijn die door bet geconsumeerde pakket, hoe dan ook
samengesteld, wordt opgeleverd. De theorie, die hier slecbts zeer summier
kan worden besproken, gaat ervan uit dat de consument in staat is van elk
tweetal goederenpakketten aan te geven welk bij prefereert, dan wel vast
te stellen dat hij indifferent is ten opzicbte van beide. In de onderstaande
figuur is een dergelijk preferentieschema voor bet eenvoudigste geval van
twee goederen aangegeven.

Alle punten op een zelfde (indifferentie) kromme stellen gelijkwaardige (in-
differente) combinaties van de boeveelbeden (q1, q2) der beide goederen
voor. Een punt op een bogere kromme behoort bij een combinatie die ge-
prefereerd wordt ten opzicbte van elke combinatie beborende bij een punt
van een lagere kromme.
In de figuur zijn slecbts twee indifferentiekrommen getekend. In feite

moet men zich voorstellen dat bet gebele vlak door een continue serie krom-
men is overdekt. Als nu de consument over een inkomen JO bescbikt en de
prijzen der beide goederen p~ en p~ zijn, dan kan bij alle combinaties (q1, q2)
kopen, voorgesteld door punten van de recbte lijn, de z.g. budgetlijn:

b

0

‘N
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—I-- p2q2 = JO

Laat dit de lijn b1 uit de figuur zijn. Als de consument naar maximale be-
vrediging streeft, zal bil die combinatie van goederen kiezen, die wordt voor-
gesteld door een punt gelegen op de boogst bereikbare indifferentiekromme,
d.i. bet punt waar een dergelijke kromme juist aan de budgetlijn raakt, in
casu bet punt A. Laat nu de prijzen veranderen in p~ en p~ Hierdoor ve~ran-
dert de belling van de budgetlijn (aangenomen is dat de beide prijzen niet
precies in dezelfde verbouding veranderd zijn). Opdat de consument nu
wederom bet bij A beborende pakket kan kopen, moet bij bescbikken over
een inkomen 11, zodanig dat:

+ p~q~ = I’

In dat geval gaat de nieuwe budgetlijn (voorgesteld door b2) ook door A.
Het zal duidelijk zijn, dat de verbouding Il/JO dan bet indexeijfer P~ voor
dit geval oplevert.
De consument die naar maximale bevrediging streeft, zal in de gegeven

omstandigbeden ecbter niet A kiezen, maar bet pakket dat op de boogste
bereikbare kromme ligt en dat wordt weergegeven door B. Als we verlangen
dat hij niet betzelfde pakket kan kopen, maar een dat dezelfde bevrediging
oplevert, dan moet de situatie zo zijn dat hij op de kromme door A blijft.
De belling van zijn budgetlijn, die door p~ /p~ is bepaald, zal gelijk zijn
aan die van AB, met andere woorden: bet moet de lijn b8 worden, waarbij
bij de bij C behorende combinatie kiest.
Als we deze combinatie door (q~’, q~’) voorstellen, dan is bet inkomen J2,

dat tot C voert, gelijk aan:

— plq* +

Het z.g. economiscbe pigo, P~ dat dus gebaseerd is op gelijkblijvende be-
vrediging, is dan gelijk aan: = P/Ia. Het zal tevens duidelijk zijn dat P~1
iets lager uitvalt dan P~, omdat bet inkomen dat (bij dezelfde prijzenp~, p~)
nodig is om A te bereiken, boger is dan voor C.
Nu zou er veel voor te zeggen zijn om bet economiscbe pigc te bezigen,

mede omdat bet indexcijfer van Laspeyres op de duur tot overscbatting leidt,
aangezien het geen rekening houdt met de versobuivingen die de consument
in zijn consumptiepakket aanbrengt, om zoveel mogelijk voordeel te trekken
van het feit dat de prijzen niet alle in dezelfde verbouding veranderen. Maar
dit is praktisch niet uitvoerbaar. Bij de huidige stand van de statistiscbe
techniek is bet niet mogelijk preferentiesebema’s met voor praktiscbe doel-
einden bruikbare nauwkeurigheid te meten; bet is de vraag of dit ooit
mogelijk zal zijn. Bovendien is de geschetste tbeorie hr velerlei opzicbt on-
toereikend. Ze boudt bijv. geen rekening met bet feit dat er voortdurend
nieuwe goederen op de markt komen, terwijl oude verdwijnen, betgeen
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betekent dat de preferentieschema’s voortdurend aan wijziging onderbevig
zijn. Ook de veranderende welstand is van invloed.Zoals reeds in paragraaf
1 is opgemerkt, wordt bet pigc berekend voor een bepaalde bevolkingsgroep,
meestal bet modale arbeidersgezin, en de welstand van dit gezinstype is in
1975 sterk versobillend van die bijv. in 1950.
Een praktisch uitvoerbare metbode om met deze verscbijnselen rekening

te 1=ouden,is bet van tijd tot tijd instellen van een nieuw budgetonderzoek.
Dit levert dan gewichten op die aan de nieuwe situatie zijn aangepast. In-
dien men de ontwikkeling van bet pigc over een langere periode wenst te
volgen, dan kan men bet op de nieuwe basis gebaseerde indexcijfer koppelen
aan bet indexcijfer dat op bet voorafgaande budgetonderzoek is gebaseerd.
Bij deze metbodiek komt vanzelf de vraag naar voren, met welke frequen-

tie de onderzoekingen moeten worden verricbt. Ret buidige pigc is nog
steeds gebaseerd op een budgetonderzoek van 1963/65, zij bet dat de ge-
wiebten, om een al te sterke veroudering te voorkomen, in 1969 met bebuip
van macro-economische consumptiecijfers zijn aangepast. In 1974/75 is een
nieuw onderzoek gehouden. De resultaten biervan zullen spoedig bescbik-
baar zijn en dan zullen deze als basis voor een nieuw pigc dienst gaan doen.
De periode van tien of zelfs vijf jaar lijkt echter te lang om op adequate
wijze rekening te kunnen bouden met zich wijzigende consumptiegewoonten.
Ret ligt dan ook in de bedoeling van bet Centraal Bureau voor de Statistiek
om binnenkort een z.g. doorlopend budgetonderzoek in te stellen. Hierdoor
zal bet mogelijk zijn veel frequenter dan tot nu toe de gewicbten bij te
stellen, bij voorbeeld ieder jaar. Op deze wijze zullen de bezwaren tegen bet
indexcijfer van Laspeyres als gevolg van de veranderende consumptiepak-
ketten grotendeels ondervangen worden. In principe zou -men natuurlijk
nog kortere perioden, bijv. kwartaal- of zelfs maandperioden kunnen bezi-
gen; zelfs bij een dergelijke korte periode zou bet in principe mogelijk
blijven scberp onderscbeid te maken tussen prijsveranderingen, die in bet
pigo gereflecteerd dienen te worden, en boeveelbeidsveranderingen, die
er buiten dienen te blijven. Tegen een dergelijke opzet zijn ecbter allerlei
praktiscbe bezwaren aan te voeren, niet alleen van verwerkingstecbniscbe
aard, maar bijv. ook bezwaren die voortvloeien uit de invloed van bet seizoen
op bet geconsumeerde pakket enz.
Ook bij een basisaanpassing telkens na een klein aantal jaren, komt men

tot een pigc dat met bet bijbeborende boeveelbeidsindexcijfer zeer dicbt
komt bij de door de Franse econoom Divisia indertijd gepropageerde index-
cijfers. Deze bebben bet voordeel dat ze voldoen aan alle eisen die aan ideale
indexcijfers gesteld kunnen worden, met uitzondering van de proportionali-
teitseis.
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3. PRAKTISCHE PROBLEMEN BIJ DE BEREKENING VAN HET
PRIJSINDEXCIJFER VAN DE GEZINSCONSUMPTIE

In de voorafgaande twee paragrafen zijn de theoretiscbe problemen uiteen-
gezet die zich bij de berekening van bet pigo voordoen. Bij de praktische be-
rekening ervan doet zich ecbter een groot aantal problemen voor, die tbans
ter sprake zullen worden gebracht. Acbtereenvolgens zullen aan de orde
komen:
— bet kwaliteitsprobleem;
— de produktdefinitie;
— bet consumptiebegrip;
— het wegingsscbema;
— de meting van prijzen.

a. Het kwaliteitsprobleem

Tot nu toe is verondersteld dat de waardeverandering van een post uit bet
budget eenduidig gesplitst kan worden in een prijs- en een boeveelbeidsveran-
dering. In feite doen zich vrijwel steeds ook kwaliteitsveranderingen voor,
die een nadere afbakening van bet begrip prijsverandering nodig maken.
Dit kan bet gemakkelijkst gedaan worden aan de band van een voorbeeld.

Stel er worden aan de gezinnen in een bepaalde periode — we noemen dit
de basisperiode — tien auto’s verkocbt ~ 110 000 per stuk. De waarde van
deze verkopen bedraagt dus 1100 000. In een volgende periode worden ook
tien exact dezelfde auto’s verkocbt, maar dan ii 112 000 per stuk. De
waarde bedraagt dan 1120 000. Hieruit resulteert een waardestijging van
20% of, uitgedrukt in een indexcijfer, 120.
Uit de gegevens kan ook de boeveelbeids- en prijsontwikkeling worden

afgeleid. Het aantal verkocbte auto’s is gelijk gebleven; de boeveelbeids-
ontwikkeling, weer uitgedrukt in een indexcijfer, bedraagt dus 100. De prijs
van de auto stijgt van 110 000 naar 112 000 en de prijsontwikkeling be-
draagt 120. Zoals reeds in paragraaf 2 is opgemerkt, geldt nu: waarde-index
_ prijsindex X hoeveelbeidsindex

100
Laten we bet voorbeeld wat compliceren. Stel dat in de basisperiode de-

zelfde tien auto’s ~ 110 000 verkocbt zijn. In de volgende periode ecbter
worden nu tien auto’s met een zwaardere motor verkocht. Deze nieuwe auto’s
kosten 112 000 per stuk, waarbij de prijsverhoging gebeel is toe te scbrijven
aan de hogere kosten van de zwaardere motor. Wederom bedraagt de
waarde-index 120 (er was immers een waardestijging van 1100 000 naar
1120 000). De ontbinding van de waarde-index in hoeveelbeids- en prijsin-
dex levert nu problemen op. Is de prijsindex gestegen, doordat de auto’s
per stuk meer kosten? In dit geval zou de prijsindex 120 en de boeveel-
beidsindex 100 zijn. Men kan ecbter ook anders redeneren en stellen dat de
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auto ‘nieer’ is geworden. Er is eenkwaliteitsverbetering aan de auto opge-
treden. Dit leidt ertoe, de prijsindex op 100 en ~dehoeveelheidsindex op
120 te stellen. In beide gevallen blijft uiteraard gelden dat de waarde-index
gelijk is aan de hoeveelheidsindex X prijsindex. Met andere woorden, als
de kwaliteitsverbetering toegerekend wordt aan 6~n van beide indices (hoe-
veelbeids- of prijsindex), dan heeft dit consequenties voor de andere index.
De conclusie die getrokken wordt, is dat de inhoud van bet begrip prijs-

index of prijsontwikkeling mede afhangt van de wijze waarop kwaliteits-
verandering gedefinieerd en behandeld wordt. Het is bij de statistiscbe bu-
reaus van de diverse landen, alsmede bij statistische instituten van inter-
nationale lichamen, zoals vN, oEso en EG, gebruikelijk om kwaliteitsveran-
deringen onder te brengen bij de boeveelheidsindex en niet bij de prijsin-
dex.
Ook op theoretisobe gronden is dit de beste oplossing. In bet eerderge-

noemde voorbeeld ontstaat dus geen verandering in de prijsindex als gevoig
van bet duurder worden van de auto’s door de zwaardere motor. Wat zijn
dan precies kwaliteitsveranderingen? Begripsbepaling hiervan is onontbeer-
lijk, zoals we gezien bebben, voor bet bepalen van bet begrip prijsontwikke-
ling. Het United Najions concept-rapport, getiteld ‘A system of quantity and
price statistics’ zegt hieromtrent:

‘In the case of goods, in general, all differences in physical composition com-
ponents, size, style, packaging, operating characteristics (for example capacity,
power, speed, durability, etc.), should be considered as quality differences.
Circumstances of sale, such as net weight or volume of the item bought,

customer services, guarantees and terms of payment are also quality charac-
teristics from the point of view of the computation of indexes. In the case of
services, quality characteristics relate to such attributes as the activities and
treatments constituting the services, the conditions under which the services are
rendered, the levels of skill and training of the persons rendering the services
and, if feasible, the benefits generally expected from the services.’

Invloeden van aldus gedefinieerde kwaliteitsveranderingen mogen dus geen
invloed hebben op de prijsindexcijfers.
Op problemen die samenhangen met de meting van kwaliteitsveranderin-

gen, wordt in paragraaf 3b nader ingegaan.

b. De produktdefinitie

Het voorafgaande beeft tot consequentie, dat de kwaliteit van bet goed
waarvan de prijs gemeten wordt, zo nauwkeurig mogelijk wordt om-
schreven.
Stel dat men het prijsverloop van rozen zou willen nagaan en men zou

voor iedere periode de prijs van een bos willekeurige rozen noteren. De
mogelijkheid bestaat, dat in de ene periode verwelkte rozen worden ge-
nomen en in de andere periode rozen die nog in knop zijn. De lengte van
de stelen, de grootte van de bos kan telkens versobillen. Zou men van een
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dergelijk, qua kwaliteit en hoeveelbeid veranderd goed, de prijzen van
een tweetal achtereenvolgende periodes waarnemen en bieruit een prijsindex
van rozen samenstellen, dan zouden kwaliteits- en hoeveelheidsaspecten in de
prijsindex meespelen. Dit laatste is ongewenst, zoals we gezien hebben. Een
andere mogelijkheid is, uit de bescbikbare vari~teiten van bet goed rozen
ddn of meer representatieve vari~teiten te kiezen en deze nauwkeurig te om-
scbrijven. Een dergelijke omscbrijving van een roos zou kunnen luiden:
kleinbloemige snijroos, kasroos; steellengte 25-35 cm;
steel recht en stevig; blad frisgroen en gaaf;
bloemknop iets gesprongen; bos van 20 stuks.

Wanneer men van een dermate nauwkeurig omscbreven goed prijzen waar-
neemt in de versohillende periodes, zullen in de prijsindex zo weinig moge-
lijk kwaliteitsveranderingen begrepen zijn.
Als voorbeeld volgen nog enkele thans geldende omscbrijvingen van

goederen:
— Gehakt: gemengd gehakt; halfom; niet gemaakt van slachtafvallen (pens,
hart of long), doch van incourant vlees (snippers of dun vlees).

— Nasi goreng speciaal: bestaande uit: nasi goreng, kip, satd, spiegelei,
kroepoek, ham en atjar; inclusief bedieningsgeld, voor zover dit berekend
wordt.

— Keukentajel: met metalen onderstel; hoogte 70-80 cm; lengte 90-110 cm;
breedte 60-70 cm; afgedekt met formica of ander onbrandbaar materiaal.

— Meisjeszomerblouse: zomerblouse van dunne katoen, zonder mouwen of
met korte mouwen; eenvoudig model en dessin; maat voor meisjes van
10 jaar; lengtemaat 152.

— Witlof: inlands lof; ook wel genoemd Brussels of Mechels lof; vers; sor-
tering B; kroppen van 14-22 cm lang, op bet breedste punt gemeten
minimaal 2,5 cm dik; kwaliteit ii, op kisten vaak aangeduid als ‘eerste
soort’; kroppen mogen aan de kop wat los zijn.

Hoewel de bier beschreven gedetailleerde produktdefinities er veel toe
bijdragen om kwaliteitseffecten uit bet pigc te weren, kan natuurlijk niet
worden voorkomen dat af en toe wijzigingen moeten worden aangebracbt,
omdat bet goed in de gegeven definitie sterk in betekenis is achteruitgegaan
of zelfs niet meer verkrijgbaar is. In dat geval wordt in overleg met de be-
ricbtgevers en andere deskundigen overgeschakeld op een glijksoortig artikel,
waarbij door koppeling wordt voorkomen dat prijsveranderingen die uit
kwaliteitsverschillen voortvloeien, bet indexcijfer zouden beYnyloeden.

c. Het consumptiebegrip
In de theoretisobe paragrafen is voortdurend gesproken over- consumptie
zonder nadere precisering. Thans zal op de definitie van bet begrip iets
nader worden ingegaan.
Als uitgangspunt wordt hierbij genomen de consumptieve gezinsuitgaven
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zoals die in de Nationale rekeningen gedefinieerd worden. De Nationale
rekeningen geven een zo volledig mogelijke en systematische bescbrijving
van bet economisohe proces. Hierbij wil ‘systematiscb’ zeggen dat aan de
Nationale rekeningen een uniform systeem van definities en classificaties
ten grondslag ligt. E~n van de in dit systeem gedefinieerde macro-econo-
mische grootbeden is de consumptie van gezinshuishoudingen. Gm dit be-
grip te verduidelijken, zullen bier de gezinsuitgaven worden genoemd die
als niet-consumptief worden gekenmerkt en dus niet in het prijsindexcijfer
van de gezinsconsumptie worden betrokken. Ret betreft bier:
— vrijwillige overdracbten door gezinnen aan ‘instellingen zonder winst-
oogmerk’ (bijv. contributies voor lidmaatscbappen, kerkelijke bijdragen

— overdrachten binnen de sector gezinnen (bijv. alimentaties, schenkingen
in geld);

— verplichte overdrachten door gezinnen aan de overbeid en de sociale ver-
zekeringsinstellingen (belastingen en werknemerspremies sociale ver-
zekeringen);

— besparingen in de vorm van de premiebetalingen voor levensverzekering
en pensioenvoorzieningen.

De redenen waarom men deze gezinsuitgaven niet tot de consumptieve nit-
gaven rekent, kunnen in bet kort als volgt worden weergegeven. De ann
particuliere instellingen zonder winstoogmerk, overheid en sociale verzeke-
ringsorganen overgedragen gelden worden niet door de gezinnen, maar door
de ontvangende instellingen rechtstreeks besteed. Bij overdrachten binnen
de sector gezinnen is er van uitgaven, macro-economisch gezien, zelfs geen
sprake; de overgedragen gelden blijven immers voor de gezinssector, als
totaal beschouwd, in kas. Besparingen ten slotte, ook al nemen ze de vorm
ann van premiebetalingen, zijn per definitie geen consumptieve bestedingen.
Gok wat betreft de medisohe verzorging kunnen de uitgaven afwijken van
de daadwerkelijke consumptie. Bij een groot deel van de werknemers zal
de betaling bestaan uit het werknemersgedeelte van de ziekenfondspremie.
De consumptie bestaat echter uit de, in geld uitgedrukte, levering van nIle
goederen en diensten aan de gezinnen ten behoeve van de medische ver-
zorging. In plaats van de verzekeringspremie worden dus als gezinscon-
sumptie gekenmerkt de diensten van artsen, specialisten, ziekenhuizen e.d.
en de npothekersgoederen.
Voorts kan nog worden opgemerkt dat aankopen van duurzame con-

sumptiegoederen door de gezinnen, zoals auto’s, meubilair e.d., als con-
sumptieve bestedingen worden gezien. Cok wanneer dit soort duurzame
consumptiegoederen op nfbetaling of via buurkoop zijn nnngeschaft, worden
zij volledig tot de consumptie gerekend in de pertode wanrin de levering
plantsvond. Wat dit betreft wordt een uitzondering gemankt voor de aan-
koop van woningen. Niet de aankoop, doch slecbts bet gebruik geldt als
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consumptieve besteding. D.w.z. niet de koopsom, doch de toegerekende
huurwaarde, gebaseerd op de huur van vergelijkbare huurwoningen, wordt
in de gezinsconsumptie opgenomen.

d. Het wegingsschema

Omdat, zoals eerder werd betoogd, bet pigc van bet Laspeyres-type is, zijn
de gewiobten afgeleid uit de waarden van de in de basisperiode geconsu-
meerde goederen en diensten.
Het wegingsschema, meestal in procenten of promillen uitgedrukt, geeft

nan wat bet nandeel is van de uitgaven voor de diverse categorie~n goederen
en diensten in de totale gezinsconsumptie. Ret huidige wegingsscbema van
bet prijsindexcijfer van de gezinsconsumptie, reeks voor werknemersgezin-
nen, omvat bijvoorbeeld de volgende percentages:

voeding 32
woning, waaronder begrepen zijn huur, onderhoud woning, woning-
inriobting, buishoudelijke artikelen en apparaten, verwarming, ver-
lichting 24

kieding en schoeisel 12
hygiene en medische verzorging 11
ontwikkeling, ontspanning, roken, verkeer 19
particuliere verzekeringen

totaal 100

In een budgetonderzoek, dat de belangrijkste bron voor de gewiobten vormt,
wordt een nantal gezinnen, in principe door middel van een steekproef ge-
trokken, gevraagd wat de uitgaven nan consumptieve goederen en diensten
zijn gedurende een bepanlde periode.
Edn en ander gebeurt door bet noteren door de gezinnen van nile consump-

tieve uitgaven op zogenanmde huisboudkaarten. Daarnaast worden de ge-
zinnen voor een nantal uitgaven, zoals huren, verzekeringen, vakanties e.d.
door enqu~trices geYnterviewd. Behalve bet bedrag en de hoeveelbeid van
elk gekocbt goed of elke gekocbte dienst, wordt nan de gezinnen ook ge-
vraagd op welke datum en in welk type winkel gekocht is. Dit laatste is
van groot belang om te weten hoe, per goed of dienst, de verdeling over de
distributiekanalen is.
Uit de verzamelde gegevens wordt nu voor bet gemiddelde gezin een mar-

budget afgeleid. Dit wordt gecorrigeerd voor de in paragrnaf 3c besproken
afwijkingen tussen uitgaven en consumptie en daarna wordt het nandeel van
elke post in bet totnal berekend.
Zo is uit bet over de jaren 1963-1965 gehouden budgetonderzoek bet

basispakket goederen en diensten over 1964 afgeleid, wanrop bet prijsindex-
cijfer van de gezinsconsumptie (1964 = 100) betrekking had. Het meest
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recente onderzoek, ni. voor de periode 1974/75, zal op soortgelijke wijze
voor een nieuw pigc worden gebruikt.

e. Dc meting van prijzen

In principe kan men de prijzen van goederen waarnemen bij de kopers —

de gezinnen — en de verkopers — meestal zijn dit winkels. Het CBS beeft,
evenals de statistiscbe bureaus van de andere landen, gekozen voor de en-
qu&ering via de verkopers van goederen en diensten (de buren vormen
bierop een uitzondering). Hierbij zijn de volgende punten van belang:
— vele goederen hebben een geringe aankoopfrequentie; vooral omdat bet
gnat om, wat betreft kwaliteitskenmerken, nauwkeurig omscbreven goe-
deren, zou, om toch maandelijks over voldoende prijswaarnemingen per
produkt te bescbikken, bij een enorm nantal gezinnen ge~nqu~teerd moeten
worden;

— gezinnen zijn niet in staat om, vooral waar bet ingewikkelde goederen met
veel kwaliteitskenmerken betreft, de exacte kwaliteit te beoordelen; voor
goed opgeleide enquetrices en voor deskundigen is dit reeds moeilijk;

— de snelbeid van bericbtgeving ligt boger bij prijswaarneming via enque-
trices bij de winkels (de enqu&rices kunnen de resultaten direct mee-
nemen) dan bij prijswaarneming bij gezinnen, waar men afbankelijk is
van bet tempo van inzenden van de resultaten door de gezinnen; bet zo
snel mogelijk beschikbaar komen van bet prijsindexcijfer is van groot be-
lang voor de actualiteit van bet cijfer.

Terzijde zij opgemerkt dat bet een der voordelen van bet pigc volgens Las-
peyres is, - dat bet berekenbaar is (als eenmaal de gewicbten vaststaan) zo-
din de prijzen zijn wanrgenomen. Daardoor is bet in Nederland mogelijk dat
bet pigc reeds ca. tien dagen na afloop van de maand waarop bet betrek-
king heeft, kan worden gepubliceerd.
Het zal duidelijk zijn dat bet technisch en financieel ondoenlijk is om

nile bestaande prijzen wanin te nemen. Bovendien moet bet prijsindexcijfer
zo snel mogelijk bescbikbaar zijn. Deze eis legt restricties op nan bet nantal
te enqu~teren prijzen en danrom moet met een steekproef worden volstaan.
Daarbij wordt er ecbter wel naar gestreefd een zo nauwkeurig mogelijke
benadering van de werkelijkheid te geven. Toch worden voor een nantal
goederen en diensten wel op een integrale wijze prijzen waargenomen. Met
name geldt dit voor goederen en diensten waar de prijzen op een centraal
punt kunnen worden waargenomen, zoals tarieven van de PTT en de Neder-
landse Spoorwegen. Voor alle overige goederen en diensten worden op
steekproefbasis prijzen verzameld.
Allereerst worden danrom uit de veelbeid van goederen en goederen-

groepen representatieve goederen gekozen, een nantal van ongeveer 880.
Zoals reeds eerder besebreven, zijn deze 880 goederen zeer nauwkeurig
gedefineerd; dit om te voorkomen dat er kwaliteitsveranderingen in de prijs-
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index opgenomen worden. Voor een deel zijn uit bet budgetonderzoek zo-
danig gedetailleerde gegevens wat betreft de door de gezinnen aangekocbte
goederen bekend, dat bet kiezen van representatieve goederen, waninvoor
prijzen waningenomen moeten worden, mogelijk is. Voor zover deze infor-
matie uit bet budgetonderzoek niet voldoende is, kan veelal bij de produ-
centen van goederen bet benodigde inzicbt in de goederenstructuur worden
verkinegen.
Hoewel nan bet budgetonderzoek geen regionnal gedifferentieerd wegings-

schema is ontleend, op enkele grote steden na, zijn de meetpunten wel regio-
naal gedifferentieerd. Nederland is biervoor verdeeld in een groot aantal
enqu~tegemeenten (101) wanronder de veertien gemeenten met meer dan
100 000 inwoners. Deze enqu~tegemeenten worden gegroepeerd naar een
vijftal regio’s. De verdeling van bet aantal prijswaarnemingen van een goed
over de regio’s gescbiedt proportioneel ann bet nantal inwoners per regio.
Eigenlijk bad deze verdeling moeten gescbieden op basis van de verboudin-
gen van de consumptieve gezinsuitgaven per produkt per regio: deze zijn
ecbter niet beschikbanr. Met andere woorden: indien in een regio meer
mensen wonen dan in een andere regio, worden in die eerste regio ook meer
prijzen per goed waningenomen. In totnal worden iedere maand ongeveer
110 000 prijzen ge~nqu&eerd. In vergelijking met andere landen is dit een
vrij groot nantal, mede gezien bet aantal inwoners van Nederland en de —

vergeleken met andere landen — betrekkelijk geringe regionale verscbillen
in prijsniveau. In Canada vinden 55 000 prijswaarneniingen plants, in de
vs 120 000, in Belgi~ 42 000, in West-Duitslnnd 224 000, Zweden 29 000,
Engeland 150 000.
Wanneer bet nantal prijswaarnemingen per enquetegemeente en per goed

bepaald is, komt de keuze van de winkeltypes ann de orde. Overeenkomstig
de verdeling van de aankopen van de consumenten over de versobillende
winkeltypes, moeten ook de prijswaarnemingen verdeeld worden over deze
winkeltypes. Ook voor dit soort informatie vormt een budgetonderzoek de
belnngrijkste informatiebron. Uit bet budgetonderzoek 1974/75 komt dit
ook bescbikbnar. Voorts dienen de veranderingen in de verdeling van de
aankopen der consumenten over de diverse winkeltypes van maand tot
mnand nauwlettend gevolgd en verwerkt te worden. Alleen een doorlopend
budgetonderzoek kan dergelijke gegevens verscbnffen. Het geplande door-
lopende budgetonderzoek van 1978 en volgende jaren zal van mannd tot
mnand de gewenste informatie over de verandering in de gebruikte verkoop-
kanalen verstrekken.
De betekenis van deze informatie is van groot belang, zonis uit bet vol-

gende voorbeeld moge blijken. Stel van de ene mannd op de andere blijven
in een bedieningswinkel en in een supermarkt de prijzen van tubes tand-
pasta gelijk. Echter in een bedieningswinkel is de prijs 20 cent boger dan
in de supermarkt. Wanneer een buisvrouw de ene maand een tube tand-
pasta koopt bij een bedieningswinkel en de volgende mannd in de super-
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markt, dan betnalt zij in die tweede maand 20 cent minder. Kan men nu
zeggen dat de prijs van tubes tandpasta is gednald, ondanks bet feit dat de
prijzen in beide winkeltypes gelijk zijn gebleven? De buidige werkwijze
van bet CBS is, dat bier inderdand van een prijsdallng sprake is. Hier wordt
dus doelbewust afgeweken van de nanbevelingen van de Verenigde Naties
in bun eerder geciteerde rapport. Volgens de danin verdedigde opvatting be-
stant er tussen goederen in verscbillende winkeltypes een kwaliteitsverscbil,
dat bet pigc niet mag beinvloeden. Nu is bet natuurlijk niet van belang of
een enkele buisvrouw nu eens bier, dan daar baar inkopen doet, maar blijkt
er een duidelijke verschuiving van bet ene kannal nanin bet andere op te
treden, dan dient dit nanin de Nederlandse opvattingen in bet indexcijfer
tot uitdrukking te komen.
Wanfi~r bet aantal prijswaarnemingen per produkt, per enqu~tegemeente

en per winkeltype bepanid is, resteert de keuze van de winkels zeif. Grote
bedrijven worden in ieder geval gekozen, uiteraard met bet aantal prijswaar-
nemingen overeenkomstig bun omzetverboudingen. De overige winkels wor-
den gekozen op grond van een steekproef.
De prijswaarneming zelf wordt iedere maand (en wel in bet midden van

de maand) uitgevoerd door ca. 200 enqu~trices. Wat neemt een enqu~trice
nu precies waar? Met andere woorden, wat is de prijs van een goed? Oni
dit duidelijk te maken, is bet nuttig enige punten te noemen uit de band-
leiding voor enqu&rices:
1. Prils is steeds de winkelprijs of afbaalprijs, tenzij in de omscbrijving

uitdrukkelijk de bezorgprijs is vermeld. Het gnat er bierbij om dat iedere
maand bf de bezorgprijs ~f de winkelprijs wordt ge~nqu&eerd. Wordt
de ene maand de bezorgprijs en de andere maand de winkelprijs van
een goed waningenomen, dan ontstaat een vermenging van kwaliteits- en
prijseffecten in bet prijsindexcijfer. Overigens worden voor brood beide
prijzen (de bezoing- en afbaalprijs) waningenomen.

2. Prijs is een contantprijs. Het moment van de nankoop van een goed door
de consument is bepalend. De bierbij beborende prijs is van belang.

3. Een prijsverlaging ten gevolge van een bijzondere nanbieding wordt al-
leen opgenomen als deze nanbieding ten minste gedurende een week
geldig is en de enqu&edag in deze week valt. Bijzondere nanbiedingen
van d6n of enkele dagen, 66k al vallen zij op de dag van de enqu~te,
blijven buiten bescbouwing. Onder bijzondere aanbieding wordt ook de
uitverkoop gerekend. Het komt nogal eens voor dat dergelijke tijdelijke
speciale nanbiedingen betrekking bebben op_ kwalitatief iets mindere
goederen.

4. Uitverkoopprijzen worden alleen opgenomen wanneer de goederen wanin-
op zij betrekking bebben, door iedere consument zonder buitengewone
moeite kunnen worden gekocbt. Wanneer goederen in de uitverkoop in
een beperkt nantal worden aangeboden, zodat slecbts weinig consu-

88



menten van een dergelijke nanbieding gebruik kunnen maken, worden
deze dus niet in de prijswaarneming opgenomen.

5. Bijzondere nanbiedingen, waarbij grotere boeveelbeden dan in de pro-
duktomscbrijving is aangegeven, tegen gereduceerde prijs worden ann-
geboden, blijven buiten bescbouwing. Alleen indien bepanide goederen
uitsluitend in grotere boeveelbeden verkrijgbaar zijn, mag van deze
algemene regel worden afgeweken.

6. Prijsreducties op goederen, die gegeven worden bij aankoop van een
zekere boeveelbeid boodscbappen in bet algemeen of bij de aankoop van
bepaalde aangewezen goederen, mogen niet in nanmerking worden ge-
nomen.

7. Kortingen in de vorm van kassabonnen, zegels e.d. worden niet op de
prijs in mindering gebracht. W~l worden de kortingen in mindering
gebrncbt welke bij de koop in geld gegeven worden.

Hieruit blijkt dat ann de enqu&rices vrij strakke regels worden voorge-
sobreven bij bet waarnemen van prijzen. Dit is noodzakelijk, teneinde bet
prijsverloop gezuiverd van kwaliteits- en boeveelbeidsmutaties te kunnen
bepalen. De enqu~trices krijgen een gedegen opleiding. Dit geldt voor de
wijze van benadering van bericbtgevers, de kennis van produktdefinities,
de kennis van kwaliteitsaanduidingen die bij de winkeliers in gebruik zijn,
e.d.
Indien een goed van de markt verdwijnt, dan wordt, zoals reeds werd

gezegd. gezocbt naar een vervangend artikel. Vooral voor de duurzame con-
sumptiegoederen wordt een uitgebreide documentatie bijgebouden. Signa-
lering van bet verdwijnen van goederen en bet verscbijnen van nieuwe goe-
deren op de markt moet op een zo vinoeg mogelijk tijdstip gebeuren. Indien
mogelijk worden tegelijkertijd prijzen waningenomen van bet verdwijnende
goed en bet nieuwe goed dat bet oude vervangt. In een dergelijk geval kan
bet prijsverloop van bet nieuwe goed in de plants gesteld worden van bet
prijsverloop van bet oude. Een voorbeeld biervan vormt de opkomst van
panty’s en bet nagenoeg verdwijnen van de markt van de ouderwetse nylons.
Een goede documentatie, alsmede goede contacten met producenten en

importeurs van duurzame consumptiegoederen, vormen de basis voor de
eliminatie van kwaliteitseffecten uit bet prijsverloop. Het zal duidelijk zijn
dat in bepanlde gevallen niet belemani ontkomen kan worden ann arbitraire
beslissingen. Ann deze problematiek wordt veel aandacbt gescbonken bij de
samenstelling van bet prijsindexcijfer, omdat een zo goed mogelijke beban-
deling van kwaliteitseffecten, zoals eerder gezegd, essentieel is voor bet be-
palen van een goed prijsindexcijfer.
Voor de bepaling van de buurontwikkeling wordt een aparte enqu~te bij

12 000 buurwoningen gebouden. Hierbij wordt de buurontwikkeling be-
panld van de buurwoningen, ingedeeld naar een nantal kwaliteitsbepalende
variabelen, zoals bet bouwjanr, bet al of niet nanwezig zijn van centrale
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verwarming, bet nantal vertrekken e.d. Deze enqu&e wordt ~dn-~ tweemnal
per janE gehouden.
Genoemd moet verder worden de waninneming van mediscbe goederen en

diensten. In bet voorafgaande is al gezegd dat bier voor de berekening van
de prilsindices de consumptie van de goederen en diensten in de mediscbe
sfeer als basis dient en niet de door de consumenten betnalde premies. Dit
levert bij de meting van de prijzen van deze goederen en diensten een ann-
tal problemen op, wanin in dit artikel niet nader op wordt ingegnan.

Tot slot zij opgemerkt dat de biervoor bescbreven situatie in grote lijnen
weergeeft hoe bet pigc thans berekend wordt. In vergelijking tot enkele
decennia geleden zijn dnnrbij grote verbeteringen geboekt, qua aantallen
waargenomen prijzen, kwaliteitsaanduidingen e.d. Dit betekent ecbter nog
niet dat thans bet einddoel is bereikt. Het Centranl Bureau voor de Statis-
tiek beeft nog een aantal verbeteringen en uitbreidingen op zijn programma,
die bopelijk in de komende jaren te verwezenlijken zullen zijn. Deze betref-
fen:
1.
2.
3.
4.

uitbreiding van bet nantal enqu~tegemeenten; -

uitbreiding van bet nantal prijswaarnemingen met 15 000 b 20 000;
uitbreiding van bet aantal onderscbeiden produkten;
uitbreiding van bet nantal reeksen met een prilsindex voor bogere in-
komensgroepen;

5. frequenter verlegging van de basis;
6. bet sneller en beter laten doorwerken van veranderingen in distributie-

kanalen in de prijsindexcijfers.

Met behulp van bet doorlopend budgetonderzoek dat, onvoorziene omstan-
digheden voorbebouden, in 1978 van start zal gaan, zal bovendien een meer
frequente verlegging van de basis dan tot nog toe bet geval was, ul. om de
vijf ~ zes jaar, kunnen gescbieden. Ook zal dit doorlopend budgetonder-
zoek goede en recente informatie geven omtrent versebuivingen in distri-
butiekanalen.

4. DE TOEPASSINGEN VAN HET PRIJSINDEXCIJFER VAN DE
GEZINSCONSUMPTIE

Met bet werkloosbeidspercentage vormt bet pigc zonder twijfel bet tweetal
meest gebruikte stntistiscbe indicatoren.
Het pigo wordt natuurlijk in de eerste plants gebezigd voor informatie

over de prijsontwikkeling, manin bet wordt ook gebanteerd bij de loonon-
derbandelingen, in bet bijzonder bij de vnststelling van de prijscompensnties,
bij bet nanbinengen van de inflatiecorrectie in de belastingtarieven, voor bet
defleren (d.w.z. bet ominekenen in guldens van constante koopkracht) van
een reeks waardebedragen. Het wordt toegepast in een groot aantal con-
tracten, die een koopkracbtclausule bevatten, enz.
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Manr, zoals elk instrument, beeft ook bet pigc zijn grenzen. Men dient te
bedenken dat bet niet juist is om voor alle doeleinden betzelfde pigo te
banteren. Strikt genomen kan men stellen dat elke toepassing baar eigen
indexcijfer vereist; bet is dus zank bij elke afzonderlijke toepassing te
overwegen of bet pigc daninvoor bruikbaar is, dan wel dat bet gebruik de
drnagwijdte der mogelijke toepassingen overtreft. Dat zal nan de band van
enkele voorbeelden nader worden toegelicbt.
Reeds in paragraaf 1 werd opgemerkt dat bet pigc betrekking beeft op

een goed gedefinieerde groep gezinnen. Dit betekent dat bet buidige pigc
geldt voor de groep werknemersgezinnen bestannde uit man, vrouw en twee
kinderen, die in 1969 maximnal 116 000 per mar verdiende. Men kan zicb
nu afvragen of dit pigo ook van toepassing is op de prijsontwikkeling voor
een gebeel andere groep gezinnen, bijv. met meer kinderen en/of een boger
inkomen en/of beborende tot een andere sociale lang (bijv. zelfstnndigen)
enz. Een volkomen bevinedigend antwoord op deze vinnag is alleen te geven
door ook voor die andere groepen pigc’s te berekenen. Dit is manin zeer ten
dele gesebied. Een antwoord van beperkte strekking is ecbter mogelijk,
omdat in ons land ook een pigc wordt berekend voor de gebele bevolking,
dat gebaseerd is op de macro-economische consumptiesamenstelling als ge-
wicbten.*
In de onderstnande tabel zijn deze indexcijfers vergeleken.

Prilsindexcijiers van de gezinsconsumptze

Categorie 1969 1972 1974 nov. 1975

1. Voor werknemersgezinaen 100 120,1 142,2 162,0
2. Voor de gehele bevolking 100 120,5 143,1 162,6
3. Ms 1, mnar gecornigeerd

overeenkomstig bet SER
advies 100 — 138,6 157,4

Het blijkt dat bet verscbil van medio 1969 tot november 1975 slecbts 0,6
punt bedrangt, dus niet veel meer dan 0,1% per janin. Een soortgelijk gering
versobil is ook wel geconstateerd voor bet landelijke cijfer en een overeen-
komstig cijfer voor een der grote steden, die zelfstandig pigc’s berekende.
Toch dient bet eerstgenoemde verscbil niet gebeel verwaarloosd te wor-

den. Het wordt veroorzaakt door bet feit dat in bet pigc voor de gebele be-
volking ook de bogere inkomensgroepen meetellen. Zou men derbalve voor
deze groep een afzonderlijk pigc berekenen, dan zou dit sterker van bet
indexcijfer voor de werknemersgezinnen afwijken dan dit laatste van bet
cijfer voor de bevolking als gebeel. Zouden deze verschillen op den duur

* Volledigheidshalve zij vermeld dat ook voor studenten, voornamelijk in verband
met het toelagebeleid, een prijsindexcijfer voor de consumptie wordt berekend.
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nog meer geprononceerd uitvallen, dan zou dat bijv. voor de berekening
van de inflatiecorrectie van belang kunnen zijn. Deze gescbiedt thans door
elk inkomen uit de tariefscbanl en elk daninbil beborend belnstingbedrag te
vermenigvuldigen met betzelfde pi~gc (gecornigeerd voor indirecte belastin-
gen, zie bieronder). De uitkomsten vormen de nieuwe scbnnl. Als er ecbter
belangrijke verscbillen in pigc tussen verscbillende inkomens zouden gaan
optineden, zou men bij de correctie biermee rekening dienen te bouden.
Een belangrijk versobil doet zich nu reeds voor op een ander terrein.

Bij bet vnststellen van een looncompensatie kan men bet standpunt vein-
dedigen, dat geen rekening zou moeten worden gebouden met prijsstijgin-
gen die voortvloeien uit verbogingen van indirecte belastingen. Immers,
dergelijke verbogingen b-eogen een last te leggen op de gebele bevolking ten
beboeve van de collectieve sector en bet zou niet juist zijn bepaalde cate-
gorie~n van deze lastenverzwaring uit te sluiten (bij de inflatiecoinrectie
wordt deze filosofie inderdaad gevolgd). Danrom beeft de Sociani-Econo-
misobe Rand in zijn ‘Advies inzake loonindexering’ van 1972 gepleit voor
de samenstelling van een dergelijk indexcijfer. De Minister van Sociale
Zaken beeft dit advies overgenomen en bet c~s verzocbt een dergelijke in-
dex samen te stellen. Bij die gelegenbeid is tevens een correctie anngebrncbt
voor de post mediscbe verzorging, die, zoals reeds werd opgemerkt, in de
consumptie aanzienlijk zwaarder telt dan in de feitelijke uitgaven (de pine-
miebetaling). Juist doordat de prijzen voor deze post zo snel stijgen, is ook
deze correctie niet gering. Het gezamenlijk effect der beide correcties blijkt
ook uit de tabel. Voor de periode 1969-1975 is bet ruim 5 punt of bijnn
1% per main.
De gegeven voorbeelden laten duidelijk zien, dat de in bet begin van deze

painaginnaf gegeven waninsobuwing gemotiveerd is. Er zij bier als lnatste voor-
beeld nog nan toegevoegd, dat ook bij bet defleren van een wanindebedrag
met bet pige een voorbeboud gemaakt moet worden. Omdnt voor de index-
cijfers van Lasp~tres niet geldt dat hoeveelbeidsindex maal prijsindex de
waninde-index oplevert (uiteraard na deling door 100), leidt de deflatie met
bet pigc ook niet tot een uitkomst die met een Laspeyres-index coinrespon-
deert, maar, zoals gemakkelijk is in te zien, een t~itkomst die juist met een
Pansobe-index overeenkomt. Zou men een boeveelbeidsindex ~ In Laspeyres
willen verkrijgen, dan zou juist met een Panscbe-pigc gedefleerd dienen te
worden (welke overigens niet bescbikbanr is).
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5. Praktische problemen bij het berekenen
van verkoopprijzen in de winkels en de
oplossingen daarvan
R. SMIT

Het is duidelijk, dat bij het vergeijiken van de verschillende systemen die
de werkelijke consumentenprijzen willen meten, het van essentieel belang is
om de doelstellingen van de verschillende methoden met elkaar te vergelij-
ken.

1. DOELSTELLING - STORE AUDIT

Het vaststellen van de werkelijke verkoopprijzen per hoeveelheid produkt,
zodanig dat per twee maanden per artikel en per artikeigroep een za nauw-
keurig mogelijke gemiddelde waarde van de besteding door de consument kan
warden berekend.
Deze berekeningen van prijzen moeten verbijzanderd kunnen warden per

winkeltype, per gebied etc., afhankelijk van de rapparteringen die warden
vereist. Het bavengenoemde haudt in, dat gezaclit wardt naar een systeem
dat de werkelijke hoogte van de prijzen voar bepaalde produkten in de
winkels vaststelt en de verschuivingen daarin per merk, per soart etc. weer-
geeft.
Deze daelstelling vereist dus een zeer grate nauwkeurigheid in de ver-

zameling van de gegevens, maar pretendeert niet een beeld te geven van de
totale ‘kasten van levensonderhaud’ in een bepaalde bestedingssectar.

2. DEFINITIE VAN PRIJZENINDEX

Wanneer verder wardt gespraken aver prijzen ap indexbasis, dan is er steeds
sprake van de verkoapprijs van een graep artikelen respectievelijk de merken
die daarin vaarkomen.
De retail stare audit volgt een graot aantal pradukten, doch gezien de

cancentratie in levensmiddelen, toiletartikelen, schaanmaakartikelen etc. zijn
er bepaalde segmenten waaraver een zeer groat aantal prijzen bekend is,
terwiji anderzijds natuurlijk een beseheiden aandeel van de tatale con-
sumptie wordt gedekt. Men kan stellen dat van het totale besteedbare in-
komen van de cansument ongeveer 10% door de versehillende produktan-
derzaekingen wordt gedekt.
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3. MEETMETHODE
Om de gemiddelde prijs te berekenen, moet in feite voor iedere hoeveelheid
de door de consument in een bepaalde tijdsperiade betaalde prijs warden
achterhaald.. In de praktijk betekent dit, dat men jedere aanslag ap de kassa
voor jeder produkt zau moeten bijhauden. De huidige techniek leent zich
bier echter nog niet voor. Er maet dus naar eenandere oplassing worden
gezocht, die een redelijk nauwkeurige berekening van de betaalde prijs per
gekochte hoeveelheid inhaudt.

3.1. Produktdefinitie

Alvorens over te gaan tot het registreren van de prijzen en het wegen met
de hoeveelheden die voor deze prijzen zijn verkocht, moet vaar ieder seg-
ment van de besteding een definitie worden gegeven. Deze ‘produktdefinitie’
is vanzelfsprekend zeer belangrijk voar een nauwkeurige prijsregistratie.
In het systeem van de retail audit is de afbakening van produkten of

markten vanzelfsprekend. De instructies die aan de veidwerkers warden
gegeven, maeten het mogelijk maken ieder artikel dat bij een bepaalde
groep haort, te identificeren en bij die graep ander te brengen.
Dit lijkt eenvoudiger dan de praktijk doet ervaren. Hoewel het misschien

gemakkelijk lijkt voor een produkt als kaffie, is hierbij nog wel degelilk een
definitieprableem aan de orde. Zo moet men afzanderlijk volgen: vacuum
verpakie kaffie tegenaver narmaal verpakte kaffie en gemalen koffie tegen-
over bonenkoffie. De ontwikkeling per prijs zal moeten warden gevalgd en
de ontwikkeling per merk. Produkten die op koffie lijken, moeten worden
uitgesloten. Een afzanderlijke groep is dan de z.g. poederkaffie.
Veel maeilijker ligt de situatie zonder twijfel bij produkten die voor de

consument niet za duidelijk van elkaar te onderscheiden zijn als gewenst
zau zijn. Een voarbeeld dat hier kan worden genaemd, is shampoa. Haewel
een artikel dat dient voor het wassen en reinigen van haren, betekent dit nog
niet, dat hierbij aak de z.g. kleurshampaos moeten worden apgenomen. Deze
hebben een afzonderlijke functie. Wel kunnen bijv. droogshampoos af cr~me-
shampoos hiertoe worden gerekend.
Nog ingewikkelder wardt het wanneer men aver artikelen gaat praten die

een beperkt medische functie inhauden, zoals de z.g. pijnstillers, anti-ver-
kaudheidspreparaten etc.
Zoals boven vermeld, is de produktiedefinitie voor de marktafbakening in

het geval van rapportering op basis van het controleren van verkopen, in-
kopen en voarraden in de winkels een vanzelfsprekende zaak en heeft men
de anderscheidingen direct in handen.

3.2. Plaats en wijze van waarneming

In het kader van deze bijdrage gaat het am het waarnemen in de winkels
van artikelomzetten gebaseerd op de telling: beginvoorraad ± inkoap —
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eindvoorraad geeft de verkoop van het desbetreffende artikel. Het tellen
van de aanwezige voorraden is een directe visuele waarneming. Daarvoor
warden de voarraden in de verkoopruimte, maar oak de reservevoorraden
in de magazijnen steeds weer geteld. Voor ieder artikel moet echter oak de
toelevering tussen twee bezoeken warden geregistreerd. Hoewel men dus
bij de voarraadopname prijzen direct kan vaststellen in de winkels, is dit
natuurlijk niet een voldoende basis voor de prijs van artikelen die in de loop
van de laatste maand of de laatste twee maanden geleverd zijn, maar in-
middels reeds zijn verkocht tegen een bepaalde prijs en niet meer verkrijg-
baar of aithans niet tegen de huidige prijs.
De oplossing die het meest nauwkeurig is, vereist het vermelden van de

verkaapprijs bij iedere levering. Dit betekent dat iedere toelevering met de
daarbij beborende prijs wordt geregistreerd. De toelevering is als zadanig
nadig voar het berekenen van het totaal van de leveringen, wat wederom het
gewenste resultaat oplevert voor bet vaststellen van de daorstroam ofwel de
consumentenverkoop.
Geeft dit een nauwkeurige aplossing en is bet mogelijk?
Bij een toenemend aantal detailzaken is het mogelijk am de werkelijk

gebruikte verkaopprijs direct uit de z.g. factureringen, bestelboeken etc. te
achterhalen. In de eerste plaats bij bet grootwinkelbedrijf, dat de leveringen
doet vanuit bet distributiecentrum. Dit is echter oak bij een toenemend aan-
tal grassiers bet geval, want oak bier is een grate behoefte aan het vermel-
den van de prijzen die voor verkoap in de winkels gebruikt moeten warden.
Deze functie wordt voaral bij de vrijwillig-filiaalbedrijven meer en meer

vervuld. Afhankelijk van de structuur binnen bet detailhandelskanaal kan
men stellen dat 40 tat 80% van de tatale toeleveringen achterhaald kan
warden met de prijs die aan de consument werd berekend. Het is echter niet
mogelijk am dit voar alle toeleveringen te doen; daarom moeten deze ge-
gevens warden aangevuld met andere gegevens die kunnen warden ver-
zameld. Za kan men gebruik maken van de z.g. weekfolders, die bij veel
winkels de acties per week aangeven; daarnaast is de voorraadprijs vanzelf-
sprekend nag een aanvullende informatie.
Naarmate bet artikel langzamer door de winkels stroomt, zijn de voor-

raadprijzen betrouwbaarder. Aangezien steeds meer winkels maandelijks en
soms wekelijks moeten warden bezocht voar het acbterhaien van de leverin-
gen, kunnen tegelijkertijd de prijzen frequenter warden geregistreerd.
Waar meer prijzen per individueel artikel of groep artikelen gedurende

de periode warden aangetroffen, warden de prijzen onderling gewogen via
een statistisch verantwoord systeem en krijgt men een representatief beeld
van het prijsverlaap voar dat artikel bij alle winkels.
Met de artikelomzetten en de daarbij behorende prils, krijgt men uit ver-

menigvuldiging dan bet totale geldbedrag van de besteding.
Al deze waarnemingen warden gedaan in de steekproefwinkels. Het

spreekt vanzelf dat dit betekent dat er een zeer groat aantal prijsregistraties
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tat stand komt. Alleen al in de kruideniersbranche warden per twee maan-
den 800.000 prijsregistraties gedaan (gemiddeld 13.000 registraties per
artikelgroep). Per individueel artikel loopt het aantal registraties uiteen
van 200 tot 2.000. -

3.3. Dynamisering van het pakket
Buiten de werkelijke trend tot prijsstijging of daling van een artikel ge-
durende een bepaalde periode ziin er allerlei structurele invloeden die de
prijsantwikkeling bepalen. Allereerst een voorbeeld van een artikeigroep
waarin de verschuivingen binnen de produktgroep van groat belang zijn voar
de prijsantwikkeling.
Morgendauw
Hiermee wordt een voorbeeld gegeven van een produktgroep waarbij de ant-
wikkeling van nieuwe soorten een grate rol speelt. Het gaat am een ver-
zorgingsprodukt, waarin duurdere soarten warden geintroduceerd die an-
dere produkteigenschappen inhouden. Als men kijkt wat deze ontwikkeling
aver vijf jaar heeft veraorzaakt, dan ziet men dat bet aandeel van de duur-
dere artikelen van meer dan f 4 per eenbeid is toegenomen van 15% tat
52%. Het gevoig hiervan is geweest dat de gemiddelde prijs zich van 100
in 1971 omhoog bewogen heeft tat 149 in 1975. Natuurlijk zijn de artikelen
die al bestanden oak in prijs verhaogd; gemiddeld is dit echter belangrijk
lager, ca. 18%. Als men deze twee stijgingen n~et elkaar vergelijkt, be-
tekent dit dat zo ruim 60% van de prijsstijging voor de consument veroor-
zaakt is door een structurele wijziging binnen de markt.
Avondmelk
In dit voorbeeld is uitgewerkt hoe concurrentie binnen een markt de prijs
kan beinvloeden, waarbij bovendien de eigen prijsontwikkelingen van deze
verschillende produkten een ral spelen. Twee grate merken hebben samen
een aandeel, dat van 46% in 1972 steeg tot 58% in 1974. Hun prijs ligt
belangrijk hager dan die van de resterende merken, maar is in de loop van
twee jaar- toch gedaald door concurrerende aorzaken en invloed van de
distributiestructuur. Oak de resterende merken, die terugvielen van 54%
tot 42%, daalden iets in prijs. Ondanks prijsdalingen voar alle artikelen
heeft de verschuiving naar het duurdere artikel een prijsstijging veroarzaakt
van ca. 2% in twee jaar tijd.
Dit voorbeeld toant weer aan dat het niet voldoende is am alleen de mdi-

viduele prijsantwikkeling per pradukt te zien, maar oak de onderlinge
weging, zadat de werkelijke prijsbeweging voor het gehele artikel zicht-
baar wordt.

Slapdrank
Het laatste voarbeeld van de invloed van veranderingen in structuur en
wijzigingeri in de consumptiegewoonten op de gemiddelde prijzen kan war-
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den gegeven naar aanleiding van ontwikkelingen bij een zeer groat produkt,
hier genoemd ‘slapdrank’. Stelt men de prijs van dit artikel in 1969 op 100,
dan is via een prijsdaling in 1970, die de index bracht op 94, geleidelijk een
prijsstijging tot stand gekomen. Vooral in 1972 kwam er een zeer sterke ver-
hoging tat stand: tat 119. In de jaren 1973 en 1974 bleef de prijs echter weer
vrijwel gelijk. Een en ander ondanks de verschuivingen binnen de distribu-
tiekanalen en de zeer sterke prijsstijgingen van grondstoffen etc.
De invloed van de distributiekanalen is natuurlijk zeer belangrijk. In dit

artikel beeft de z.g. discaunt-groep — d.w.z. die winkels die alleen in de prijs
hun sterkte zoeken — 32% van de tatale amzet. Deze groep is echter zawel
binnen het groatwinkelbedrijf als binnen de groep grate zelfstandigen actief.
Hun gemiddelde prijs ligt slechts 1% lager dan de gemiddelde prijs voar de
totale artikelgroep. Een en ander kamt doordat za’n groat deel van de amzet
via deze distributiekanalen gaat. Bij de middeigrate en kleine zaken, die
deze prijspalitiek niet volgen, ligt de gemiddelde prijs voar dezelfde artikel-
groep za’n 22% tot 26% hager. Een voldoende verkiaring geeft dit echter
nag niet, want er zijn zeer veel merken zowel als soorten verkrijgbaar bin-
nen deze artikeigroep. De verscheidenheid in aanbod naar prijs bij de ver-
schillende segmenten van de detailhandel is enarm. Het is duidelijk, dat
bekendheid met de structuur van de distributie niet zonder meer het ant-
woord geeft. Men moet oak wel degelijk weten hoe de consument binnen deze
verschillende kanalen inkoopt.
Over bet algemeen kan men stellen dat er een neiging is am de invlaed

van de discaunt-zaken op de gemiddelde prijs te overschatten. Men kan
deze invloed oak thearetisch benaderen. Het aandeel in een bepaalde
artikeigroep van discounters kan men bijv., uitgaande van een basisjaar
1969, laten oplopen van 0% tat 40% in 1974. Als de prijs bij een discounter
gemiddeld 20% lager ligt dan bij de avenge zaken, is de invloed in die
jaren dus te berekenen en zal de prijsindex bij de levensmiddelenzaken voor
dit artikel een verloop vertonen van 100 in 1969 tot 92 in 1974; met andere
waarden, een daling van 8%.

Als men wil carrigeren voor de invloed van andere kanalen die dezelfde
artikelen verkopen, doch niet onder invloed staan van deze prijscancurren-
tie, dan kan men vaststellen, dat de tatale prijsindex voor dit artikel door de
ontwikkeling van discounting nu 6 punten lager ligt dan bij een normale
voortzetting van de prijspolitiek bet geval zou zijn geweest.
Een bepaalde invloed is natuurlijk wel aanwezig. Toch moet men deze

vooral macra-economisch bekijken. Men komt dan mogelijk tat een nag
veel lager cijfer, aangezien de activiteiten van de discounting zich op be-
paalde gebieden cancentreren. Een voarzichtige benadering zou kunnen stel-
len dat in vijf jaar tijd de totale prijsindex voor de kosten van levensonder-
baud door de discounting zo’n 0,4% tot 0,6% lager is gebleven dan hil
anders zau zijn geweest.
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4. CONCLUSIES

Een nauwkeurige prijsmeting in de winkels is zeker magelijk en zonder
twijfel het meest betrouwbaar. Men is niet afhankelijk van subjectieve fac-
taren, maar men kan objectief meten en de wegingen doen geschieden, nadat
de prijswaarneming is gebeurd. Er is echter een aantal belangrijke vereisten
am tat deze betrouwbare prijsregistratie te komen:
— kennis van de marktstructuur;
— kennis van de handelsstructuur;
— weging met artikelomzetten;
— nauwkeurige prijsregistratie.

Welke mate van nauwkeurigheid men denkt nodig te hebben, hangt mede
af van de ‘daelstelling’ die voor de prijsmeting wordt opgesteld.
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6. Kritiek op de gebruikelijke wijze van
vaststellen van het prijsindexcijfer voor de
gezinsconsumptie en suggesties voor een
nieuwe aanpak
Drs. C. C. J. DE KONING

INLEIDING

De snelle veranderingen die tegenwoordig op allerlei terreinen plaatsvinden,
hebben tot gevaig gehad dat methadieken die gedurende lange tijd een
redelijke meting van bepaalde verschijnselen mogelijk maakten, geleidelijk
aan ongeschikt warden voar de doeleinden waarvaar zij antwarpen zijn.
Het doel van dit artikel is, te onderzoeken in hoeverre dit het geval is

met de wijze waarap het prijsindexcijfer voar de gezinscansumptie tat stand
komt.
Het lijkt van belang am na te gaan of de kiassieke methode van bepalen

en berekenen van bet prijsindexcijfer van de gezinscansumptie voldoende
tegemoet kamt aan de sterk toegenamen dynarniek van de prijzen, veroor-
zaakt door a.a. inflatie en de snelle ontwikkeling van nieuwe distributie-
vormen.
De prijsontwikkeling is geleidelijk aan een steeds belangrijker factor ge-

warden in de overlegsituatie tussen diverse van elkaar afhankelijk zijnde
economische partners.
De invlaed die het prijsindexcijfer uitoefent op econamische beslissingen,

is van dien aard dat gevraagd mag warden dat die varmen van datacollectie
warden toegepast, die een zo nauwkeurig mogelijke registratie van alle
relevante prijsfluctuaties mogelijk maken, en een weegtechniek die recht
doet wedervaren aan de snelle wijzigingen in vraag en aanbod van het pro-
duktenpakket. Het gevaar bestaat immers, dat het CBS in essentie de be-
staande methodiek voar de bepaling van het prijsindexcijfer als gegeven be-
schouwt en slechts denkt in termen van noodzakelijke aanpassingen. Het
feit, dat er reeds gedurende een zeer lange reeks van jaren mee gewerkt
wordt en de internationale aanvaarding van de huidige methodiek kunnen
daarbij en belangrijke rol spelen.
De factoren van technische aard, die invloed uitoefenen op het niveau

van het samengestelde prijsindexcijfer, zijn:
1. De produktdefinitie.
2. De keuze van de varWteiten (i.c. soarten, merken, smaken, formaten

etc.) binnen iedere praduktcategarie, respectievelijk dienst.
3. De plaats en wijze van prijswaarneming van deze artikelen.
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4. De dynamiek van het consumptiepakket.
5. De nciethade van wegen, dat wil zeggen het gewicht dat aan ieder van

deze parti~1e indexcijfers wordt toegekend ten behoeve van de bereke-
ning van het samengestelde indexcijfer.

De eerste drie punten kunnen warden samengevat onder het hoofd ‘parti~le
prijsindexcijfers’. Het eerste deel van dit artikel zal zich hiermee uitvaerig
bezighouden.
In het tweede deel zal onder het hoofd ‘samengestelde prijsindexcijfers’

aandacht besteed warden aan de dynamiek van het consumptiepakket en aan
de weging.

A. PARTICLE PRIJSINDEXCIJFERS

Bil de bespreking van parti~le prijsindexcijfers sttiit men onmiddellijk op
het probleem van de produktdefinitie.

1. De produktdefinitie

Via de klassieke econamische theorie zitten wij opgescheept met een zeer
rigide produktdefinitie, die helaas ~p veel gebieden een praktisch gebruik
van op zichzelf waardevolle ecanomische cancepties onmagelijk maakt. De
hele prijs- en waardeleer is opgehangen aan een homogene produktstructuur,
za zelfs dat bij inpassing van de manapolistische concurrentie in de ecana-
mische theorie iedere praduktvari~teit beschouwd moest warden als een
afzanderlijk pradukt, omdat anders geen vraagcurve op te stellen zou zijn.
Het prijselasticiteitsbegrip is dan strikt genomen oak opgehangen aan de
hamagene produktvari~teit.

Om toch een beetje te ontkomen aan de moeilijkheid van de heterogene
praduktstructuur zoals in onze huidige samenleving gebruikelijk, werd ver-
valgens een substitutie-elasticiteit ingevoerd, die zo theoretisch is gebleven,
dat er, voor zover mijn kennis strekt, geen voorbeelden te vinden zijn van
berekeningen van een dergelijke substitutie-elasticiteit in de praktijk.
In versterkte mate komen deze prablemen aan de orde bij metingen over

verscheidene jaren. Het - is praktisch onmogelijk am een strikt homogene
produktdefinitie te hanteren, amdat een belangrijk deel van de vari~teiten
die nu op de markt zijn er een of twee jaar geleden nag niet waren, terwiji
vari~teiten die toen gangbaar waren thans dikwijls niet meer warden ge-
maakt.
Introductievan een nieuwe smaak, een gewijzigde samenstelling, een ander

pakfarmaat, een gewijzigde verpakking, maakt de idee van een homogene
produktstructuur — oak voar merken met een schijnbaar lang leven — tot
een illusie. Bovendien kunnen oak reclame en waardering van het afzet-
kanaal als produktattributen warden beschouwd. Toch ligt aan de gebruike-

100



Xijke prijsindexberekening de homogene produkconceptie ten grondslag. In
de praktijk ontkamt het cas er natuurlijk niet aan am daarmee regelmatig
de hand te lichten, zelfs in zijn eigen praduktamschrijvingen,* maar dat
heeft helaas tot nag toe niet tat gevalg gehad, dat een meer aperatianele
definitie tat ontwikkeling is gekamen.
Het gevalg hiervan kan zijn, dat de subjectieve inzichten van de voar het

veldwerk verantwoordelijke man de doorsiag geven. Bovendien zal aan de
enqu~teurs, belast met de prijswaarneming, geen goede leidraad gegeven
kunnen warden. Het is van groat belang een produktdefinitie te hanteren,
die de grate aantallen vari~teiten die voor praktisch iedere produktgroep
bestaan, reduceert tot een of meer groepen, die als hamogeen kunnen warden
beschouwd. Zo’n definitie zau als valgt kunnen luiden:

Een produkt omvat alle vari~teiten van een goed, die een zelfde bevrediging
ten doel hebben.

Dit eist uiteraard wel voartdurende classificatie van alle van belang zijnde
produktvari~teiten, waarbij voldoende ruimte geschapen wordt voar de be-
staande dynamiek. Subjectiviteit kan oak op deze wijze niet warden uitge-
sloten, maar het grate voardeel is dat die subjectiviteit wordt geabjectiveerd.

2. De keuze van de varWteiten binnen een produkt/dienst

Nadat men vastgesteld heeft welke vari~teiten als ~n pradukt/dienst kunnen
warden beschouwd, zon men bf
a. alle vari~teiten bf
b. een deel van de vari~teiten
in het anderzoek kunnen betrekken.
De snelle opeenvalging van produktvari~teiten, door introductie van

nieuwe artikelen en het verdwijnen van bestaande, maakt het in zeer veel
gevallen onmogelijk am bepaalde vari~teiten in de tild te blijven volgen.
Bovendien is bij keuze van een aantal vari~teiten het gevaar re~el, dat prijzen
gemeten warden van artikelen die in het economisch verkeer in feite geen
enkele betekenis meer hebben. De dynamiek van het praduktassartiment
vergt dat binnen het kader van de aanvaarde praduktdefinitie alle vari~teiten
in cantinuiteit gemeten warden. Daarbij zal zeer veel aandacht besteed
moeten warden aan de betekenis van iedere vari~teit in de tijd. Prijsbe-
wegingen van de op een bepaald ogenblik meest gangbare vari~teiten dienen
uiteraard de meeste invloed uit te aefenen. Als de dynamiek van de markt
in dit opzicht niet in het parti~1e prijsindexcijfer tat uitdrukking kan kamen,
dan wardt een thearetisch principe tat doel verheven, terwiji aan de werke-
lijke ontwikkelingen onvoldoende aandacht wordt besteed.

* Bijv. thee: gebroken thee: kwaliteit middenklasse, verpakt in pakies met aetto in-
houd van 100 gram, geen z.g. theezakjes.
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3. De plaats en wijze van prijswaarneming

Het is algemeen gebruikelijk am in bet basisjaar via budgetonderzoek (zie
B) bij huishaudingen prijzen en- gekachte hoeveelheden vast te stellen, en
vervalgens maandelijks alleen gegevens aver prijzen te verzamelen via
daarvoar in aanmerking komende afzetkanalen.
Zelfs in de tijd toen de distributie nag een grate mate van gelijkvormig-

heid en weinig dynamiek vertoonde en het assortiment zeer beperkt was,
moest een dergelijke benadering als principieel onjuist warden aangemerkt,*
maar de fouten die toen gemaakt werden, zullen waarschijnlijk van
ondergeschikte betekenis geweest zijn. In de loop der jaren evenwel
zijn veranderingen opgetreden van een dergelijke importantie, dat de
traditionele meettechniek leidt tat grave misschattingen en daarom behalve
formeel oak materieel onaanvaardbaar is.
De dynamiek in de distributie heeft er toe geleid, dat afzetkanalen zeer

heterageen geworden zijn (het winkeltje in de voarkamer naast de hyper-
markt). Zelfs gedurende een jaar vinden zeer belangrijke veranderingen
plaats in aard, aantal en omvang van distributiepunten en in de keuze van
afzetkanalen door de huisvrauw.
Op dit punt is het van belang, nogmaals aandacht te besteden aan het ob-

ject van meting. Dat object is meting in de tijd van de door huishoudingen
gemiddeld betaalde prijs voor alle varWteiten, c.q. bepaalde vast omschreven
varWteiten van een bepaald produkt.
Een betrauwbare meting hiervan is in de praktijk mogelijk via een panel

van huishoudingen, maar niet via afzetkanalen. Gegevens ontleend aan een
representatieve steekpraef van huishoudingen die cantinu over gekoclite
hoeveelheden en betaalde prijzen rapparteren, zijn zelfwegend.
Welke bezwaren zijn er aan te voeren tegen meting via afzetkanalen? De

belangrijkste bezwaren hiertegen kunnen als volgt warden samengevat:
a. De heterogeniteit en de dynamiek van afzetkanalen zijn dusdanig, dat

het zeer moeilijk en uitermate kostbaar** is am een representatieve
steekproef van afzetkanalen op te bauwen en te handhaven in de tijd.

b. Een bepaalde duidelijk omschreven vari~teit van een produkt kan, in
tegenstelling tot wat de klassieke economie veranderstelt, tegelijkertijd
verschillende prijzen hebben, sams zelfs in hetzelfde afzetkanaal. Dit
maakt weging per vari~teit absoluut noodzakelijk.

c. Het gewicht dat ieder afzetkanaal voor iedere vari~teit dient te krijgen,

* Op basis van budgetonderzoek wordt een gewogen gemiddelde prils berekead
vooralle vari~teiten van een produkt, voor zover gekocht door huishoudingen. In
het winkelonderzoek wordt een gemiddelde winkelprijs bepaald, meestal voor
enkele vari~teiten gekocht door huishoudingen en niet-huishoudingen. De prijs van
de budgetmeting en de prijs bepaald via afzetkanalen in opeenvolgende perioden
zijn in feite dus onvergelijkbare grootheden.

** Op zeer regelmatige basis zou onder meer census-anderzoek van afzetkanalen
gehouden moeten worden.
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is voortdurend aan veranderingen onderhevig. Om die reden is het nood-
zakelijk niet alleen prijzen, maar oak de verkochte hoeveelheden van de
voar het prijsindexcijfer in aanmerking komende vari~teiten te meten.
Hierdoor zullen de kosten voor het verzamelen van de gegevens buiten
praportie stijgen.

d. Bepaalde afzetkanalen kunnen niet of alleen zeer gebrekkig in de meting
warden betrakken, bijv. rijdende winkel, markt, venter, groothandel/fa-
brikant, verzendhuis, angeregelde handel, etc. Toename of afname van
het belang van deze kanalen kan dus niet tat uitdrukking komen in de
haogte van het prijsindexcijfer.

e. Bij afzetkanalen wordt oak gekocht door niet-huishoudingen (Horeca,
instellingen, bedrijven, kantoren etc.). Voor sammige praduktvari~teiten
is het aandeel van niet-huishoudingen relatief haag, voor andere vari~tei-
ten relatief laag. Oak zijn die aandelen veelal anderhevig aan veran-
deringen in de tijd. De door niet-huishoudingen betaalde prijzen en hoe-
veelheden mogen in feite niet in aanmerking warden genamen.

f. Sinds het loslaten van de verticale prijsbinding is prijswaarneming in
winkels uiteraard een nag hachelijker zaak gewarden dan het altijd al
geweest is.
Prijswaarneming vindt eenmaal in de maand plaats op een voor het
afzetkanaal rustige dag.
Moet een op die dag geldende prijsaanbieding wel of niet of misschien ge-
deeltelijk in aanmerking warden genomen?
Weekend-aanbiedingen, die in belang toe of af kunnen nemen, blijven
ten onrechte geheel buiten schat.
Wat te doen met de duidelijke toename van grate aankapen, die op het
ogenblik plaatsvindt, en waarop veelal een extra karting verleend wordt?
Wat te doen met een nieuwe, hager geprijsde zending, terwiji er ook nag
oude voarraad tegen lagere prijs is?

Samenvattend kan gezegd warden, dat zelfs de meest zargvuldige meting
van parti~le prijsindexcijfers via afzetkanalen nag als zeer gebrekkig moet
warden bestempeld, terwiji de kosten in dat geval op geen enkele wijze die
gebrekkigheid van de verzamelde gegevens zouden rechtvaardigen.
De huidige methodiek leidt er toe dat de invlaed van nieuwe vormen van

distributie en de grate expansie van bepaalde types afzetkanalen anvol-
doende doorwerkt in de parti~le prijsindexcijfers.

4. Conclusies

a. Er dient meer aandacht besteed te warden aan de produktdefinitie. Dit
met het doel am bij voartduring vari~teiten die als hamogeen kunnen
warden beschauwd, binnen een bepaalde produktcategarie te classifi-
ceren.
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b. Zo magelijk zullen alle vari~teiten van een produkt in de meting ten be-
hoeve van het parti~1e prijsindexcijfer moeten warden betrokken.

c. De methode van prijsmeting via afzetkanalen is zelfs op haar best uiter-
mate gebrekkig.

d. Een betrauwbare berekening van parti~1e prijsindexcijfers is alleen ma-
gelijk als in cantinuiteit gegevens verkregen warden aver door huishou-
dingen gekochte hoeveellieden en betaalde prijs per vari~teit. Via een
panel van huishoudingen kan dit.

B. SAMENGESTELDE PRIJSINDEXCIJFERS

Zoals in de inleiding vermeld, zijn er behalve partible prijsindexcijfers oak
nag andere factoren die invloed hebben op het samengestelde prijsindexcijfer.
Deze factaren komen flu aan de orde.

1. De dynamiek van het consumptiepakket

De samenstelling van het consumptiepakket van huishoudingen verandert
voartdurend. Er komen steeds nieuwe produkten en diensten op de markt,
terwiji zo nu en dan oak produkten en diensten verdwijnen.
De dynamiek in de consumptie, die mede hierdoor veroorzaakt wardt,

maakt het weinig aanvaardbaar dat over een lange reeks van jaren met een
vast en onveranderlijk pakket van goederen en diensten gewerkt wordt. Het
pakket van goederen en diensten dat in de berekening moet warden betrok-
ken, zal daarom te alien tijde een zo goed mogelijke afspiegeling moeten zijn
van het consumptiepakket op ieder ogenblik. Dit betekent in feite dat de
dynamiek in de consumptie moet kunnen warden teruggevonden in de dy-
namiek van het pakket goederen en diensten, dat aan het samengestelde prijs-
indexcijfer ten grandslag ligt.
Hoe~ met welke frequentie moet de samenstelling van het consumptie-

pakket warden gemeten? De basis van het huidige prijsindexcijfer van het
CBS is in feite het budgetanderzoek van 1963/1965 (aangepast in 1969 op
basis van macro-ecanomische gegevens). Hieruit wardt duidelijk, dat van
een zelfs maar op afstand volgen van de veranderingen in het cansumptie-
pakket op een dergelijke termijn geen sprake kan zijn. Zelfs een jaarlijks
budgetonderzoek — hoewel uiteraard een enorme vaaruitgang — zou onvol-
doende tegemoet kunnen komen aan de belangrijke veranderingen, die er
oak in de periode van een jaar plaatsvinden in de samenstelling van het con-
sumptiepakket. De enige re~le magelijkheid lijkt daarom met een bijv. maan-
delijks wisselend pakket te werken. Dit houdt in dat in cantinuiteit vastge-
steld moet warden hoe het cansumptiepakket in de tijd verandert. Voor dit
doel zou het best gebruik gemaakt kunnen warden van daartae speciaal op
te zetten cansumentenpanels.
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2. De methode van wegen

Het is gebruikelijk, het samengestelde prijsindexcijfer te berekenen door
weging van de parti~le prijsindexcijfers met co&fici~nten, die aan het bud-
getonderzoek antleend warden. In feite komt het er op neer dat een ge-
wogen gemiddelde prijsstijging wardt berekend voor een vast pakket
goederen en diensten uit het basisjaar.
Een op deze wijze samengesteld indexcijfer staat bekend als het prijsindex-

cijfer volgens de formule van Laspeyres. In fannulevorm:

— P0 QOI ~ptQO
P0 ii

~p0QO ~pOQO
I I I I

waarbij Q~ en P~ de gekochte hoeveelheid respectievelijk de prijs zijn van
produkt i in de basisperiode en P~ de prijs van produkt i op tijdstip t is.
Uit deze formule blijkt duidelijk, dat in feite alleen prijswijzigingen als

gemeten via de parti~1e prijsindexen van invloed zijn op de samengestelde
prijsindex, terwijl eventuele veranderingen in gekochte hoeveelheden geen
betekenis hebben.
Een andere in de literatuur bekende formule am een samengestelde prijs-

index te berekenen, is die van Paasche. Bij deze index aefenen zowel veran-
deringen in de gekochte hoeveelheden als veranderingen in de prijs invloed
uit op de hoagte van de index.
In feite warden hierbij de bestede bedragen in jaar t vergeleken met het

bedrag dat nodig zou zijn am hetzelfde pakket in het basisjaar te kopen. In
formulevorm:

Pt
~pOQt

I ~~tQt
P0 ,1

xPoQ~ ~pOQtI I I I

Het grate voordeel van de Paasche-formule is, dat niet alleen prijsveran-
deringen, maar oak veranderingen in bet cansumptiepakket invlaed kunnen
uitoefenen op het samengestelde prijsindexcijfer. Dat betekent in feite dat
de Paasche-index beter dan de Laspeyres-index in staat is de dynamiek in
de cansumptie te verdisconteren.
Uiteraard is het oak bij de Paascbe-farmule niet mogelijk am produkten

die in bet basisjaar nag niet bestanden of die in bet mar van meting niet
meer bestaan, in de index op te nemen. De grate winst van de Paasche-index
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is dus gelegen in het feit dat veranderingen in de gekochte hoeveelheden
rechtstreeks doorwerken in de wegingsco~ffici~nten.
Dat Paasche in de praktijk tat nag toe niet werd toegepast, is wel be-

grijpelijk. Immers, deze formule vereist in feite dat voar iedere meetperiode
niet alleen vastgesteld wardt welke waarde de parti~1e indexcijfers hebben,
maar oak hoeveel van ieder produkt gekocht werd. Dit betekent uiteraard
een aanzienlijke verzwaring van de werkzaamheden. Bovendien is een der-
gelijke continue meting eerst mogelijk geworden, nadat na de Tweede
Wereldoorlog consumentenpanels_tat ontwikkeling zijn gekomen. Met be-
huip van dit instrument kunnen prijzen en haeveelheden in continuiteit ge-
meten warden.
Voor Paasche mag het interval tussen basisperiode en meetperiode grater

zijn dan voar Laspeyres, omdat bij Paasche alleen de prijs in de basisperiode
vastligt.
Voor Laspeyres geldt, dat het zinval is het interval tussen basisperiode en

meetperibde za kort magelijk te doen zijn, bijv. maandelijks. Via koppeling
zouden dan indexen over langere perioden samengesteld kunnen warden.
Het is biertoe uiteraard noodzakelijk, dat prijzen en gekochte hoeveelheden
in cantinuiteit warden gemeten.

3. Conclusies

a. Het is van groat belang dat de dynamiek van het cansumptiepakket meer
invloed gaat uitoefenen dan tat nag toe gebruikelijk. Budgetonderzoekin-
gen ~6nmaal in de vijf of tien jaar zijn uit den boze. Oak jaarlijks bud-
getanderzoek zal onvoldoende tegemoet kunnen komen aan de bestaande
dynamiek.

b. De weegmethode volgens het principe van Paasche is door haar meer
dynamisch karakter te prefereren boven de weegmethade van Laspeyres.
Bij de laatste zal het interval tussen basisperiode en meetperiode korter
macten zijn dan bij Paasche.

C. SAMENVATTING

1. Huidige berekening

Samenvattend kan gezegd warden, dat de huidige berekening van het samen-
gestelde prijsindexcijfer voor de gezinscansumptie gebaseerd is op een sterk
verouderd consumptiepakket en dat bij prijsmetingen moderne distributie-
vormen onvoldoende invloed kunnen uitoefenen. Bavendien wardt ten on-
rechte geen aandacht besteed aan weging van de verschillende prijzen voor
dezelfde of vergelijkbare vari~teiten van een produkt. Door de wijze waar-
op het huidige prijsindexcijfer wordt samengesteld, is het onvaldoende ma-
gelijk am de dynamiek in de gezinsconsuniptie te volgen. Het invoeren van
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een hagere frequentie van budgetonderzoek zou weliswaar de prablemen ver-
kleinen, maar ze in essentie niet aplossen.
Een vergelijking tussen indexcijfers berekend aver 35 produkten op basis

van het Attwoad-huishoudpanel enerzijds, en met behuip van CB5-gegevens
anderzijds, heeft aangetaond dat in een periade van twee~nhalf jaar (novem-
ber 1972 — april 1975) de cBs-index ca. 3 punten hager uitkwam dan de
Attwood-index.
Deze verschillen warden veroorzaakt door verschillen in produktdefinitie,

weging en parti~1e prijsindex. De laatste factor bleek duidelijk de groatste
invloed uit te aefenen. Verdere analyse leerde dat de veranderende distri-
butiestructuur een zeer belangrijke oorzaak was.

2. Suggesties voor een nieuwe aanpak
Een oplossing voor de hier beschreven complexe problematiek kan o.i. ge-
vonden worden door gebruik te maken van consumentenpanels, die in con-
tinuiteit vaststellen wat, waar en hoeveel gekacht wordt tegen welke prijs.
De voordelen van meting door middel van panels zijn:

— de produktdefinitie kan gemakkelijk warden aangepast;
— de gewichtsstructuur naar vari~teit, pradukt en afzetkanaal kamt auto-
matisch en in continuiteit ter beschikking;

— feitelijk betaalde prijzen kunnen warden vastgesteld;
— door de vaste steekproef hebben prijstrends een zeer hoge mate van be-
trouwbaarheid;

— anders dan bij winkelsteekproeven leveren vervangingen door de veel
grotere mate van homogeniteit van gezinshuishoudingen nauwelijks pro-
blemen op;

— de kosten blijven binnen aanvaardbare grenzen.
Indien gebruik gemaakt zou warden van de panelmethodiek, zou het wel
aanbeveling verdienen voar verschillende uitgavensectaren verschillende
panels te explaiteren.
De bereidheid am gedurende lange tijd mee te werken wordt daarmee

bevarderd, terwijl tevens voorkomen wardt dat inzicht in het eigen budget
invloed uitoefent op het koopgedra’g, hetgeen een re~el gevaar is bij budget-
anderzaek.
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7. Het prijsindexcijfer van de gezins-
consumptie op de tocht?
A. Buijs en P. E. VENEKAMP

Op 4 november 1975 organiseerde de Nederlandse Vereniging van Markt-
onderzoekers haar jaarlijkse Marktonderzoekdag, waarop zil dit keer het
‘prijsindexcijfer van de gezinsconsumptie’ aan de orde stelde. In het program-
ma van deze dag wordt terecht opgemerkt, dat de invloed van dit belang-
rijk~ indexcijfer op de gehele Nederlandse economie groot is. Niet alleen
aim deze reden heeft de Vereniging er goed aan gedaan, aandacht voor het
prijsindexcijfer van de gezinsconsumptie te vragen. Er heersen over dit in-
dexcijfer nogal wat misverstanden. Dat bleek ook op de genoemde congres-
dag, die voor het ophelderen er van een nuttige functie heeft vervuld. Prof.
dr. P. de Wolff was de taak toebedeeld, methodologische achtergronden en
macro-economisehe consequenties van het prijsindexcijfer te behandelen,
waarna drs. J. D. Lock zich als vertegenwoordiger van het Centraal Bureau
voor de Statistiek kon bezighouden met de op dit bureau toegepaste
methoden van dataverkrijging en -verwerking. Dis. R. Smit zette vervolgens
uiteen, welke praktische problemen er bij het berekenen van prijzen in de
winkels bestaan en hoe deze problemen kunnen worden opgelost. Daarna
presenteerde drs. C. C. I. de Koning een alternatieve methode waarop een
indexcijfer zou kunnen warden berekend, waarmee veel stof voor de dis-
cussie werd aangedragen. In vorenstaande artikelen hebben genoemde spre-
kers hun inleidingen verwerkt. Ondergetekenden is gevraagd hierop enig
commentaar te geven.

1. ECONOMISCH-THEORETISCHE DEFINITIE

Wanneer er sprake is van verschil van mening over de interpretatie en uit-
werking van bepaalde begrippen, dan zijn de geschilpunten vaak terug te
voeren tot een onderling verschillende keuze van uitgangspunten. Aan een
theoretische beschouwing van indexcijfers dient een adequate definitie
vooraf te gaan. In vroegere theoretische verhandelingen stuit men vaak op
een definitie waarbij de indruk wordt gewekt dat een indexcijfer universeel
te defini~ren is, ongeacht zijn toepassingsgebied. Deze opvatting beschouwen
we als slechts ten dele waar.
Het is weliswaar mogelilk om een samengesteld indexcijfer te defini~ren
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als een verhoudingsgetal dat weergeeft hoe een aantal grootheden een ge-
zamenlijke verandering te zien geeft ten opzichte van cen bepaalde basis-
situatie, maar door haar algemeenheid is zo’n definitie in de praktijk niet
goed te hanteren. De wijze waarop veranderingen gemeten gaan worden,
zal mede bepaald moeten warden door de verschijnselen die we bestuderen.
Met betrekking tat een ecanomisch indexcijfer zijn er bij de opstelling

van een definitie twee facetten waarmee men rekening moet houden. In de
eerste plaats dient een definitie econamische inhoud te hebben. In de
tweede plaats moet zij operationeel zijn, d.w.z. op eenduidige manier moet
vaststaan op welke wijze de berekeningen moeten worden uitgevoerd. In de
‘kiassieke’ literatnur is men bij de bepaling van een prijsindexcijfer uitge-
gaan van de gedachte, dat dit cijfer een verhoudingsgetal moet zijn dat za
goed magelijk weergeeft hoe bet prijsniveau van de totale hoeveelheid
goederen (en diensten) di~ de consument ter beschikking stond, zich ont-
wikkelde. Wat het begrip prijsniveau inhield, werd over het algemeen niet
gezegd, maar wel ontstond de overtuiging, dat men bij bet construeren van
een indexcijfer veel belang moet toekennen aan goederen die veel gekocht
warden en dat weinig gewicht moet warden gegeven aan goederen die slechts
een gering aandeel vormen van de gezinsuitgaven. Er is dan oak een groat
aantal indexcijferformules bekend, die alle een of ander wegingsschema be-
vatten. Het is echter moeilijk aan te geven, waarom de ene formule beter
is dan de andere. Hiertoe ontbreekt ons een theoretisch criterium.
In hun artikel aver bet prijsindexcijfer van de gezinsconsumptie spreken
Lock en De Wolff over d~ koapkracht van bet geld die men wil meten en
zij noemen als uitgangspunt een bepaald bevredigingsniveau dat gehand-
haafd moet warden. Uitgaande van deze doelstellingen kan men komen tat
de definitie van een ecanomisch-thearetisch prijsindexcijfer: bet prijsindex-
cijfer van de gezinscansumptie is de verhouding van twee geldbedragen die
elk voor een cansument in twee verschillende situaties een zelfde bevredi-
gingsniveau opleveren. Het ene bedrag behoart bij de basissituatie (-periode)
en het andere bij de beschouwde situatie (respectievelijk periade). Deze de-
finitie heeft zowel voor- als nadelen.
Een voordeel is dat bovenstaande definitie duidelijke economische inhoud

heeft. De vele formules die in omloop zijn, hebben deze eigenschap niet.
Zij verschaffen de gebruiker slechts een voorsobrift over de wijze van
berekenen. Een nadeel van het economisch-thearetische indexcijfer is zijn
slechte operationaliteit. Het voor de praktijk bruikbaar maken van deze be-
naderingswijze roept vele vragen op, zoals: Hoe meet men een bevredigings-
niveau? Wat is ‘een~ consument? Bovendien is het moeilijk dezelfde con-
sument in de tijd te volgen, omdat men niet alleen geconfranteerd wordt met
priisveranderingen, maar ook met veranderingen in bet welvaartsniveau.
Wanneer ons gevraagd wardt am een oordeel te varmen over diverse me-

thodes van indexcilferberekening, dan zullen wil een theoretisch uitgangs-
punt moeten kiezen. Immers, zonder de keuze van normen is het niet moge-
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lijk een onderseheid te maken tussen gaed en slecht. Als uitgangspunt voor
onze besehouwingen kiezen we de economisch-theortische definitie.

2. BENADERINGSFORMULE

Als eerste stap naar de realiteit van de indexcijferberekening zullen we
voor de zojuist ingevoerde definitie moeten bekijken, hoe we deze in de
praktijk kunnen banteren. In aansluiting op de opmerkingen van Lack en
De Wolff moeten we stellen dat de precieze indexberekening volgens de
economisch-thearetische definitie niet haalbaar is, omdat voor het bepalen
van alle gewenste nutscurves, substitutie-elasticiteiten etc. bet statistische
instrumentarium antbreekt. De praktijk dwingt ons derhalve, uit te zien naar
een hanteerbare formule, die een zo goed mog&ijke benadering vormt van
bet theoretisch wenselijke. Naar anze mening wordt die benadering bepaald
door:
a. de keuze van een bepaalde indexcilferformule;
b. bet invullen van de gekozen farmule met al dan niet correct cijfermate-

riaal.

ad a. Lack en DeWolff memareren al, dat het prilsindexcilfer van Laspeyres
een averschatting geeft van het ecanomische indexcijfer bij het nutsniveau
uit de basisperiode. Via een analage redenering is aan te tonen dat het prijs-
indexcijfer valgens Paasche een anderschatting kan geven. Klaek heeft aan-
getoond, dat ander bepaalde vaorwaarden een gaede benadering van bet
economisch-thearetische indexcijfer mogelijk is. Het probleem van de
verdwijnende en nieuwe goederen wordt in de meeste beschouwingen over
theoretische indexcilfers niet genoemd.
Bij de keuze van de indexcijferformule is over vrijwel de gehele wereld

de voarkeur gegeven aan de formule van Laspeyres, omdat deze in de
praktijk gemakkelijk te berekenen is en bet prijsverlaap van een gekozen
pakket uit de basisperiode volgt. Dli principe sluit aardig aan bij het be-
grip prijsniveau.

ad b. Bij het ‘invullen~ van de farmule kan men anderscheiden:
1. meetfouten in de gewichten. De gewichten volgen uit een budgetonder-

zoek, dat op een steekproef van gezinnen gebaseerd is;
2. fouten bij de prijswaarneming. Een bepaald artikel wordt veelal tegen

verscbillende prijzen aangeboden. Er moet dan op correcte wijze een of
ander gemiddelde gekozen worden;

3. de structuur van de gekozen indexcijferformule is niet altijd gescbikt
voor kwaliteitsveranderingen van de gekozen goederen.

Bovenstaande overwegingen aver definitie en keuze van een indexcijferfor-
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mule benadrukken dat de wijze van berekening van een indexcijfer een
grondige analyse vereist en geenszins als vanzelfsprekend door de natnur is
voorgeschreven.

3. VERSCHILLENDE STANDPUNTEN

Het zal een ieder na lezing van de verschillende artikelen duidelijk zijn, dat
met betrekking tot de betekenis van het prijsindexcijfer van de gezinscan-
sumptie, De Koning een standpunt inneemt dat afwijkt van de opvattingen
die door de avenge sprekers naar varen zijn gebracht.
Wij moeten dan oak de vraag ander agen zien, of dit afwijkende standpunt

houdbaar is. In tegenstelling tot het betoog van De Koning vraagt dat van
Smit niet am stellingname. Hij zet zich niet tegen de door het CBS gevolgde
methodiek af, maar propageert in pnincipe een zelfde wijze van waarnemen
voor bet volgen van de pnijzenantwikkeling door winkels als berichtgevers
te accepteren, een methade die De Kaning afwijst en wil vervangen door het
verzamelen van prijsgegevens bij de cansument. Het is jammer, dat Smit
zijn methade en die van het CBS niet aan een vergelliking heeft onderwarpen.
Wellicht zou zijn betoog dan meer bet karakter hebben gehad van een aan-
vulling op dat van Lack en afgestemd zijn geweest op de ontwikkeling die de
door bet cus gevalgde waarnemingstechniek heeft doorgemaakt. Smit ge-
bruikt nag de verauderde term ‘indexcijfer voar de kasten van levensonder-
houd’, waarmee bij voedsel geeft aan bet wijd verbreide misverstand dat
bet verloop van de kosten van levensonderhoud door het indexcijfer zau
warden gevalgd. Op zichzelf is er niets op tegen am een dergelijk verloop
te volgen, maar men mag niet, uitgaande van die daelstelling, het prijsin-
dexcijfer, dat een geheel ander doel dient, kritiseren. Dan ontstaat een heil-
laze spraakverwarring en komt het bewuste indexcijfer ten onrecbte in een
verkeerd daglicht te staan.
Wij zijn van mening, dat bet door bet CBS berekende indexcijfer vrij goed

aan zijn doelstelling beantwoordt. Dat boudt in, dat wij bet artikel van De
Koning van enige kritische kanttekeningen moeten vaorzien. Daarbij be-
perken wij ons tat de wegingsmethode, de pnijswaarnemingen en de produkt-
definitie.

4. WEGINGSMETHODE

Uitgangspunt voor bet wegingsschema dat voor bet prijsindexcijfer van de
gezinsconsumptie wordt gebruikt, is het geheel van uit bet budgetanderzoek
afgeleide gemiddelde waarden van de consumptie per goed in de basis-
periode. Het totaal hiervan is de waarde van een bepaald pakket van
goederen (en diensten). Ret indexcijfer geeft de procentuele verandering
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van deze waarde als gevalg van prijsveranderingen aan. De Koning wenst
dynamisering van dit goederenpakket. Oak het cas wenst dit en richt er
zijn beleid ap: straks zal er sprake zijn van een cantinu budgetanderzoek.
Terwill bet cas de farmule van Laspeyres banteert, prefereert De Koning die
van Paasche. Op korte termijn gezien, is bet verschil in uitkamst van bere-
keningen volgens deze formules gering. Als het c~s de gewenste dynamise-
ring van het gaederenpakket voar bet wegingsscbema tat stand beeft ge-
bracht, is bet verschil in keuze tussen het Laspeyres- en Paasche-alternatief
niet meer van zo’n belang. De formule van Laspeyres is dan echter nag al-
tijd beter hanteerbaar en leidt bij frequente verschuiving van de basisperiode
tat een resultaat dat de ‘algemene’ prijsantwikkeling ten opzichte van die
periode bij benadering goed weergeeft. De thearetische bezwaren die tegen
het gebruik van beide farmules warden aangevaerd, belemmeren de keuze
tussen ~n van beide. Bij de formule van Laspeyres warden de prijzen van
het heden vermenigvuldigd met boeveelbeden uit de basisperiode; bij Paasche
warden de prijzen nit het verleden vermenigvuldigd met boeveelheden uit de
beschouwde periade. Derbalve treedt er in beide gevallen een onzuiverheid
ap, maar de praktiscbe bezwaren tegen Paasche hebben ertoe geleid de for-
mule van Laspeyres toe te passen. Oak als een doorlopend budgetonderzaek
een feit is, zal deze farmule sneller tat resultaten leiden dan Paasche’s can-
structie, omdat bierbij eerst het wegingsscbema na de prijswaarnemingen
moet warden vastgesteld alvorens het samengestelde indexcijfer kan warden
berekend. In deze dynamische tijd is een snelle bericbtgeving van groat be-
lang en in dit opzicht is de formule van Laspeyres, die direct na bet ver-
zamelen van prijsgegevens kan warden toegepast, oak bij de huidige gang
van zaken van praktische betekenis. Ret pleidooi voor bet sneller vervan-
gen van de gewichten in de indexcijferformules door zowel De Koning als
Lock brengt ons tat het begrip ‘kettingindexcijfer’. De vergelijking tussen
twee periodes geschiedt dan steeds op basis van een vrij actueel wegings-
schema en vergelijking van ver uit elkaar liggende periodes geschiedt door
middel van koppeling:

Pot P01 . Pp~ . P23 P~~1 . 100—ct—i)

In de literatnur zijn enkele onderzoekingen bekend waarbij werd onderzocht
in welke mate een kettingindexcijfer gaat verschillen van een direct index-
cijfer.’ De resultaten van deze onderzoekingen zijn echter niet geheel met
elkaar in overeenstemming.

5. PRIJSWAARNEMINGEN

Allereerst speelt de keuze van ‘de’ consument een rol. Ret CBS, dat twee
reeksen prijsindexcijfers publiceert, laat zich hierbij leiden door de groep
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gezinnen die met name bij CAO’s een grate rol speelt. Bij de reeks voor alle
gezinnen wardt uiteraard naar een ‘gemiddeld’ gezinsbudget gekeken. Het
laat zich aanzien, dat bij de metbade van De Koning gewerkt wordt met
een groep gezinnen die als representant geldt voar de gebele bevolking. Hier-
mee moet rekening warden gehouden, indien de cijferreeksen warden verge-
leken. Wat betreft de plaats van waarneming prapageert Smit een methade
die niet van die van bet CBS verscbilt: daar waar de goederen aan de con-
sument warden aangeboden. De Koning prefereert waarnemen aan de vraag-
zijde. Beide menen dat hun metbode een objectieve waarneming bevor-
dert. Meer dan Smit geeft De Koning zich rekenschap van het object van
waarneming en van de inhoud van het begrip prijs. De Koning legt er de
nadruk op, dat bet gaat am feitelijk betaalde prijzen. In tegenstelling tat
vroeger anderkent bet CBS tegenwoordig oak de naadzaak am de prijzen van
de tat bet wegingspakket beborende goederen daar te verzamelen waar die
goederen zijn verkocht.
Per goed of dienst dient voar bet bepalen van bet enkelvoudige prijsin-

dexcijfer een gemiddelde prijs te warden berekend. Smit wijst er ap, dat een
representatief beeld van bet prijsverloop bij alle winkels voor zo’n goed of
dienst moet warden verkregen; dit is vooral van belang als hiervoor ver-
schillende prijzen warden aangetroffen. Dit is te bereiken, volgens hem, door
te wegen met de bijbeborende amzetten. Hij gaat daarbij niet in op de vraag,
of de verbauding tussen deze amzetten avereenkomt met de verhouding tus-
sen de door de gezinnen waarop het indexcijfer betrekking heeft, bestede
bedragen bij bet type winkel waar wordt gekocht en dus de prijswaar-
neming plaatsvindt. Smit zon wel eens een gemiddelde prijsverandering
kunnen constateren die door een verkeerde weging een ander verloop heeft
dan de in het indexcijfer weergegeven verandering. In feite zijn Smits
resultaten niet vergelijkbaar met die welke de grondslag zijn voor het prils-
indexcijfer van de gezinscansumptie. Men kan zich afvragen of door samen-
werking tussen Smits organisatie en bet CBS beiderlei resultaten zauden
kunnen warden verbeterd.
De Koning verlegt bet waarnemingsterrein naar de consument, am er

zeker van te zijn dat de feitelijk betaalde prijzen warden verzameld. Naast
de prijzen die in bet budgetonderzoek een rol spelen, ziet bij de overeen-
komstige prijzen niet terug in de gegevens van bet door bet CBS verricbte
prijzenonderzoek. Ret gevaar dat de prijs in de teller en de prijs in de
noemer van de formule voor bet enkelvoudige prijsindexcijfer onvergelijk-
baar zijn, is inderdaad aanwezig, maar oak bet CBS onderkent dit bezwaar
en is daaraan in de apzet van het moderne budgetonderzoek tegemoet ge-
kamen. De vraag is, of dat gevaar wordt vermeden als er cantinu een panel —

door De Koning gebruikt — optreedt. Dit panel, dat geografisch bescbouwd
geen beperkt consumptiegebied mag bestrijken, moet ‘am wille van de re-
presentativiteit voortdurend veranderen. De Koning beeft zich bier niet
duidelijk over uitgesproken.
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6. PRODUKTDEFINJTIE

Alle sprekers hebben zich hiermee beziggehouden, vooral Lock en De
Koning bebben zich ter zake scherp uitgedrukt. De Koning betoogt terecht,
dat een zelfde pradukt langs verschillende distributiekanalen bij de cansu-
ment kan komen. Prijsverschillen die hiermee samenbangen, zullen in bet
enkelvaudige prijsindexcijfer moeten doarwerken. De vraag is: hoe. Het
CBS stelt de betekenis van een distributiekanaal in de basisperiode vast en
haudt dit constant. Wanneer de betekenis van zo’n kanaal verandert, dan
moet dit, valgens De Kaning, verwerkt zijn in bet prijsgemiddelde voar de
abjectperiade.
Dit verschil in apvatting berust op bet feit, dat bet distributiekanaal door

bet CBS als een eigenscbap van het produkt en door De Koning als een
prijsbepalende factor wardt beschauwd. Hij anderkent daarmee niet, dat
een op een supermarkt gekocbt produkt voor de cansument niet geheel de-
zelfde betekenis heeft als bet, technisch beschauwd, zelfde pradukt gekacht
in een speciaalzaak; een prijsverscbil indiceert bet verschil in bij de ver-
koop gegeven service, terwiji bet CBS deze krachtens de eis van de gehan-
teerde formule zaveel magelijk constant haudt. In bet licbt van De Konings
apvatting over de dynamiek van bet consumptiepakket is zijn mening aver
bet incalculeren van veranderingen in de betekenis van de distributie-
kanalen voar de gezinscansumptie wel consistent. Wij hebben er dan oak
geen kritiek op, maar stellen tot slat vast, dat de door De Wolff gegeven
methodologiscbe beschouwingen aan duidelijkbeid niets te wensen overlaten.
Als de lezer na kennisneming van deze vier artikelen bet spoor bijster is
geworden, dan adviseren wij hem de paragrafen 1- en 2 van het artikel dat
Lack en De Wolff bebben gescbreven, nag eens aver te lezen.

NOTEN

1. Ulmer, M. J., The economic theory of cost of living index numbers, New Yark,
1949. Hierin wordt speciale aandacht gegeven aan het definitieprobleem.
2. Met name blijkt hot indexcilfer van T6rnqvist deze benadering te geven. VgI.
Klaek, T., Indexciffers: enige methodologische aspecten, Den Haag, 1966.
3. Philps, L., en R. Sanz-Ferres, A dynamic true index of the cost of living, Leuven,
1972. In doze studie -over dynamische indexcilfers wordt aan genoemde onderwerpen
wel aandacht besteed.
4. Frisch, R., ‘The prablem af index numbers’, in: Econometrica, 1936.
Allen, R. G. D., ‘Price index numbers’, in: Review of the International Statistical In-
stitute, jrg. 31, nr. 3, 1963.
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8. De produktie van gebouwen in relatie
tot verleende bouwvergunningen
J. B. M. GoossINK

INLEIDING

De bouwnijverheid bevindt zich momenteel in een zorgelijke situatie. De
moeilijkheden blijken in toenemende mate van structurele aard te zijn. Een
aanzienlijke werkloosheid als gevoig van een zich wijzigende bouwbehoefte
en een ruim aanbod van arbeidskrachten begint za langzamerhand het dage-
Iijkse beeld te vormen.
Teneinde op een juiste wijze de steeds groter wordende problemen het

hoofd te kunnen bieden, is het wenselijk, zo niet noodzakelijk, meer inzicht
in bet verloop van de toekomstige bouwactiviteiten te verkrijgen. Niet al-
leen de bedrijfstak zeif zal hiermee gebaat zijn, maar ook tal van indus-
trie~n wier activiteiten direct of indirect met het bouwgebeuren samen-
hangen (toeleveringsbedrijven, dienstverlenende bedrijven, elektrotechnische
en meubelindustrie etc.). Meer zicht op de taekamstige bouwmagelijk-
heden zal immers oak voor deze bedrijfstakken betekenen, meer greep
krijgen op de toekomstige afzet van hun eindprodukten en daardaor meer
waarborg voor de (markt) situatie waarin men zal komen te verkeren.
Nu biedt sinds 1972 de cBs-statistiek voar de bouwnijverheid de mogelijk-

heid am per gebouwensector te achterhalen, in welke mate en in welk tilds-
bestek een verleende bouwvergunning wordt ‘amgezet’ in produktie. Een
dergelijke relatie is zinval, amdat hierdoor per gebouwensectar inzicht kan
warden verkregen in de te verwachten bauwpraduktie op korte termijn.
Het anderhavige artikel handelt hierover.

ENKELE BEGRIPPEN

Wat is een verleende bauwvergunning en wat is produktie? Een verleende
bouwvergunning is een door burgemeester en wethouders te verlenen ver-
gunning voor het plaatsen, geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of
veranderen en het vergroten van een canstructie van enige omvang van
hout, steen, metaal of ander materiaal, die op de plaats van bestemming
hetzij direct hetzij indirect steun vindt in of op de grand.
‘Omzetting’ van een verleende bouwvergunning in fysieke bouw wordt
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(‘bouw) praduktie’ genaemd. Per bouwabject gezien zijn verleende vergun-
ning en produktie qua geldswaarde aan elkaar gelijk.
Het enige opzienbarende wordt teweeggebracht door het feit, dat de

bouwsom waarvaar een bouwvergunning is afgegeven, reeds bekend is your-
dat met de bouw is begonnen, terwiji de produktiewaarde pas ‘rand’ is nadat
het gebauw is valtooid. De factor die bepalend is voor deze ongelijkheid, is
niets anders dan een cambinatie van wachttijd en fysieke bauwtijd. De
wachttijd geeft de tijdsperiode weer die ligt tussen het tijdstip waarop een
bauwvergunning wordt afgegeven en het tijdstip waarop het gebauw in aan-
bouw wordt genamen, terwiji de fysieke bouwtijd een weergave is van de
tijdsperiode die ligt tussen het tijdstip waarap met de bouw wordt began-
nen en het tijdstip wearop de bouw als valtooid wordt beschouwd.

WERKWIJZE CBS

Het landelijk bouwgebeuren bestaat natuurlijk niet uit ~n bouwobject.
Het CBS hanteert in zijn bouwnijverheidsstatistiek een gedetailleerde sector-
indeling, binnen welk raamwerk een veelheid van verleende bouwver-
gunningen en praduktiegegevens geregistreerd wordt. Voor beide groat-
heden hanteert het CBS een minimum grens van 1 10.000 per bouwobject.
Voarts gaat men uit van bedragen inclusief omzetbelasting, dach exciusief
architectenhonararia, kasten van taezicht, kasten van de grand en kasten-
stijgingen tussen aanbestedings- en opleveringsdatum, die op grand van de
risicoregelingen worden vergoed. Evenmin is rekening gehouden met kosten-
stijgingen vaartvloeiende uit nag uit te voeren meer en minder werk.
De cEs-indeling is als volgt weer te geven:

Nieuwbouw van: waningen
agrarische gebouwen
bedrijfsgebouwen
gebouwen voar gezondheidszorg en hygiene
gebouwen voor het onderwijs
averheidsgebauwen
avenge gebouwen.

Vernieuwbouw van: waningen en
avenge gebouwen.

Registratie van de verleende bouwvergunning vindt plaats op het moment
dat het CBS een afschrift antvangt van de schriftelijke vergunning die doar
B. en W. van een bepaalde gemeente is venleend; de verwerking geschiedt
maandelijks. De registratie van de bijbehorende praduktiegegevens vindt op
een andere manier plaats, en wel middels het systeem van de kwartaals-
gewijze ‘voortgangscontrole’. Deze vaartgangscontrole houdt in, dat aan
het eind van elk kwartaal door medewerkers van de Gewestelijke Arbeids-
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bureaus per object vanaf de bouwplaats wordt nagegaan, welk deel van de

bauwvergunning die indertijd is verleend, (al) is ‘amgezet’ in produktie.

DE TE LEGGEN RELATIES

Het in het voorgaande omschreven verband is als valgt weer te geven:

— a1BV,~ + a~BVk~l + ... + a~BV~~1) (1)
4

= ~ (2)
f=1

BVki verleende bauwvergunningen in gebauwensector k in kwartaal i,
waarbij i = eerste, tweede, derde of vierde kwartaal; in miljae-
nen guldens

Pki = praduktie-amvang in gebauwensector k in kwartaal I, waarbij
eerste, tweede, derde of vierde kwartaal; in miljaenen gui-

dens
= praduktie-amvang in gebauwensector k op jaarbasis c.q. in vier-

kwartaalsammen; in miljaenen guldens.

Relatie 1 is representatief voor de mate waarin en het tijdsbestek waarbinnen
verleende bauwvergunningen warden ‘amgezet’ in praduktie. De mate waar-
in gepraduceerd wordt, kamt tat uiting in de numerieke waarde van de
a-co~fficWnten, terwiji de lengte van de praduktieperiade (= wachttijd +
fysieke bauwtijd) wardt bepanid door het aantal keren c.q. kwartalen dat
er een a-ca~ffici~nt voorkamt.
Het behoeft nauwelijks betoag dat ‘de mate waarin’ de lengte van de

praduktieperiade bepaalt. Hoe hager de waarde van a in het beginstadium,
des te karter de praduktieperiade; een lagere aanvangswaarde van a levert
een langere praduktieperiode op.
Van invloed ap ‘de mate waarin~ c.q. de numerieke waarde van a zijn tal

van factoren. In de eerste plaats zijn de z.g. intrekkingen van invlaed.
Intrekkingen zijn bauwvergunningen die indertijd verleend zijn, maar am
een of andere reden (financieel, technisch etc.) naait in praduktie zijn
genamen. Intrekkingen zijn er aorzaak van, dat de tatale praduktie-omvang
naoit geheel identiek kan zijn aan het uitgangsniveau, de verleende bauw-
vergunningen. Anders gezegd: verleende bouwvergunningen — intrekkingen
—a. produktie. Voorts wardt ‘de mate waarin’ c.q. numerieke waarde van a
bepaald door een veelheid van factoren, die van ecanomische en techni-
sche aard zijn. In dit verband zon men veeleer kunnen spreken van factoren
die ‘de bouwsnelheid’ bepalen.
Vanuit economisch oagpunt gezien spelen factaren als werkbare uren en

arbeidsproduktiviteit een belangrijke ral. Van invloed op de werkbare uren
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zijn onder meer cAo-bepalingen (werktijdverkortingen, bepaling vakantie-
duur etc.), aismede de weersgesteldheid. Minder werkbare uren zullen een
vermindering van de bouwsnelheid tat gevaig hebben, terwiji meer werk-
bare uren bet bouwtempo zullen verhagen. Van invlaed op de arbeidspra-
duktiviteit is onder meer de situatie op de arbeidsmarkt. In tijden van cen
antspannen arbeidsmarkt zal er een selectie plaatsvinden op grand van yak-
bekwaamheid en prestatieniveau, hetgeen een verhagend effect op de arbeids-
produktiviteit teweeg zal brengen, met als gevoig een verhoging van de
bouwsnelheid. Een gespannen arbeidsmarktsituatie zal het omgekeerde beeld
te zien geven. Er zullen minder vakbekwame werknemers moeten warden
aangetrakken, waardoor de arbeidspraduktiviteit_ negatief beYnvloed zal
warden en de bouwsnelheid zal dalen. Factoren van technische aard zijn
camplexgraatte, bouwtype, funderingswijze, mechanisatiegraad etc. De meest
apmerkelijke zijn wel de complexgraatte en bet bouwtype. Grate complexen
en ingewikkelde bouwtypes kunnen de bauwsnelheid aanzienlijk doen ver-
tragen, hetgeen vooral per gebauwensectar nogal wat verschillen in fysieke
bauwtijd kan veraorzaken.

KWARTAALRELATIE

Relatie 1 staat genoteerd in kwartaaleenheden; relatie 2 geeft bet resultaat
weer op jaarbasis. Een kwartaalbenadering is zinvol, teneinde de seizoen-
gevoeligheid van bet bouwgebeuren zoveel magelijk tot uiting te laten ka-
men. Zo zal bijvoarbeeld een strenge winter tot gevaig hebben dat de
bouwsnelheid aanzienlijk zal dalen.

DE RELATIE BEREKEND VOOR 1972, 1973 EN 1974

Voor de jaren 1972, 1973 en 1974 is — gebruik makend van gedetailleerd
(landelijk) cBs-materiaal — nagegaan, welke cilfermatige inhoud aan de
a-co~ffici~nten gegeven kan warden. Berekeningen v66r 1972 konden niet
warden uitgevaerd en wel amdat de noodzakelijke basisgegevens ontbreken.
De late start hoeft echter geenszins bezwaarlijk te zijn. De laatste jaren
wordt bet bouwgebeuren namelijk nagal gekenmerkt door extra-werkgele-
genheidsprogramma’s. Deze pragramma’s bestaan veelal uit objecten die
binnen ce-n bepaald tijdsbestek gerealiseerd moeten zijn. Met andere woor-
den, de bouwsnelheid is van te voren vastgelegd. Als zadanig beYnvlaeden
de extra-werkgelegenheidspragranirna’s de waarde van de a-co~ffici~nten en
de lengte van de produktieperiade. Het gevaig hiervan is dat ca~ffici~nten
die n~ 1972 zijn berekend, onderling beter vergelijkbaar zijn dan ca&fi-
cWnten die eventucel v66r 1972 zouden zijn gevanden. Uiteraard is de uit-
werking hiervan per gebouwensectar verschillend.
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In tabel 1 zijn de gemiddelde resultaten weergegeven. Hieruit blijkt, dat
de sectoren gezondheidszorg en hygiene en overheidsgebouwen gekenmerkt
warden door een lange produktieperiode. lets minder lang duurt de bauw
van gebouwen voor bet bedrijfsleven en bet onderwijs. Het vlugst warden
agrarische gebouwen gerealiseerd, terwiji de avenge sectaren een midden-
positie innemen.
Verder blijkt nit tabel 1, dat ondanks onderlinge gelijkenis met betrek-

king tot de lengte van de praduktiepeniode, elke gebauwensector zijn eigen
bouwsnelbeid blijkt te kennen. Zie hiervoar de verschillende waarden van a.

DE BOUWSNELHEID GEDURENDE 1972, 1973 EN 1974

In welke mate er gedurende 1972, 1973 en 1974 gebouwd is, wordt duide-
lijk met bebulp van tabel 2. In deze tabel wardt per sector bet gemiddelde
praduktieniveau in die jaren vergeleken met bet uitgiftepeil van de bouw-
vergunningen. Per sector blijken er verschillen te zijn. Een positief verschil
wil zeggen, dat en gedurende 1972, 1973 en 1974 ‘boven de maat’ is gepra-
duceerd; een negatief venschil haudt in, dat bet produktieniveau in die
jaren ‘beneden de maat’ is geweest. Hoe amvangnijk de verschillen zijn,
blijkt pas na ‘zuivering’ van de mate waanin gedurende 1972,_1973 en 1974
intrekkingen hebben plaatsgevonden. Hetgeen er dan als residu overblijft,
dient voornamelijk te warden toegeschreven aan de nitwerking van de vol-
gende, deels incidentele en deels structurele factoren, voor bet merendeel
specifiek van toepassing op de waarnemingsperiode:
— statistiscbe aneffenheden (karte waarnemingsperiode; tijdvak waanin ver-
leende bouwvergunningen warden geregistreerd, verschilt enigszins van
bet tijdvak waarin de pnaduktie wandt waargenomen);

— bouwvergunningen die wel ‘in aanbouw zijn genomen’, maar naoit ‘val-
tooid’ zijn;

— bouwvergunningen die in de jaren 1969 t/m 1971 verleend zijn en waar-
van nag gedeelten gedurende bet tijdvak 1972 t/m 1974 in produktie
zijn omgezet;

— al dan niet gunstige produktie-amstandigheden gedurende bet waargeno-
men tijdvak. Deze produktie-amstandigheden (werkbare uren, arbeids-
produktiviteit) kunnen per sector verschillen;

— al dan niet grate camplex-omvang, bouwtype etc., die eveneens sterk per
sector kunnen verscbillen.

Opvallend in de laatste kolom is voarts, dat in de sectoren met de langste
produktiepeniode, nl. overheidsgebouwen en gebouwen voor de gezondheids-
zorg en bygi~ne, bet meest ‘haven de maat’ is gebouwd. Waarschijnlijk
boudt dit verscbijnsel verband met bet nogal onregelmatige verloop van
bet bouwvengunningenvalume, aismede de tempanisening van de bouw van
bepaalde gebouwen voor de gezondheidszarg in die jaren.
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Tabel 2. De bouwsnelheid gedurende de jaren 1972, 1973 en 1974; per gebouwen-
sector; in pracenten van de verleende bouwvergunning

Gebouwensector Verleende
bouw-

vergunningen

Produktie
= ~ a

(jaargem.)

Verschil Waarvan
t.g.v. t.g.v.
intrek- overige
kingen oorzaken

Nieuwbouw
Woningen 100 100,5 + 0,5 — 1,6 + 2,1

Agrarische gebouwen 100 93,5 — 6,5 — 1,9 — 4,6

Bedrijfsgebouwen 100 98,5 — 1,5 — 2,8 + 1,3
Gehouwen voor gezondheids

zong en hygi~ne 100 103,5 ±3,5 —3,1 + 6,6
Gebouwen voar het onderwijs 100 100,8 + 0,8 — 1,5 ±2,3

Overheidsgebouwen 100 106,8 + 6,8 — 1,5 + 8,3
Overige gebouwen 100 95,0 —5,0 —3,4 —1,6

Vernieuwbouw
Woningen en andere

gebouwen 100 93,8 — 6,2 — 2,2 — 4,0

DE BEREKENDE TEGENOVER DE GEREALISEERDE RESULTATEN

In tabel 3 warden per gebouwensectar berekende en gerealiseerde produktie-
bedragen met elkaar vergeleken. De afwijkingen blijken acceptabel te zijn.
In de sector nieuwbouw vanjeert de afwijking tussen —2,6% en + 2,8%,
terwiji de mange in de sector vernieuwbouw begrensd wardt door de per-
centages — 1,4 en + 0,1. Voorts is opvallend in tabel 3 dat in 1974 in vele
sectonen de berekende produktiewaarde hager uitkomt dan de werkelijke;
dit in tegenstelling tat de afwijkingen in 1972 en 1973. Een en anden zou
kunnen betekenen dat gedurende 1974 de bouwsnelheid ten opzichte van de
voarafgaande janen is teruggelopen.

DE OPERATIONELE BETEKENIS

Uit het vaonafgaande blijkt, dat de in tabel 1 weergegeven pnaduktieca~ffi-
cWnten bruikbare parameters zijn am de wenkelijke produktie te benaderen.
De verschillen tussen de berekende en genealiseende nesultaten zijn acceptabel
te noemen. Kenmerkend is voarts, dat men — per sector venschillend — de
beschikking heeft oven een lange reeks co~ffici~nten. Hierdoor ontstaat de
mogelijkheid am yen vooruit in de tijd praduktiebednagen te berekenen uit
venleende en/of nag te venlenen bouwvergunningen. Anders gezegd, de in ta-
bel 1 weergegeven nelaties stellen ons in staat op zinvolle wijze meer zicht
te knijgen op bet toekomstige bouwgebeuren.

121



Tabel 3. Berekende (B) - en
wensectar gedureride 1972,
dens

gerealiseerde CR) produktiebedragen per gebou-
1973 en 1974; lopende prijzen; milfoenen gui-

Gebouwensector 1972 1973 1974

Nieuwbouw
Woningen

Agrarische gebouwen

Bedrijfsgebouwen

Gebauwen voor gezondheidszorg
en hygiene

Gebauwen voor het anderwijs

Overheidsgebauwen

Overige gebouwen

B 6978
R 7234

B—R —256
B 332
R 337

B—R — 5

B 2341
R 2349

B—R — g
B 621

-R 597
B—R +24

B 675
R 720

B—R —45
B 251
R 255

B—R — 4

B 239
R 256

B—R — 17

Toteal nieuwbouw

Toteal vernieuwbouw

Totaal nieuwbouw +
vernicuwbouw

(B—R) in % van R
Nieuwbouw

Vernieuwbouw

Totaal nieuwbauw +
vernieuwbouw

B
R

B—R
B
R

B—R
-B

R
B—R

11437
11748

—311
631
631

0
120681
12379
—311

—2,6%
0%

—2,5 %

12S85
13104
—219

789
800

— ~11

13675
13904
—230

13179
12816

+ 363

1021
1020

+ I
14200
13836
+ 364

—1,7% +2,8%
—1,4% +0,1%

— 1,7 % + 2,6 %

8060
8099

— 39
522
527

2509
2624

—115

614
628

— 14

651
662

— 11

250
273

— 2-3
281
291

— 10

7868
7688
+ 180

637
653

— 16

2854
2738
+ 116

474
479

—5
694
668

+ 26
328
290

+ 38
324
300

+24
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Hoe ‘hard’ zijn nu deze toekamstvisies? Een eerste factor die hierop
inspeelt, is hardheid waarmee verwacbtingen warden uitgesproken oven bet
toekamstige venloop van de verleende bouwvengunningen. Indicatief bier-
voar zijn tal van macro (-economiscbe) gebeuntenissen. De ervaning heeft
geleerd, dat bet voon sammige (met name de particuliere) sectonen bijzonder
moeilijk is am nauwkeunige voorspellingen te doen. Vervolgens dient men
te bedenken, dat het produkt van de in tabel 1 vermeld staande praduktie-
ca~ffici~nten en de venleende en/of nag te verlenen bouwvergunningen ne-
sulteert in ‘gemiddelde’ produktiebedragen; dit wil zeggen dat ze ge~nt
zijn op de gemiddelde (produktie) orustandigheden van 1972, 1973 en 1974.
Teneinde deze gemiddelden in de sfeer van de werkelijkheid te plaatsen, is
een conrectie naodzakelijk. Aan deze carrectie kan men globaal vorm geven
door uit te gaan van de afwijkingen zoals deze per sector in tabel 3 staan
weergegeven. Een genuanceerder beeld kan warden verknegen door na te
gaan in boevenre de toekamstige praduktie-omstandigbeden (intrekkingen,
werkbare uren, arbeidsproduktiviteit etc.) zullen afwijken van die welke
gedurende de waarnemingspeniode bebben gegolden.

VOORSPELPERIODE

De meest zinvolle voarspelpeniode is een tijdsbestek van angeveer vier
kwartalen. Een langer tijdvak is ongewenst, amdat bet voorspellen van nag
te venlenen bouwvergunningen een hachelijke zaak begint te warden. Baven-
dien wardt in bet eerste jaar al ruim 70% van bet uitgiftenniveau amgezet
in produktie (zie tabel 1). Latere kwartalen zullen dus niet alleen kwalita-
tief, maar oak kwantitatief aan waande inboeten.

TOEPASSINGEN IN DE PRAKTIJK

(Toekamstige) aldus berekende praduktiegegevens zijn in belangnijke mate
indicatief voon de (toekomstige) ontwikkeling van grootheden ais werkge-
legenbeid, verbruik van metselbakstenen, bout, alsoak de afzet van meube-
len, elektrotechniscbe apparatuun etc.
Inzicht in bet (toekomstige) venloap van de werkgelegenbeid kan warden

verkregen door (toekomstige) praduktiegegevens te nelatenen aan (toekom-
stige) produktiebedragen per manjaar. Een dergelijke wijze van wenkgele-
genheidsberekening is algemeen gebruikelijk bij diverse ondenzoeks- en
beleidsinstanties op gebied van de bouwnijvenheid.
Meer inzicht in bijv. de (toekamstige) afzetniogelijkheden van metsel-

bakstenen kan warden venkregen door middel van canfrontatie van de (toe-
kamstige) produktiemogelijkbeden en bet (toekamstige) relatieve metsel-
baksteenverbruik (aantal metselbakstenen per I 1000 gebauwenpraduktie).
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Bewenkingen in deze zin warden de laatste jaren uitgevoerd door bet Insti-
tuut voon Actuaniaat en Econometnie van de Vnije Univensiteit te Amsterdam
in opdracbt van de Vereniging Sanening Metselbaksteenindustnie. Philips
Nedenland B.v. werkt mamenteel aan een soortgelijke opzet. Met bebuip
van (toekomstige) produktiebednagen en (taekamstige) nelatieve verbruiks-
taekomstige venloop van de venleende bauwvergunningen. Indicatief bier-
mogelijkbeden tnacbt men oak bier meer greep te knijgen op de (toekom-
stige) afzet van elektnatecbnische produkten, die anverbnekelijk met bet
bouwgebeuren venbonden zijn. -

TOT SLOT

Uit bet voonafgaande is gebleken, dat over een breed ternein de berekende
en amscbreven produktierelaties zinvol gebruikt kunnen warden. Wel zij
erop gewezen dat men niet van de venondenstelling moet uitgaan, bienin bet
ideale middel gevonden te hebben; verfijningen, en venlenging van de
waarnemingspeniade in de (nabije) toekamst, zullen de metbodiek en de
nesultaten in gunstige zin beYnvlaeden.
Deeei~tvalgende verfijning zou kunnen bestaan nit bet apstellen van een

(negressie) verband tussen de per kwantaal benekende praduktieca~ffici~nten
enerzijds, en anderzijds pnoduktiefactoren als wenkbare uren, anbeidspnoduk-
tiviteit etc. Het doel van deze benadening is, per (toekomstig) kwantaal een
reeks van praduktieca~ffici~nten te kunnen apstellen, met behuip waanvan
vervolgens de bouwpraduktie berekend kan warden. Dit in plaats van te
wenken met gemiddelde waarden (al dan niet met carnecties), zoals in bet
voorafgaande is gebeurd. Niettemin is met de bedoelde apzet getracht een
banteerbare pragnosetechniek voor de bouwnijvenheid te lanceren.
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9. Enqu&e-’druk’ in Nederland
I. STAPEL

De laatst gepubliceerde schattingen van het aantal mondelinge interviews
per jaar liggen rand de ~n miljaen. Indien ze juist zauden zijn en gemaks-
halve zou warden aangenamen dat als regel personen vanaf 18 jaar het
universum vormen, zau de kans am geinterviewd te warden ~nmaal in de
circa tien jaar bedragen. De kans per waning zau van de arde van eens in
de vier jaar zijn.
Onlangs zijn er enige pagingen gedaan am deze schattingen van experts

en insiders ann te vullen met schattingen uit publiekssteekpraeven. Daartae
werden de valgende twee vragen apgenamen in NIPa-anderzaek tussen 23
navember en 4 december 1975:
a. ‘Bent u zeif wel eens eerder andervraagd voor een anderzaek als dit?’
b. ‘Wat is uw indruk: is anderzaek als dit nuttig vaar de maatschappij en

de samenleving of niet?’

27% deelde mee eerder te zijn andervraagd (personensteekproef vanaf 18
jaar, n = 2.181).
Op de tweede vraag antwaordde:

69,5% zulk anderzaek is nuttig
16 % niet nuttig
14,5% geen aardeel

(100)

Zeven ap de tien vanden het tij dens kennismaking met amnibus-interviews
(die in de betreffende weken gemiddeld 56 minuten vergden) wel iets
nuttigs.
De avergrate meerderheid — aak de ~dn ap zes die het niet nuttig vaar-

kwam — verklaarde zich zaals gewaanlijk tat een her-interview ap een later
tijdstip bereid. Vaaral dit laatste wijst er ap dat de eventuele gevalgen van
‘enqu~te-druk’ geenszins angunstig behaeven te zijn.
In de eerste week van januari (1976) werd deze abservatie ap iets andere

wijze herhaald. Nu werd (ap 5 en 6 januari) eerst gevraagd:
c. ‘Is er al eens eerder iemand in deze waning, in dit gezin andervraagd

vaar een onderzoek als dit?’
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25% meldde eerdere ondervraging op dit adres, 71% zei dat het de eerste
keer was en 4% wist het niet.

Ten aanzien van de persanen kwam er weer nagenoeg hetzelfde uit:

Tabel 1

a. Persaonlijk eerder ondervraagd

nov.Idec.
1975 (%)

januari
1976 (%)

27 28
b. Vindt zulk anderzaek nuttig voor maat

schappij en samenleving 69,5 75
Niet nuttig 16 14
Geen oordeel 14,5 11

(100% = 2.181 966)

Binnen een marge van 2% is ruim 27% v66r begin januari 1976 eerder
andervraagde persanen (vanaf 18 jaar) blijkbaar een redelijke benadering.
(Vaar ‘anderzaek als dit’, zoals vraag a vermeidde. Rae dat precies is ap-
gevat, weten wij natuurlijk niet. Misschien is 27% iets lager_dan de werke-
lijkheid.)
Vaar enkele rekensammetjes gaan wij nu uit van ±9,5 rni!jaen inwaners

van 18 jaar en auder. 27% daarvan is ruim 2,5 miljaen eerder ander-
vraagden. Vaar verdere schattingen was — in die eerste week van januari
— nag een vraag taegevaegd:
d. (Indien zeif, perraanlijk wel eerder geinterviewd:)

‘E~n keer eerder of al vaker? Hoe yank tat nu tae, deze keer niet mee-
gerekend?’

Uitkamsten:

Eerder
54% E~n keer ondervraagd
24% Twee keer
12% Drie keer
4% Vier keer
2% Vijf keer
1% Zes keer
1% Zeven keer of vaker
2% Weet niet

100% 273 persoonlijk eerder ondervraagd

Dit ziet er nardig aselect uit. Omdat de kansen op herhaald geinterviewd zijn
voor 65-plussers nogal verschillen van die voor 18-jarigen en de enqu~te-
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dichtheid in de tijd bepaald angelijk was, kan zuiver toeval trouwens nooit
de achtergrond zijn.
De interviews met nu levenden (vanaf 18 jaar) kunnen wij nu verder

begraten ap:

Tabel 2

Van ruim 2,5 miljaen earder ondervraagden

54% — 1 350.000 interviews (1 x andervraagd)
24% — 1 200.000 interviews (2 x ondervraagd)
12% — 900.000 interviews (3 X ondervraagd)
4% = 400.000 interviews (4 X andervraagd)
2% = 150.000 interviews (5 X andervraagd)
1% = 150.000 interviews (6 X ondervraagd)
1% = 135.000 interviews (7 X andervraagd)
2% = 50.000 interviews (‘weet niet hoe vaak’ als ~nmaal

gerekend)
(100%) 4.475.000

Lant ans zeggen 4,5 miljaen interviews met de nu levende 18-jarigen en
auderen vanaf het prille begin (1945/1946) tat ultima 1975.
Helnas zijn niet allen die in deze dertig jaar ondervraagd zijn meer in

leven. Wat dit betreft is er zeker van anderschatting sprake. Zonder actu-
ari~le aanvullingen kan in eerste aanleg verder gerekend warden op de vol-
gende manier.

Een kruisstelling van leeftijd naar ‘nantal malen ondervraagd’ leert het
volgende:

Tabel 3

Leeftijdsgraep Aantal keren eerder ondervraagd
per 100 respondenten

18-24 jaar 37
25-34 jaar 50
35-44 mar 66
45-54 jaar 63
55-64 jaar 43
65 jaar en ouder 51

In de jangste groep kunnen sterfgevallen nag geen grate rol spelen. Van
deze leeftijdsgroep van 18 tat en met 24 jaar zijn er per ultimo 1975 circa
1,4 miljoen, die dus (37 per 100) ca. 518.000 interviews ondergingen.
Het betreft hier zeven jaargangen die gemiddeld ten naaste bij 20,5 jaar
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oud zijn en dus, alweer gemiddeld, zo’n drie~nhalf jaar in aanmerking komen
voor interviews met personen vanaf 18 jaar.
Voor een jaargemiddelde moeten de (ca.) 518.000 interviews dus door

(ca.) 3,5 gedeeld warden. Dat levert een jaargemiddelde op van ca. 148.000
interviews in deze leeftijdsgroep. (Aangezien 18-24 jaar ca. 15% van alle
personen vanaf 18 jaar uitmaakt, zouden op deze rekenbasis recente jaarge-
middelden van 986.666 interviews in totnal aangenamen moeten warden.
Namelijk (100:15) X 148.000.)

Dergelijke rekensommetjes kunnen voor ieder der leeftijdsgroepen ge-
maakt warden en die zien er dan uit als in tabel 4 vermeld.

Tabel 4. Calculatie-interviews sinds najaar 1945 met nu levenden

Bevolking
in

milfoenen

Aantal
ondergane
interviews
per 100

Aental
interviews
(afgerond)

Gemiddeld
als 18 jaar
of ouder

beschikbaar
voor interview

Jaar
gemid
delden

18-24 jaar
25-34 jaar
35-44 jaar
45-54 jaar
55-64 jaar
65 +

1,4
2,1
1,6
1,5
1,5
1,4

37
50
66
63
43
51

520.000
1.050.000
1.055.000
945.000
645.000
715.000

3,5 jaar
12,5 jaar
22,5 jaar
30 jaar
30 jaar *
30 jaar”

148.000
84.000
47.000
32.000
21.000
24.000

9,5 4.930.000 356.000

Langer dan 30 jaar komt niet aan de orde, indien ervan wordt uitgegaan dat het
regelmatig interviewen voor markt-, opinie- en ander onderzoek in de tweede heift
van 1945 startte.

In tabel 4 heeft in wezen een herweging naar leeftijd plaatsgevonden die
het totaal aantal interviews dat alle nu levenden vanaf 18 jaar ondergaan
zouden hebben, op bijna 5 miljoen (sinds 1945) brengt.
Een actuari~le bijdrage zou oak nag gering zijn voor de groep van 25

tot en met 34 jaar. Daarin zouden, volgens de onderzoeksuitkomsten in
tabel 3 over een (gemiddelde) periode van 12,5 jaar, ruim een miljoen in-
terviews met nu levenden hebben plaatsgevonden ofwel gemiddeld per jaar
(sinds media 1963) 84.000. Zij maken nu ca. 22% der bevolking vanaf 18
jaar uit en bet tatale jaargemiddelde zou dus (100 : 22) X 84.000 =

380.000 (afgerond) hebben bedragen. En in totaal sinds media 1965 12,5
maal (het jaargemiddelde van tabel 4) zo veel ofwel 4.750.000. (De ca. 4,5
miljoen in tabel 2 en de bijna 5 miljoen in tabel 4 blijven voor het totaal
— steeds inzake nu levenden — even redelijke en even (on)nauwkeurige
schattingen.)
Nag steeds niet aan sterfgevallen denkend, zau nu grofweg gerekend
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moeten warden met ca. 1 miljoen interviews gemiddeld per jaar in de jaren
vlak voor 1976, maar een duidelijk veel geringere enquetedichtheid in de
jaren zestig.

Als het zo door zou gaan, zou onze eerdere schatting (gemiddeld eens
per tien jaar voor personen en eens in de vier jaar per waning) in 1980
wel herzien moeten warden. Al lijkt enqu~te-druk — althans ten gevolge van
aselecte steekproeven — vooralsnog geen groat gevaar te zijn en moeilijk
aanvaardbaar als een verklaring van nan-response.

NON-RESPONSE

Nu is er behalve de eerder aangestipte sterfelijkheid, oak van oait geYnter-
viewde personen, nag een ander probleem dat aandacht verdient, voordat
grave berekeningen als hierboven tot definitieve schattingen verheven war-
den.
De niet-aanwezigen en de weigeraars werden niet ondervraagd. Indien

die nu niet bereikte groep altijd weigert of naait thuis is, zouden zij oak
niet tat al die interviews v66r 1976 hebben kunnen bijdragen. Die veron-
derstelling is niet alleen onwaarschijnlijk; wij weten dat het anders is,
alleen... we weten niet in welke mate. Wel is het waarschijnlijk dat ant-
woorden op de eerder vermelde vragen, 66k van de nu niet bereikten (die
de wel ondervraagde persanen dan ten dele vervangen zouden hebben), tot
lagere cijfers gevoerd zouden hebben.
Het niet meerekenen van de sterfgevallen moest tot een onderschatting

leiden. Wellicht wordt die enigermate gecompenseerd door de overschatting
die waarschijnlijk is vanwege de non-informatie bij de non-response-ge-
vallen. Dit laatste gemis maakt het fijnere rekenwerk vrij nutteloos. Het
wijst oak op de wenselijkheid am non-response-verschijnselen van tijd tat
tijd scherp te observeren en te analyseren.

ONGELIJKE INTERVIEW-KANSEN?

Dat is misschien iets voor een volgend jaarboek. Wat nu wel verder be-
keken kan warden, zijn anderverdelingen van ‘eerder geinterviewd zija’. Ret
eerst vermelde percentage komt steeds uit de 2.181 interviews van eind
1975, het tweede uit de 966 interviews van begin 1976. Alle cijfers zijn
procenten.
De lezer realiseert zich uiteraard dat het aandeel van bijv. de Drentse en

de Zeeuwse ondervraagden gering is en dat in menige onderver&ling grote
steekproefmarges mogelijk zijn.
De verdeling naar leeftijd (zie oak tabel 4) heeft een en ander te maken

met het aantal jaren dat men voor interviewen in aanmerking kan kamen.
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Tabel 5. Opgaven ‘earder ondervraagd’ (door personen vanaf 18 jaar)
naar persoonliIke gegevens

Mannen
Vrouwen

25/25
28/31

Lee!tild:
18-24 jaar 19/19
25-34 jaar 29/30
35-44 jaar 32/33
45-54 jaar 27/32
55-64 jaar 28/24
65 + 22/24
(Alleen uit onderzoek 1975, n = 2.181)

Woonplaats:
Drie grootste
gemeenten
Gemeenten met:
100-400 duizend mw.
50-100 duizend mw.
20- 50 duizend mw.
10- 20 duizend jaw.
5- 10 duizend mw.

Maandinkomen;
Onder /1.350
11.350-f 1.750
Baven f 1.750
Kerkgenootschap:
RK
Ned. Hervormd
Gereformeerd

Geen kerk

Provincie:
Groningen

29 Friesland
Drente

24 Overijsel
28 Gelderland
24 Utrecht
28 Noord-Holland
28 Zuid-Holland

Zealand
Noord-Brabant
Limburg

Persoonsatiributen die in de tijd niet constant zijn (stijgende inkomens,
deconfessionalisering, migratie), dienen trouwens met voorzichtigheid be-
keken te warden. Alleen de sekse is op dit punt safe. De conclusie lijkt ge-
wettigd, dat marktonderzoek zich vaker voor vrouwen dan voor mannen
interesseert.
Er is nag ~n vast attribuut: wel of niet eerder geYnterviewd. Dat hebben
wil van al deze 3.147 NIPa-interviews nag eens anderverdeeld naar de nut-
tigheidsmening:

Tabel 6

We! eerder
ondervraagd (%)

Niet eerder
ondervraagd (%)

Weet niet meer;
geen antwoord (%)

(Vraagb)
Vindt zulk onderzoek
nuttig voor mant
schappij en samen
leving

Niet nuttig
Geen oordeel

77
14
9

74
17
9

9
9

94

(100% = 858 2.124 165)

onderverdeeld

23/25
26/24
31/31

21/27
32/34
31/34

28/28

29
36
43
23
25
31
28
27
35
21
21
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De verschillen tussen de eerste twee kolommen zijn niet significant. Con-
clusie: herhaald interviewen vermindert de waardering voor ons onderzoek
als maatschappelijk verschijnsel niet. Onder de respondenten met een ge-
heugen en een mening beoordeelt driekwart ons werk als nuttig en herhaald
interviewen doet oak op dat punt geen pija.
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10. Voorlopige Wetenschappelijke Raad
voor het Regeringsbeleid. Besluityorming
in een veranderende samenleving
I. J. SCHOoNENBooM

Onze naoorlogse samenleving werd aanvankelijk getypeerd door een aan-
zienlilke overeenstemming ten aanzien van na te streven maatschappelijke
doelstellingen. Ook met betrekking tot de prioriteit van deze daelstellingen
bestonden geen grate verschillen van inzicht. De nadruk lag aanvankelijk op
opbouw en expansie van de economie en het bestrijden van te grate sociale
misstanden. Onze samenleving werd toendertijd gekenmerkt door een grate
mate van interne zekerheid: de posities waren duidelijk gedefinieerd, goed
en slecht eveneens. De politieke besluityorming werd gezien als een vooral
technisch vraagstuk, de doeleinden waren immers grotendeels gegeven. In
de loop van de jaren zestig veranderde deze situatie drastiseb. Een aantal
zekerheden werd ter discussie gesteld; doelstellingen werden niet meer
door ieder als vanzelfsprekend aanvaard; er ontstonden grotere tegenstel-
lingen. De discussie rand de waarden in de politiek steeg navenant. Hoe-
wel tal van groeperingen opkwamen die uitdrukkelijk uitgingen van be-
paalde doelstellingen of prioriteiten, kan niet gezegd worden dat de meer-
derheid van de bevolking tot even stellige meningen kwam.
De zich plotseling manifesterende protestbewegingen kwamen ogenschijn-

lijk uit de lucht vallen. Veeleer moeten ze echter warden gezien als resultaat
van daaraan voorafgaande geleidelijke maatschappelijke veranderingen. Toen
bijv. het feminisme arbeid buitenshuis door gehuwde vrouwen began aan
te moedigen, was deze arbeid nag geen gemeengoed, maar al w~l aanzienlijk
toegenomen. Door teruggelopen kindertal en gestegen opleidingsniveau ver-
keert de gehuwde vrouw, objectief gezien, dan oak in een betere situatie
am te gaan werken dan in de periode daarv66r.
Wanneer de omstandigheden, waar waarden en normen oorspronkelijk

zinvol mee samenhangen, zich wijzigen, zonder dat deze waarden en nor-
men in gelilke mate of in de versehillende geledingen in de samenleving
mee veranderen, is de situatie in zekere zin ‘nip’ voor bewegingen als in
de jaren zestig en zeventig. Dit geldt oak voor het omgekeerde geval, ni. wan-
neer de opvattingen zeif veranderd zijn, maar de mogelijkheden am deze
te realiseren daarbij achterblijven (bijv. door machtsverhoudingen).
De huidige situatie wordt gekenmerkt door een grate mate van onzeker-

heid op een aantal terreinen in het gehele politieke proces, dat wil zeggen
zowel bij bevolking, belangengroepen, politieke partijen als de overheid.

136



Hoewel velen thans zijn gaan twijfelen aan de juistheid van voorheen als
vanzelfsprekend aanvaarde waarden en doelstcllingen, is er nag geen nieuwe
consensus gegroeid over de waarden en hun prioriteit. Dit heeft in belang-
rijke mate te maken met onzekerheid ten aanzien van de implicaties van
bepaalde keuzen. Hoewel vrijwel niemand maximale economisehe groei
nag als zodanig wil nastreven, is er grate onzekerheid over wat dan wel
moet warden nagestreefd en op welke wijze.
Het feit dat grate conflicten zoals in de jaren zestig plaatsvonden thans

niet meer voorkomen, moet men niet opvatten als een indicatie voor een her-
nieuwde consensus. Onze samenleving is langzamerhand meer gewend ge-
raakt aan conflicten. Daarnaast zijn sommige van de stellige posities van
de jaren vijftig, die alleen door conflict aan het wankelen konden warden
gebracht, thans verdwenen, waardoor een gedeelte van de basis voor het
conflict is vervallen. De thans bij veel personen en groepen voorkomende
waardencrisis (het zou niet moeilijk zijn een lijst met symptomen daarvan
samen te stellen) leidt tot een verhevigde belangstelling voor de toekomst.
Om een aangrijpingspunt te verkrijgen, wil men weten hoe de toekomst er
waarschijnlijk uit zal zien. Het is thans op vele terreinen echter moeilijker
dan oait am zich aan lange-termijn-voorspellingen te wagen. Wetensehappe-
lijk verantwoord voorspellen is immers altijd gebaseerd op inzicht in ver-
banden die gelden in een specifieke maatschappelijke context. Wanneer die
context aan belangrijke wijzigingen onderhevig is, wordt de basis van der-
gelijke voorspellingen aangetast.
Oak de maatschappelijke betekenis van dergelijke voorspellingen is be-

perkt. In een situatie als waarin we ons thans bevinden, is de samenleving
vooral oak gebaat bij een verduidelijking van de keuze-alternatieven en de
implicaties daarvan.
Dit kan warden gezien als taak van de politieke groeperingen (daarbij

door de wetensehap ondersteund), die immers een intermediaire rol tussen
overheid en samenleving vervullen. Deze intermedlaire positie betekent im-
mers aan de ene kant een ‘volgen’ van maatschappelijke ontwikkelingen,
maar aan de andere kant een creatief sturen daarvan, door in de samenleving
bestaande onvrede en onzekerheid over de gewenste inrichting van de sa-
menleving zoveel mogelijk in operationele en consistente ‘voorstellen’ tot
maatschappelijke verandering te vertalen, waarvoor men dan belangstelling
van de bevolking hoopt te krijgen. De onzekerheid ten aanzien van be-
langrijke zaken gaat evenwel oak niet voorbij aan de politieke groeperingen.
De snelle opkomst en ondergang van nieuwe politieke partijen vormen
daarvan een illustratie, evenals de veranderingen in ari~ntatie en de diffe-
rentiatie in de reeds langer bestaande partijen. Voeg daarbij dat politieke
groepen gedwongen zijn er rekening mee te houden, wat in de situatie van
het ogenblik haalbaar is. De kans dat zij duidelijkheid zullen verschaffen
over realiseerbare alternatieven voor de toekomst en de weg daarheen, boet
dan aanzienlijk aan waarschijnlijkheid in. Door de concentratie op de pro-
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blemen van de dag ontvangen zaken die belangrijk zijn voor de vormgeving
van de taekomst, soms dan oak weinig aandacht (dit was bijv. lange tijd
het geval met ruimtelijke ordening en emancipatie van de vrouw).
Hetgevaar is niet denkbeeldig dat de politiek zich er toe beperkt de maat-

schappelijke ontwikkelingen louter te ‘volgen’. Deze situatie maakt het van
groat belang dat in het politieke denken een proces van ori~ntatie op de
langere termijn wordt gestimuleerd. Niet alleen bij de politieke partijen,
maar oak bij overheid, belangengroepen en bij de bevolking zou een grotere
belangstelling moeten bestaan voor denken over de toekomstige samenleving.
Door -een dergelijke ori~ntatie op de langere termijn zal men misschien
beter in staat zijn onaangename ‘verrassingen’ te voorkomen. Wanneer de
politieke wil daartoe aanwezig is, zou men immers tijdig voorbereidingen
kunnen treffen am voorziene ongewenste situaties te voorkomen, of ge-
wenste situaties te realiseren. Bij een op de korte termijn gerichte ori~ntatie
zullen bepaalde omstandigheden als gegeven moeten warden aanvaard, hoe
ongewenst men die omstandigheden oak kan vinden. Op de langere termijn
behoeft men ze niet als gegeven te beschouwen, maar komen zij in aan-
merking voor beYnvloeding.
Het is bij uitstek de taak van de Voorlopige Wetenschappelijke Raad

voor het Regeringsbeleid — daartoe is hij ingesteld — am een dergelilke
ori~ntatie op langere termijn verder op gang te helpen. Deze bijdrage zal
niet alleen moeten bestaan uit een verkenning van waarschijnlijke of plausi-
bele maatschappelijke ontwikkelingen op lange termijn, maar zal moeten
warden aangevuld met een aanpak die expliciet gericht is op het verkennen
van de mogelijkheden am aan de toekomst vorm te geven.
Een dergelijke gecombineerde benadering betekent een aanvulling op

de vele pogingen die het laatste decennium zijn gedean om uitspraken te
doen over ‘de maatschappij in het jaar 2000’. Hoe nuttig het oak is am de
samenleving te confronteren met een karikatuur, die ontstaat als de ant-
wikkelingen in het verleden naar de toekomst warden doorgetrokken, daar-
mee warden nag geen inzichten aangedragen die een keuze van de gewenste
toekornst vergemakkelijken. Eerder bestaat het gevaar, dat aan een dergelijk
taekomstbeeld een status van onafwendbaarheid dan wel narmativiteit wordt
toegekend, hetgeen een miskenning inhoudt van het menselijk vermogen am
bewust vorm te geven aan de toekomst.
De taakstelling van het project ‘waarden en normen’ van de WRR is bij

te dragen tat een verduidelijking van de mogelijkheden voor de varmgeving
van de samenleving op langere termijn.
Een belangrijk onderdeel daarvan bestaat uit het ontwikkelen van toe-

komstbeelden: het canstrueren van alternatieve consistente toekomsten en
het analyseren van mogelijke fundamentele strategie~n am daartoe te komen.
De geconstrueerde typen dienen te warden geanalyseerd met betrekking tat
de voorwaarden waaronder ze zouden kunnen bestaan en de gevolgen ervan.
Het a~ntal denkbare alternatieven is in principe onbepaald. Bij de noodza-
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kelijke beperking geldt een waarschijnlijkheids- en een relevantiecriterium,
d.w.z. men kan de beperking vinden door te reflecteren op in de samenle-
ving bestaande waarden en daarin geldende prioriteiten, alsook door zich
te vergewissen van mogelijke ontwikkelingen in die waarden, die van groat
belang zijn voor de vormgeving en het functioneren van de samenleving.
Dit laatste is te meer naodzakelijk, omdat in de politieke besluitvorming niet
alleen een waardering tot uitdrukking moet komen ten aanzien van huidige,
rnaar oak ten aanzien van toekomstige waarden en norman. Huidig beleid
kan tot beslissingen leiden die de toekomst soms decennia-lang vastleggen,
terwiji de resultaten van die beslissingen wellicht strijdig zijn met de waar-
den in die toekomst. Anderzijds kunnen in de toekomst situaties warden ge-
wenst die — zo ze nu positief warden gewaardeerd — beleid thans noodza-
kelijk maken. Het zichtbaar maken van de dynamiek van de waarden-ont-
wikkelingen behoeft niet altijd tot andere beslissingen te leiden dan zonder
dat inzicht het geval zou zijn geweest — uiteindelijk is huidig beleid, globaal
gesproken, altijd gebaseerd op thans aangehangen waarden —; wel krijgen alle
betrokkenen in het politieke proces meer criteria in handen waarop de af-
weging kan warden gebaseerd.
Onderzoek van huidige waarden en waardenontwikkelingen is — resume-

rend — noodzakelijk voor de canstructie van de toekomstbeelden. De alter-
natieven die warden bestudeerd, zijn gebaseerd op huidige waarden (-pria-
riteiten) ten aanzien van de toekomst — waarbij overigens een duidelijke
profilering niet hoeft te warden vermeden —, maar oak op in de toekomst
denkbare waarden (-prioriteiten). Waar nieuwe waarden moeilijk, zo niet
onmogelijk te voorspellen zijn, zal ten aanzien van het laatste volstaan
moeten warden met variabele prioriteiten ten aanzien van huidige waarden.
Onderzoek van waarden is niet alleen noodzakelijk voor de bepaling van

de globale be1eidsstrategie~n, die noodzakelijk zijn am die alternatieven te
bereiken. Daartoe is een genuanceerd inzicht nodig in het voorkomen c.q. de
ontwikkeling van de nagestreefde en de daaruit voortvloeiende waarden,
hoe sterk de afwijkingen daarvan zijn en waar ze zijn gelokaliseerd, en een
verklaring van deze situatie. De toekomstbeelden zullen vooral betrekking
moeten hebben op de waarden die veranderen (bijv. een hogere prioriteit
krijgen of meer ‘aanhangers’) of waarvan de ontwikkeling onzeker is. Het
zal daarbij steeds moeten gaan am waarden die een belangrijke ‘impact’
ten aanzien van de maatschappij hebben. Deze impact is niet a priori gege-
yen, maar zal pas na analyse kunnen blijken.
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11. Het buitenshuis meten van sociale
kiasse als levensstijl
HAROLD DE BOCK en JAN VAN La

1. DOELSTELLING

Marktonderzoek en sociaal-wetenschappelijk onderzoek in het algemeen
houden zich onder meer bezig met de vraag, in welke mate een bepaalde
mening of gedraging voorkomt onder de bevolking als geheel of bij sub-
groepen daaruit. Zo kan worden gemeten hoeveel procent van de Neder-
landse bevolking voorkeur heeft voor een bepaald produkt (televisiepro-
gramma, consumptie-artikel) en of die voorkeurpatronen verschillen voor
bijvoorbeeld mannen en vrouwen. Behalve naar geslacht zijn uitsplitsingen
gebruikelijk naar persoonskenmerken als leeftijd, inkomen, woongebied en
sociale kiasse.
Sociale Masse is een begrip waarvan de meeste mensen wel het gevoel

hebben ongeveer te weten wat ermee wordt bedoeld. Toch bestaat er grote
versoheidenheid van mening over precieze inhoud van en meetmethodes voor
sociale Masse.
Sociale kiasse is een abstracte constructie, namelijk een verzameling van

ongeveer gelilke sociale posities. Een sociale positie is op zichzelf weer een
abstract multidimensionaal begrip, de resultante van factoren zoals mate-
rWle mogelijkheden (inkomen), sociale omstandigheden (milieu) en per-
soonsgebonden kenmerken (opleiding). Sociale positie kan zich uiten in een
bepaald gedrag, in een zekere levensstijl, die tot stand komt onder invloed
van de directe sociale omgeving. Sociale kiasse is in deze zin niet strikt een
verticale indeling naar weistand, maar omvat ook een meer horizontale dif-
ferentiatie van sociale posities [Verhallen, 1974].
De meetmethodes voor sociale kiasse verschillen in:

a. de keuze van de indicatoren voor sociale kiasse;
b. de operationalisatie van die indicatoren; en
c. het aantal sociale-kiasse-posities dat wordt gehanteerd [Van Minden,

1976].

In de onderzoekspraktijk wordt sociale kiasse doorgaans gemeten door mid-
del van mm of meer objectieve indicatoren als opleiding of beroep, of via de

* Nederlandse Omroep Stichting, Afdeling Kijk- en Luisteronderzoek, Hilversum.
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subjectieve schatting van de enqu~teur op grond van de materi~le en sociale
omgeving van de respondent. Bij de eerste indelingsmethode krijgt elke
respondent een rangorde-score op variabelen als opleiding, beroep, inkomen
e.d. Deze scores worden via een vrij willekeurige formule gecombineerd,
zodat ~n nieuwe rangorde wordt verkregen, die als indeling naar sociale
klasse wordt beschouwd. Bij de tweede indelingsmethode wordt de respon-
dent door de interviewer in een sociale kiasse ondergebracht op grond van
het huisinterieur, de woonomgeving e.d. Ret meest gebruikelijk is een in-
deling in drie kiassen, AB/e/n. De relatieve grootte van de drie klassen va-
rieert per onderzoek, afhankelijk van de gehanteerde criteria en hun toe-
passing door de enqu~teurs.
De twee besproken indelingsmethodes hebben hun technische bezwaren.

Respondenten vertonen een zekere weerstand tegen het opgeven van hun
inkomen. Weigeringen komen veelvuldig voor en de betrouwbaarheid van
de wel ontvangen antwoorden is soms dubieus. Een indeling naar opleiding
wordt door het ingewikkelde Nederlandse school- en opleidingssysteem steeds
lastiger. Het opstellen van een beroepenindeling levert meestal aanzienlijke
respons- en categoriseringsproblemen op. De subjectieve enqueteursschatting
ontwijkt al deze problemen, maar kan alleen worden toegepast bil onder-
vraging aan huis. Veel marktonderzoek vindt niet aan huis plaats. Denk bij-
voorbeeld aan straatinterviews, produkt-tests in rondrijdende caravans, en-
quotes onder bezoekers van theaters en tentoonstellingen, en telefonische
ondervragingen. Ret gebruik van de enqu~teursschatting voor sociale klasse
is niet uitsluitend een ontlopen van problemen met andere indicatoren. Ret
is ook een schuchtere poging sociale kiasse te baseren op een afgeleide va-
riabele, gedrag of — meer algemeen — levensstijl. Toch loopt welstand als
een rode draad door beide meetmethodes heen.
Als geheel andere benadering is wel voorgesteld, de incleling naar so-

ciale kiasse zoveel mogelijk op leyensstijl te baseren, omdat juist verschil-
len in levensstijl voor velerlei gedragingen bepalend zouden kunnen zijn.
Aan deze gedachte ligt ten grondslag dat mensenuit verschillende sociale
kiassen ook gedragsverschillen vertonen. Ware dit niet zo, dan was het meten
van sociale klasse overbodig.

Bij de keuze van levensstijl als operationalisatie van sociale kiasse is het
kernprobleem, welk soort gedrag a~s fundamentele indicator kan worden ge-
bruikt. Gekozen kan worden tussen gedrag dat sterk van koopkracht en
kooplust afhankelijk is en gedrag waarbij dat minder het geval is. Sterk aan
financi~1e mogelijkheden gebonden gedrag heeft als bezwaar dat twee ge-
zinnen met hetzelfde inkomen, maar met een verschillend aantal kinderen
of verschillende geldbestedingsnormen, een verschillende sociale-klasse-
indeling zouden kunnen krijgen, terwijl andere indicatoren (beroep, op-
leiding, woonomgeving en ook andere levensstijlkenmerken) sterk overeen-
komen. Deze theoretische overwegingen pleiten voor een operationalisatie
van sociale klasse met behuip van weinig geld vergende gedragskenmerken.
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Onderzoeksmatig is het de ‘betere’ keus, omdat de lage prijs van het gedrag
het risico vermindert dat respondenten uit prestige-overwegingen ten on-
rechte vermelden een bepaald gedrag te volgen.
De afdeling Kijk- en Luisteronderzoek van de Nederlandse Omroep

Stichting heeft in 1974 bij wijze van experiment een indicator voor sociale
klasse ontwikkeld, die:
a. sociale klasse operationaliseert aan de hand van levensstijl; en
b. eenvoudig en gecamoufleerd in een telefonische (en andere, niet aan

huis plaatshebbende) ondervraging kan worden toegepast.

Voortbouwend op eerder onderzoek in deze richting, werd nagegaan in hoe-
verre het in huis hebben van een aantal niet-dure consumptie-artikelen een
indicator voor sociale klasse zou kunnen opleveren [Van der Zee, 1970]. De
keuze van niet-dure artikelen houdt het gevaar in dat het meetinstrument
modegevoelig is. Met het verstrijken der tijd veranderen levensstijlken-
merken die voor een sociale klasse karakteristiek zijn en moeten moderni-
seringen in het meetinstrument worden aangebracht. Ret hier beschreven
onderzoek moet daarom worden beschouwd als richtlijn voor de kwestie
hoe de al enige tijd levende wens om sociale klasse te operationaliseren aan
de hand van levensstijl, kan worden verwerkelijkt door ontwikkeling en va-
lidering van een schaal die is opgebouwd uit niet-dure consumptie-artikelen.

2. METRODE EN ONDERZOEKVERSLAG

Itemselectie
Het NOP 1972 en het onderzoek van Van der Zee dienden als bron waaruit
consumptiegoederen als mogelijke schaalitems werden geselecteerd. Zestig in
het NOP 1972 voorkomende artikelen werden op twee criteria bekeken:
1. Ret artikel moet betrekkelijk weinig geld kosten en een levensstijlken-

merk kunnen zijn, zonder al te nauwe band met inkomen.
2. Ret artikel moet passen in een glijdend penetratieverloop van de al ge-

kozen goederen binnen de totale Nederlandse bevolking en moet zelf een
glijdende penetratie hebben over de AB/C/D-indeling.
(Dit tweede criterium werd aangehouden in verband met de te gebruiken
schaalanalyse, die een cumulatieve opbouw vereist.)

Verder werd rekening gehouden met items die bij eerdere consumptie-
schalen succesvol waren toegepast.
Voor de ontwikkeling van de schaal werden de volgende twaalf artikelen

gekozen: whiskey, sherry, barbecueset, fonduestel, broodrooster, fototoestel,
elektronenflitser, diaprojector, schrijfmachine, wasemkap, stofzuiger en cen-
trale verwarming.
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Veidwerk

Voor de ontwikkeling van de schaal werden de twaalf items opgenomen in
een enqu~te onder een representatieve steekproef uit de Nederlandse bevol-
king van 12 jaar en ouder (N = 1699). De ondervraging betrof een basis-
vragenlijst ten behoeve van het Continu Programma Onderzoek Televisie
1974-1975 en werd door Intomart B.V. te Rilversum in januari 1974
uitgevoerd.
Voor de toetsing van de schaal werden de schaalbaar bevonden artikelen

opgenomen in de wekelijkse NoS-telefoonenqu~te van zaterdag 28 september
1974. Deze enqu~te betrof een panel (N = 503) dat representatief kan
worden geacht voor de Nederlandse bevolking van 15 jaar en ouder.
In beide enqu&es werd aan de respondenten gevraagd of elk van de

goederen op dat moment in huis was. ‘Weet niet’-antwoorden werden als
ontkenningen geteld.

Schaalanalyse

De Mokken-schaalprocedure (een variant op de Guttman-schaalanalyse)
werd gebruikt voor de schaalontwikkeling en -toetsing [Mokken, 1970]. De
computerverwerking vond plaats op de CDC-computer van de Stichting Aca-
demisch Rekencentrum Amsterdam, met gebruikmaking van de sc~rv1o- (pro-
grammeur: J. E. Roll) en sPss-programmatuur. De Mokken-schaalprocedure
analyseert een aantal items op hun gezamenlijke schaalbaarheid (aangeduid
met de schaalco~ffici~nt H) en op hun individuele schaalbaarheid binnen
de verzameling items (aangeduid met de itemco~ffici~nt Hi). Als ijking
voor de schaal geldt: H .30 zwakke schaal, H = .40 middelsterke schaal,
H .50 sterke schaal.

Schaalontwikkeling

In de eerste ontwikkelingsfase kreeg de scAwvio-programmatuur de opdracht,
zelf met de best passende oplossing uit de twaalf items een of meer schalen
te construeren met een minimum schaalco&fici~nt van H .30. Tabel 1
(kolom A) toont het resultaat van deze search-run. Alleen met de eerste
van de twee verkregen schalen werd verder gewerkt. De tweede schaal be-
stond uit de wasemkap en centrale verwarming; deze artikelen worden de
laatste jaren standaard in huizen ingebouwd en verliezen daarxnee hun voor
sociale klasse discriminerend karakter. Bovendien voldoet de centrale ver-
warming niet aan de eis van de lage kostprijs. De stofzuiger werd vanwege
zijn kennelijke onschaalbaarheid ter zijde gelegd. De overige artikelen vorm-
-den een zwakke schaal, waaruit voor de vervolganalyse de elektronenflitser
(die niet voldeed aan de minimale itemco~ffici~nt) en de schrijfmachine (die
inhoudelijk minder in de verzameling items leek thuis te horen en ook als
laatste item door sc~x~o aan de schaal was toegevoegd), werden wegge-
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laten. In de tweede ontwikkelingsfase werden de resterende zeven artikelen
op hun schaalbaarheid getest. Tabel 1 (kolom B) toont het resultaat van
deze test-run. In de derde ontwikkelingsfase werd gestreefd naar een in-
houdelijk zo eenduidig mogelijke schaal. Ret door de schaal gemeten levens-
stijlkenmerk is daardoor het duidelijkst. Bovendien zijn inhoudelijk diclit
bij elkaar liggende artikelen het gemakkelijkst in een vragenlijst te verber-
gen. De diaprojector en het fototoestel werden ge~1imineerd.
Uiteindelijk bleven er vijf artikelen over’ die betrekking hebben op eet- en

drinkgewoontes. De artikelen: barbecueset, whiskey, fonduestel, broodroos-
ter en sherry bleken een middelsterke schaal te vormen met item- en schaal-
co~ffici~nten boven H .40. Tabel 1 (kolom C) toont de uiteindelijke
z.g. ms’rRo-schaal en het 60%-penetratieverloop van de artikelen binnen
de bevolking.

Tabel 1. De ontwikkeling van de BISTRO-schaal (N 1699)

S
Search run

Hi

T
Test run
Hi

B
BISTRO-scheal
Hi Penetratie

Barbecueset
Whiskey
Fonduestel
Broodrooster
Sherry
Fototoestel
Diaprojector
Elektronenflitser
Schrijfmachine

.38

.33

.38

.40

.45

.61

.36

.28

.33

.44
.39
.44
.43
.47
.55
.36

.48 14%

.41 27%

.44 33%

.43 59%

.51 74%

Schaa1co~fficWnt .37 .43 .45

Wasemkap
Centrale verwarming

.47

.47

Schaa1co~ffici~nt .47

Stofzuiger Onschaalbaar

Schaaltoetsing
Gebruik makend van de telefoonenqu~te-steekproef werden de vijf schaal-
items in de eerste toetsingsfase nogmaals op hun schaalbaarheid getest, om
na te gaan of de schaalontwikkeling niet te zeer beinyloed was door toeval-
lige kenmerken van de c~o-steekproef. Tabel 2 (kolom A) toont dat de item-
en schaalco~ffici~nten opnieuw aan de eisen van een middeisterke schaal
voldeden, met uitzondering van het broodrooster (itemco&ficWntHi .37).
De artikelen hadden opnieuw een 60% -penetratieverloop binnen de steek-
proef.
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In de tweede toetsingsfase werd de ‘robuustheid’ van de BIsTRO-schaal
getest. Een schaal is robuust, indien de items waaruit de schaal bestaat ook
voor subgroepen afzonderlijk een schaal opleveren. Als testvariabele werd
leeftijd gekozen, omdat leeftijdsverschillen verschillen in eet- en drinkge-
woontes met zich mee zouden kunnen brengen en zodoende de schaalbaar-
heid zouden kunnen aantasten. De steekproef werd verdeeld in twee leef-
tijdscategorie~n van ongeveer gelijke grootte: jonger dan 40 jaar (N 264)
en 40 jaar en ouder (N = 239). Verschillen tussen de item- en schaalco~ffi-
ci~nten werden door SCAMMO op hun statistische significantie getest. Tabel 2
(kolom B) toont dat de BISTRo-Schaal redelilk robuust was, met leeftijd als
testvariabele. In de jongere leeftijdscategorie zakten de item- en schaal-
co~ffici~nten (vooral het broodrooster); in de oudere leeftijdscategorie nam
de schaalbaarheid toe. Whiskey en broodrooster hadden significant verschil-
lende itemco~ffici~nten binnen de twee leeftijdscategorie~n. Ret verschil tus-
sen de twee schaalco~ffici~nten was net niet statistisch significant.

Tabel 2. De toetsing van de BISTRO-scheal

S
Schaalbaarheid

-40

R
Robuustheid naar leeftijd

40+

Hi Penetratie Hi Hi t p

Barbecueset
Whiskey
Fonduestel
Broodrooster
Sherry

.58
.45
.44
.37
.40

20%
38%
46%
70%
80%

.56

.38
.38
.29
.38

.58

.52

.50

.47

.40

0.04
2.85
2.09
3.95
0.03

n.s.
.05
n.s.
.05
n.s.

Schaa1co~ffici~nt .44 .39 — .49 2.23 n.s.

Schaalverdeling

De vijf-item-BIsTRo-schaal levert een zesdeling op, lopend van 0 tot 5, af-
hankelijk van het aantal artikelen dat een respondent op het moment van
ondervraging in huis zegt te hebben. Tabel 3 toont dat de verdeling van de
BIsTRO-schaal in beide steekproeven redelijk normaal was. Dit kan een voor-
deel zijn bij statistische analyses waarbij twee groepen mensen worden ver-
geleken naar sociale kiasse. In de telefoonenqu6te-steekproef was de hoogste
sociale klasse iets groter (37,5% — 24,7%), de laagste iets kleiner
(16,3% — 26,0%) dan in de cpo-steekproef. Dit verschil is waarschijnlijk
het rudimentaire overblijfsel van de vertekening die bij een voor leeftijd X
opleiding gecorrigeerde telefoonsteekproef toch nog in enige mate kan op-
treden.
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Tabel 3. De verdeling van de BISTRO-schaal

CPO-steekproef TeleIoonenqu~te
steekproef

N % N
0 (laag)
1
2
3
4
5 (hoog)

236
401
435
350
198
79

13,9
23,6
25,6
20,6
11,7
4,6

38 7,6
86 17,1
132 26,2
116 23,1
79 15,7
52 10,3

1699 100,0 503 100,0

Schaalvaliditeit
Het feit dat de items schalen, d.w.z. aan bepaalde statistische maatstaven
voldoen, betekent niet zonder meer dat de schaal meet wat men bedoelt te
meten. De schaalbaarheid geeft aan dat de items gezamenlijk een variabele
meten. Of dat de bedoelde variabele is, moet nader worden onderzocht.
Drie validiteitstoetsingen vonden plaats, om te controleren of de BISTRO-

schaal als indicator voor sociale kiasse zou kunnen gelden. Van de validi-
teitscontroles konden slechts beperkte verwachtingen bestaan. De BISTRO-
schaal was een geheel andere ingang tot sociale klasse dan de indelingen
waarmee de BISTRO-schaal vergeleken kon worden. Anderzijds waren de
vergelijkingscriteria op zichzelf indicatoren van sociale kiasse, zodat een
zekere vergelijkbaarheid aangetroffen diende te worden.
Als eerste validiteitscontrole werd de samenhang tussen de BISTRO-schaal

en de (voor de telefoonenqu~te-steekproef bekende) AB/C/D-indeling be-
rekend. Indien de BISTRO-schaal een indicator voor sociale kiasse is, moet
een significante correlatie worden verkregen. De AB/C/D-indeling was een
niet-normale verdeling en daarom werd de Spearman-rangordecorrelatie ge-
bruikt. De rangordecorrelatie tussen de BISTRO-schaal en de AB/C/D-indeling
was r8 = .30 (p < .001). Deze uitkomst was conform de verwachting.
Als tweede validiteitscontrole werd de ‘known groups’-techniek gebruikt.

Deze techniek houdt in dat de respondenten worden verdeeld in een aantal
groepen, op grond van een variabele waarvan uit ander onderzoek bekend
is dat er een samenhang bestaat met de variabele die de nieuw ontwikkelde
schaal bedoelt te meten. Een vergelijking van de subgroepen naar de gemid-
delde schaalscore dient significante verschillen op te leveren in de richting
die op grond van eerder onderzoek kan worden voorspeld. Als uitsplitsings-
variabelen werden gebruikt: de subjectieve ABIC/D-enqu~teursschatting, het
objectievere criterium ‘opleiding’ en het gedragskenmerk ‘politieke voorkeur’.
Elke variabele leverde een driedeling van de steekproef op. AB/C/D en op-
leiding gaven een indeling hoog-midden-laag, politieke voorkeur een indeling
rechts-midden-links. Voorspeld werd dat de BISTRO-schaalscore zon aflopen
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van hoog naar laag op AB/C/D en opleiding en van rechts naar links op poli-
tieke voorkeur. De non-parametrische Kruskall-Wallis-test werd gebruikt om
deze hypotheses te toetsen. De gemiddelde rangordes in tabel 4 tonen dat per
testvariabele de subgroepen op de BIs’rRO-schaal significant verschilden in
de voorspelde richting. Soortgelijke resultaten werden verkregen voor paral-
lelle berekeningen, afzonderlijk uitgevoerd voor de twee leeftijdscategorie~n:
tot 40 jaar en 40 jaar en ouder.

Tabel 4. De validering van de BISTRO-schaal: de ‘known groups’-validiteitscontrole
(Kruskall-Wallis)

Indeling

AB
C
D
(p <.001)

Gemiddelde rangorde N

335.2
266.2
195.8

50
251
190
491

10,2
51,1
38,7
100,0

Opleiding
Hoog
Midden
Laag
(~< .001)

314.5
279.6
223.0

89
114
300
503

17,7
22,7
59,6
100,0

Politieke voorkeur
Rechts
Midden
Links
(p< .001)

231.0
185.8
172.9

123
80
184
387

31,8
20,7
47,5
100,0

Als derde validiteitscontrole werd berekend, hoeveel procent van de res-
pondenten een identieke (hoog, midden of laag) score op de BIs’rRO-schaal
en de AB/C/D-indeling innam, uitgaande van zoveel mogelijk gelijke margi-
nalen. Indien de BISTRO-schaal een indicator voor sociale klasse is, dient
iemand die AB scoort ook hoog op de BISTRO-schaal te scoren, etc. Een zeker
nantal afwijkingen is onvermijdelijk, omdat twee verschillende meetinstru-
menten worden vergeleken. Als arbitraire eis werd gesteld dat:
1. ten minste de heift van de respondenten op beide indelingen een iden-

tieke score zou moeten hebben; en
2. slechts een zeer gering aantal respondenten op de ene indeling hoog en

op de andere laag mag scoren.
De randtotalen van de AB/c/D-verdeling golden als uitgangspunt. De posities
van de BISTRO-Schaal werden zo samengenomen in een driedeling, dat zoveel
mogelijk gelijke verdelingen verkregen werden. De marginalen van tabel 5
geven aan dat de percentages in de hoogste klasse vrijwel identiek zijn
(10,2% en 10.0%), maar niet in de midden- (51,1% en 39,1%) en lage
(38,7% en 50,9%) klassen. Ret verschil in de midden- en lage klassen
bedraagt ongeveer 12%. Dit houdt in dat ten minste 12% van de respon-
denten alleen door dit versehil in marginalen een verschillende rangorde
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Tabel 5. De overeenkomst tussen de BISTRO-schaal en de AB/CID-indeling

AD C D

aIsTRo-schaal
Haag
Midden
Laag

3,5%
3,9%
2,9%

5,1%
23,6%
22,4%

1,4%
11,6%
25,7%

10,0%
39,1%
50,9%

10,2% 51,1% 38,7% 100,0%
(N = 491)

op de twee schalen zal innemen. Bij de interpretatie van tabel 5 dient men
deze kunstmatigheid in het oog te houden.
Tabel 5 maakt de volgende conclusies mogelijk:

1. Ruim de helft (52,8%) van de respondenten nam op beide indelingen
een identieke rangorde in (zie de diagonaal van links-boven naar rechts-
onder). De verwachting op grond van de marginalen alleen is 41 %
overeenkomst.

2. Een zeer klein aantal respondenten (4,3%) nam op de ene indeling een
hoge en op de andere indeling een lage score in (zie de cel links-onder en
de cel rechts-boven).

3. De overige 42,9% van de respondenten nam op de twee indelingen een
~n positie verschillende rangorde in. Dit is deels het gevolg van de on-
gelijksoortigheid der meetinstrumenten, deels van de ongelilke margi-
nalen. Op grond van tabel 5 mag worden verwacht dat bij identieke
randtotalen nog eens ongeveer 6% van de respondenten een identieke
rangorde zou hebben ingenomen — in totnal dus ongeveer 60%.

De uitkomsten van de drie validiteitscontroles wettigen de slotsom dat de
BISTRO-schaal waarschijnlijk als geldige indicator van sociale klasse kan
worden beschouwd.

3. DISCUSSIE

De bruikbaarheid van de BISTRO-schaal anno 1976 is wellicht beperkt. De
schaal is ontwikkeld met behulp van in 1974 verzameld materiaal over een
levensstijl-aspect waarin inmiddels verschuivingen kunnen zijn opgetreden.
Elk meetinstrument voor een levensstijl zal modegevoelig zijn en regelmatig
aanpassing behoeven aan de trend des tijds. De aanpassing zou als volgt
kunnen gebeuren. Jaarlijks zouden twee met verschillen’de steekproeven
werkende omnibussen de artikelen van de schaal uit het voorafgaande jaar
moeten bevatten, met daaraan toegevoegd enkele inhoudelijk gelijksoortige
artikelen, die inmiddels verouderde items zouden kunnen vervangen. Zo’n
werkwijze zou jaarlijks een meetinstrument kunnen opleveren dat:
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a. op hetzelfde (gemoderniseerde) levensstijl-aspect is gericht;
b. valide is; en
c. van jaar tot jaar vergelijkbare onderzoeksresultaten oplevert.

De bruikbaarheid van een levensstijl-schaal voor marktonderzoek betreft
vooral goedkopere gebruiksartikelen, niet zozeer duurdere objecten als hui-
zen, waarvoor het aspect ‘koopkracht’ geschikter is [Verhallen, 1974]. (Ver-
der dient men attent te zijn op inhoudelilke beperkingen van de schaal. De
BIsTRO-schaal bijvoorbeeld is niet geschikt voor vegetarWrs en geheelont-
houders, die automatisch laag op de schaal zullen scoren.)
Sociale kiasse als levensstijl is niet direct een vervanging van de tot nu

toe gebruikelijke indelingen naar AB/C/D, inkomen, opleiding e.d., hoewel
levensstijl als substituut zou kunnen fungeren in interview-situaties waarin
geen enqu~teursschatting mogelijk is of inkomens- en opleidingsgegevens
minder gemakkelijk te vragen zijn. Een levensstijl-schaal vervult een zeif-
standige behoefte in het marktonderzoek, maar is altijd als problematisch
ervaren: welke levensstijl-aspecten dienen gekozen te worden, hoeveel vragen
dienen wellniet gesteld te worden, wat is de validiteit van een dergelijke
schaal? [Van der Minden, 1976].
De validering van een ontwikkelde levensstijl-schaal kan op de in dit ar-

tikel beschreven wijze worden uitgevoerd. Daarnaast zou het wenselijk zijn,
levensstijl-schalen te ontwikkelen op andere gebieden dan eet- en drink-
gewoontes. Een onderlinge vergelijking van de diverse levensstijl-schalen zou
de meest representatieve schaal kunnen aanduiden, die niet langer hoeft te
zijn dan de BIsTRo-schaal. Deze procedure zou leiden tot:
a. de selectie van een representatief levensstijl-aspect;
b. een kort meetinstrument; en
c. een valide schaal.

Marktonderzoekbureaus in Nederland streven ernaar, tot een gestandaar-
diseerde sociale-kiasse-indeling te komen. In dat kader zouden de ontwik-
keling en validering van een levensstijl-schaal, die aan theoretische en metho-
dologische eisen voldoet, gezamenlijk kunnen worden aangevangen en ge-
perfectioneerd.
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12. De ‘product life cycle’ empirisch
getoetst
H. J. J. VAN BREEMEN en C. ROOTERT

INLEIDING

Het in de marketing alom bekende begrip ‘product life cycle’ (PLC) is een
veelvuldig voorkomend onderwerp binnen de literatuur en heeft zich ont-
wikkeld tot een referentiekader voor beleidsvorming ten aanzien van de
volgende punten:
— De formulering van korte- en lange-termijn-planning.
— Het voeren van een actief en dynamisch marketingbeleid, met name met

betrekking tot bet samenstellen van een op evenwiebtigheid en con-
tinuYteit gebaseerd assortiment.

Dit artikel nu beoogt een kritische analyse te geven van de PLC, door de
theorie die rondom dit begrip gevormd is aan een toetsing in de praktijk te
onderwerpen. Te volgen werkwijze:
1. Beknopte en systematische weergave van de PLC ean de hand van de

meest essenti~le elementen die in de literatuur naar voren komen.
2. Weergave van in de literatuur vermeld empirisch onderzoek op bet ge-

bied van de PLC.
3. Toetsing van een aantal uit de theorie gedestilleerde hypothesen aan

de hand van twee levenscycli, ni. van een duurzaam consumptiegoed en
een dagelijks verbruiksartikel.

N.B. Voor zover niet nader aangegeven, beperken we ons tot consumenten-
goederen.

1. THEORIE OMTRENT DE PLC

1.1. Begripsomschrijving en historische ontwikkeling.

Hoewel Field [23] zich afvraagt of er niet beter van een acceptatie-cyclus
in plaats van van een produkt-levenscyclus gesproken kan worden, hanteert
men over bet algemeen bet laatstgenoemde begrip indien men wenst te spre-
ken over: ‘de volgtijdeliIke kwantitatieve en kwalitatieve beschrijving van
een produkt of dienst op een bepaalde afgebakende markt’.
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Figuur 1. Hii~rarchie van levenscycli

Uit vorenstaande oinschrijving blijkt reeds dat er zowel in geval van een
produkt als dienst (Blackwell [7])van een levenscyclus gesproken kan
worden. In de literatuur wordt tevens nog de aandacht gevestigd op andere,
hiermee in verband staande levenscycli.
— Trade cycle. Deze door Vernon [711 g&fntroduceerde levenscyclus geeft
bet verloop van de export van een produkt weer, waarbij gesteld wordt
dat de ontwikkelingsfase van bet produkt (de fase in de levenscyclus)
een medebepalende factor is voor de ontwikkeling van deexport.

— Industry cycle. Heuss [27] beschrijft de samenhang tussen marktfase,
ondernemerstype en marktvorm enerzijds, en anderzijds de ontwikkelings-
fase van een bepaalde bedrijfstak, terwiji De Jong [29] deze laatste in
verband brengt met bewegingen van en binnen de bedrijfstak.

— Firm cycle. Deze in feite voor zichzelf sprekende levenscyclus geeft de
levensloop van een bedrijf weer.

Naast de bovenstaande indeling kunnen er binnen de levenscyclus zelf ver-
schillende niveaus van algemeenheid onderscheiden worden (zie figuur 1).

1 Waarde cyclus
2 Behoefte cyclus
3 Funktie cyclus

4 Product class cycle
5 Product form cycle
6 Brand cycle

De bovenste drie niveaus, onderscheiden door Eekels [22], plaatsen de pro-
duktcyclus binnen een ruimer kader, maar hebben uit praktisch oogpunt niet
zo’n grote waarde, terwiji de door Polli en Cook [59] gemaakte indeling —

de onderste dde niveaus — daarentegen wel goed bruikbaar is en dan ook
herhaaldelijk in de literatuur wordt genoemd. Zij omschrijven de begrippen
als volgt:
Product class. Deze wordt gevormd door die goederen welke ondanks ver-
schil in vorm, omyang en technische eigenschappen wezenlijke substituten
voor een zelfde, duidelijk omlijnde behoefte zijn. Auto, vliegtuig en fiets
voorzien alle drie in de behoefte aan vervoer. Hiervan voorziet echter
alleen de auto in de behoefte aan snel, van de buitenlucht afgesloten ver-
voer over land.

— Product form. Deze omvat technisch homogene, doch niet-identieke pro-

tijd
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dukten uit een ‘product class’ (bijv. auto naar type of technische eigen-
schappen).

— Brand. Binnen een ‘product form’ kunnen verschillende merken geYdentifi-
ceerd worden.

Bij de analyse van een levenscyclus zal bovenstaande driedeling altijd ge-
maakt moeten worden vanwege het feit dat ieder van de produkten die
samen de ‘product class’ vormen, in verschillende ontwikkelingsstadia kun-
nen verkeren. Vooral in verband met het volgens de marketing vereiste ver-
schil in functionele nadruk tij dens de opeenvolgende stadia (Patton [55]
en Clifford [16], nemen de fasebeschrijvingen een centrale plaats in binnen
de PLc-theorie (zie figuur 2).

Figuur2. Verschil in lunctionele nadruk per fase

1 Productontwikkeling en
— ontwerp

2 Perfectionering van het
produkt, reclame
en distributie

3+4 Marketing efficiency
5 Kostenbewaking en

produkt — eliminatie

De hierbij meest voorkomende fase-indeling is:
— ‘introduction’ (langzaam groeiende afzet);
— ‘growth’ (progressief toenemende afzet);
— ‘maturity’ (degressief toenemende afzet);
— ‘saturation’ (afzet vrijwel stabiel);
— ‘decline’ (dalende afzet).
De oorsprong van de theorie omtrent de PLC kan omstreeks 1900 gelegd
worden, toen Gabriel Tarde (zie De Jong [29]) het idee van de S-vormige
groeicurve introduceerde. Pas na 1950 wordt dit idee nader uitgewerkt en
introduceert Nystrom de naam ‘levenscyclus’. Deze Nystrom [54] spreekt
in 1951 over de z.g. ‘life cycle’ voor industri~le goederen en over de ‘fashion
cycle’ voor een aantal consumentengoederen, waarbij hij de laatste in een
drietal fasen onderverdeelt:
— ‘distinctiveness’: adoptie van het produkt door een kleine groep van con-
sumptiepioniers;

— ‘emulation’: adoptie door die mensen die willen wedijveren met de con-
sumptiepioniers;

tild
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— ‘economical emulation’: adoptie door alle overige potenti~le consumenten.
Deze bovenstaande fase-indeling vertoont een zekere verwantschap met het
door Rogers [651beschreven adoptieproces in zijn Diffusion of innovations
en wijkt af van later gemaakte fase-indelingen.
In dat zelfde jaar bespreekt J. Dean [20] de PLC, door hem ook wel

‘cycle of competitive degeneration’ genoemd, en legt daarbij sterk de nadruk
op het prijsbeleid dat in de verschillende fasen gevoerd dient te worden.
Aan de ‘maturity’ verbindt hij de volgende aspecten:
— ‘technical maturity’: afnemende produktontwikkeling, en een toenemende
standaardisatie en stabiliteit in het produktieproces;

— ‘market maturity’: acceptatie van het basisidee door alle potenti~le con-
sumenten;
‘competitive maturity’: marktaandelen en prijsstructuren stabiliseren zich.

In 1959 is het Patton [55] die de PLC uitgebreid ter sprake brengt en als
een der eersten een betrekkelijk volledige beschrijving van iedere fase geeft.
Het verschil van mening omtrent de validiteit van levenscycli schrijft hij
toe aan een tweetal factoren:
1. Een niet eenduidige omschrijving van een nieuw’ produkt. Patton on-

derscheidt vier ‘degrees of newness’, waarme-e hij in feite vooruitloopt
op de later door Polli en Cook [59] gemaakte indeling (zie pag. 232).
Hij onderscheidt:
a. ‘unquestionable new product’: begin van de ‘product class cycle’;
b. ‘partially new product’: zorgt voor uitbreiding van de markt;
c. ‘major product change’: vervanging voor het oude produkt;
d. ‘minor product change’: nieuw model, nieuwe stiji of verpakking.

2. ‘Economies of the production-distribution process’ (opkomst vakbonden,
structurele veranderingen aan aanbodzijde).

Hoewel er in de tussenliggende jaren door verschillende personen aandacht
is besteed aan de PLC, heeft het tot 1965 gednurd voordat er weer een nieuw
aspect werd toegevoegd. Levitt [41] vestigt in dat jaar de aandacht op het
verschijnsel ‘extension’, ook wel ‘product revification’ genoemd, waarmee hij
doelt op een heropleving van het produkt in de ‘maturity’- of ‘saturation’-
fase.
Tot nu toe is de aandacht voornamelijk gericht geweest op de PLC als

raamwerk voor ‘management analysis’. Het zijn Cox [17] en Brockhoff [12]
die als eersten nader ingaan op kwantitatieve toetsingsproblemen (zie para-
graaf 2). In 1969 toetsen Polli en Cook [59] de PLC voor een groot aantal
produkten, waarbij de momentane afzet als uitgangspunt dient voor de uit-
eindelijke fase-afbakening (zie paragraaf 2).
Twee jaar later signaleert Michael [47] het z.g. ‘petrification-verschijnsel’,

een minder scherpe daling van de afzet in de ‘decline’-fase dan verwacht
mag worden, hetgeen om een aangepast marketingbeleid vraagt. Tenslotte
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trachten Catry en Chevalier [14] in een recent artikel een verband te leggen
tussen een drietal variabelen:
— de fase in de levenscyclus;
— het huidige marktaandeel van de onderneming;
— alternatieve investeringsstrategie~n, gericht naar de eigen marktpositie.
De enigen die in ruime mate aandacht hebben besteed aan verklarende fac-
toren voor het bestaan van de PLC, zijn Phelps en Westing [58]. Zij geven
twee oorzaken:
— ‘Instability of demand’. De grilligheid en flexibiliteit van het koopgedrag
van de consument worden’ onder andere veroorzaakt door de gestegen
welvaart, de veranderingen in geografische spreiding en leeftijdsopbouw
van de bevolking, wijzigingen in inkomen, opleiding, mobiliteit en smaak.

— ‘Instability of competitive position’. Doordat innovatie voor vele onder-
nemingen ~n der bestaansvoorwaarden is, worden er herhaaldelijk nieu-
we produkten op de markt gebracht, hetgeen de veroudering van bestaan-
de produkten sterk in de hand werkt.

— Als en derde verkiarende factor zou nog de technologische ontwikkeling
genoemd kunnen worden.

Tevens kan er een aantal bepalende factoren voor de lengte en de vorm
van de levenscyclus genoemd worden, die overigens met het voorgaande
in verband kunnen worden gebracht. te weten:
— Autonome en/of spontane wijzigingen in het consumentengedrag.
— GeYnduceerde wijzigingen in het consumentengedrag.
— De snelheid waarmee de concurrentie de aanbieder van een nieuw pro-
dukt kan volgen.

— De aard van het produkt. Kuhlmeijer [37]geeft als voorbeelden:
a. duurzame consumptiegoederen, PLC duidelijk merkbaar.
b. mode- en rage-artikelen, PLC zeer kort,
c. zout, PLC nauwelijks merkbaar.

1.2. Dagelijkse verbruiksartikelen versus duurzame consumptiegoederen

In het kader van de PLC-theorie wordt er nauwelijks aandacht besteed aan
het onderscheid tussen duurzame consumptiegoederen en dagelijkse ver-
bruiksartikelen. Dit komt waarschijnlijk doordat verondersteld wordt dat
het betreffende onderscheid geen implicaties heeft voor de uiteindelijke
gedaante van de PLC en voor de aan de verschillende fasen toegeschreven
kenmerken. Niettemin willen wij enige aandacht besteden aan de twee
categorie~n, aangezien de respectieve levenscycli verschillend zijn opge-
bouwd.

Duurzame consumptiegoederen: Bij deze groep produkten wordt de actieve
fase van het individuele adoptieproces gevormd door de aanschaf van het
goed na een uitgebreid proces van demonstratie, proefgebruik enz. De PLC
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wordt hier gevormd door (figuur 3):
— het collectieve adoptieproces;
— de vervangingsfrequentie.

Dagelijkse verbruiksartikelen: Bil deze categorie van goederen wordt de
actieve fase van hat adoptieproces gevormd door na een eerste probeer-
aankoop. de regelmatige aankoop yan het produkt. De PLC wordt hier be-
paald door (fignur 4):
— het collectieve adoptieproces;
— de cumulatieve herhalingsaankopen;
— het gemiddelde gebruik per koper.

Figuur3. De PLC van een duurzaam consumptiegoed

1 Diffusie kromme
2 Vervangingskromme
3 RL.C.1+2

1 Probeerkromme
2 Cumulatieve herhalingsaankoop

- penetratie curve
3 Cumulatieve herhalingsaankoop

- penetratie X gemiddeld
verbruik

4 P.L.C. = 1±3

De wijzen waarop -de PLC door verschillende schriLvers in fasen wordt onder-
verdeeld, lopen nogal uiteen. Schbndorff [67] onderscheidt drie fasen, terwiji
Rassweiler [61] in totaal tot negen fasen komt. De verschillen in fase-aan-

afzet

tijd

Figuur 4. De PLC van een dagelifks verbruiksartikel

tijd
1.3. Fase-afbakening
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duiding en fase-indeling zijn in feite tot twee oorzaken terug te voeren:
— Gebruik van verschillende terminologie voor synonieme begrippen. De

‘decline’-fase wordt bij voorbeeld ook wel aa.ngeduid als ‘drop out’- of
‘obsolescence’-fase.

— Verschil in wijze waarop de PLC benaderd wordt: een veel gevolgde be-
nadering is die waarbij bet aantal afgezette eenheden als indelingscri-
terium wordt gehanteerd. Soms wordt ook wel het adoptieproces of de
‘competitive environment’ als criterium gehanteerd.

Om een toetsing mogelijk te maken, dient er naar onze mening ~n cri-
terium gehanteerd te worden, terwijl de overige fase-eigenschappen als ken-
merkmoeten gelden!
Een kenmerk of aspect is een logisch samenhangende verzameling van

eigenschappen, die zowel liwalitatief (attribuut) als kwantitatief (variabele)
kan zijn. Een criterium is een kenmerk waarnaar een zaak of toestand be-
oordeeld wordt. Uiteenlopende beoordelingen van een zaak vinden dikwijls
hun oorsprong in het aanleggen van verschillende criteria.
Als criterium ter fasering van de PLC hanteren wij het aantal afgezette

eenheden, gecorrigeerd voor de groei van de populatie.

Ofschoon een exacte bepaling der fasegrenzen erg moeilijk is, en uit prak-
tisch oogpunt niet erg zinvol geacht moet worden, willen we aan dit aspect
in verband met de latere toetsing toch enige aandacht besteden.
Indien uitgegaan wordt van de logistische of Gompertz-curve (zie pam-

graaf 1.4), welke grafische gedaante meestal gebruikt wordt om het stijgen-
de gedeelte van de PLC mee weer te geven, dan kan theoretisch bepaald wor-
den op welk moment de groelfase overgaat in de ‘maturity’-fase. Want tussen
de groei- en ‘maturity’-fase bevindt zich het buigpunt van de logistische cur-
ve, ni. op dat punt waar de waarde van de eerste afgeleide (dqldt) haar maxi-
mum bereikt. Het bezwaar van de theoretische fase-afbakening ligt besloten
in het feit dat er slechts een uitspraak gedaan kan worden betreffende de
overgang van groei naar ‘maturity’. Tevens zullen de afzetcijfers zich in de
praktijk lang niet altijd volgens een mooie theoretische verdeling ontwikke~
len, zodat er dan gewerkt moet worden met absolute en relatieve verschil-
len. Om dan toch tot een enigszins gestandaardiseerde objectieve fase-af-
bakening te komen, zou gebruik gemaakt kunnen worden van het gemid-
delde en de standaarddeviatie der relatieve toenamen (bijv. relatieve toe-
name ~ gemiddelde relatieve toename + Y X standaarddeviatie —* pro-
dukt bevindt zich in de groeifase).
Een groot bezwaar van de fase-afbakening, gebaseerd op alleen het afzet-

verloop, is dat em pas achteraf een definitieve uitspraak gedaan kan worden.
Polli en Cook [59] trachten dit probleem op een andere wijze op te lossen
(zie paragraaf 2.1).
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Bij de door ons gevolgde werkwijze — toetsing achteraf — kan het best
worden volstaan met het aantal afgezette eenheden als indelingscriterium.
In de praktijk zal echter een hele scala van kenmerken in de analyse be-
trokken moeten worden, om ad hoc te kunnen bepalen in welke fase een
produkt verkeert. Clifford [16] geeft hiervoor de volgende aanwijzingen:
— Ontwikkel een historische trend voor een periode van drie tot vijf jaar

voom het aantal afgezette eenheden, de omzet, de winstmarges, de totale
winstbijdrage, het rendement van het geinvesteerde kapitaal en het markt-
aandeel.

— Volg bewegingen in: het aantal en de aard der concurrenten, het aantal
en het marktaandeel van de concurrerende produkten in de distribu-
tiestructuur.

— Maak een analyse van de concurrentie.
— Zoek naar historische informatie over gelijksoortige produkten.
— Maak een schatting van de verkopen op langere termijn.
— Schat hoeveel jaar het produkt nog met een redelilke winst verkocht kan
worden.

Figuur 5. Traditionelc weergave van cen PLC

afzet

Figuur 6. Variant A

afzet
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1.4. Te toetsen hypothesen
De gedaante van de PLC
In het algemeen wordt de PLC in zijn traditionele vorm behandeld en ook als
zodanig weergegeven (zie figuur 2). In de meeste gevallen verdwijnt de
curve halverwege in het niets. Voor het stijgende gedeelte van de PLC kan

Figuur 7. Variant B

afzet

tijd
Piguur 8. Variant C

afzet

Figuur 9. VariantD
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onder andere gekozen worden tussen een Gompertz- en logistische curve
(figuur 5). Op dit traditionele verloop worden in de literatuum enkele
mogelijke varianten genoemd.

Variant A. Wasson [72] introduceert de PLC van een snel geaccepteerd pro-
dukt (figuur 6), waarbij de introductiefase wordt overgeslagen.

Variant B. Modegevoelige produkten (‘fats’) kunnen zich vlak na introduc-
tie vaak in een sterke groei verheugen, maar na betrekkelijk korte tijd daalt
de afzet sterk en verdwijnt het produkt van de markt (figuur 7).

Variant C. E~n van de weinige schrijvers die aandacht heeft besteed aan de
periode na het bereiken van de maximale afzet, is Michael [47]. Hij consta-
teerde dat em in enkele gevallen geen sprake was van een normale ‘decline’-
fase, maar dat em een z.g. ‘petrification’ optrad (figuum 8).

Variant D. Een variant die in recente handboeken veelvuldig wordt aan-
gehaald, is de z.g. Cox-Nielsen recycle. De afwijking van de traditionele PLC

nit zich hierin, dat em na een aanvankelijke daling weer een stijging optreedt
in het aantal afgezette eenheden. In het onderzoek van Cox, dat gericht is
op de ‘ethical drug industry’, wordt de tweetoppigheid verklaard door de in
de bedrijfstak gebruikelijke extra promotie-inspanningen in een dalende
markt. Cox [17]wenst, evenals Kotler [35], deze vorm dan ook als een uit-
zondering te zien (figuur 9).

Overige hypothesen
De omstandigheden waaronder het produkt gedurende zijn levensloop ver-
keert, vari~ren zo sterk, dat men is gaan zoeken naar een zekere systematiek
binnen de levenscyclus, opdat em een gericht beleid kan worden gevoerd en
anticipatieop toekomstige ontwikkelingen mogelijk is. Binnen de marketing
meent men deze systematiek gevonden te hebben, vooral ten aanzien van
het te voeren marketingbeleid. Het schema op blz. 241 geeft een beknopt
overzicht van enkele kenmerkende fase-eigenschappen die voor toetsing in
aanmerking komen.

2. SAMENVATTING VAN GEPUBLICEERD ONDERZOEK OP HET
GEBIED VAN DE PLC

2.1. De gedaante van de PLC

Verschillende auteurs zijn ingegaan op de validiteit en vorm van de PLC,

onder wie Brockhoff, Cox, en Polli en Cook. Van deze drie onderzoeken
zullen hierondem de methoden en conclusies kort worden weergegeven.
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Brockhoff [11] geeft twee wiskundige vergelijkingen van de PLC van een
produkt uit het assortiment van een onderneming:

cSta+b.t~+ —

waarln:

verkopen in periode t
totale verkopen van ‘related products’ uit het assortiment
1, 2 t~’, 0, 0, 0 periode van groei
t”’ -1-- 1, t”’ + 2 t”’ periode van neergang

max
:1,2 max

Marketingbeleid

(1)

Aantal Totale Prils Produkt Promotie- Distributie
aanbieders winst uitgavenl

beteid

Fase

Introductie Beperkt, Zeer Erg Beperkt Zeer hoog, Beperkt
aflopend gering hoog of assortiment, primary
monopolie erg laag minder goede demand

kwaliteit gericht

Groei Toenemend, Zeer Dalend Uitbreidend, Sterk Uitbreiding
vorm van hoog betere afnemend distributienet
oligopolie kwaliteit

Maturity Sterk Licht Dalend Verdere Licht Handhaving
toenemend afnemend verbreding stijgend, distributienet

assortiment gedrags
stimulerend

Saturation Afnemend, Verder Stabili- Introductie Langzaam Opkomst van
vorm van afnemend satie van van ‘nieuwe’ dalend, nieuwe
monopolist. offici~le produkten, nadruk op distributie
concurrentie prijzen ‘up-grading’ andere ge- vormen

bruiksvormen

Decline Verder Zeer Stabiel Beperking Dalend tot Beperkt
afnemend gering of licht van het zeer laag

stijgend assortiment niveau

Indien d positief is, is em sprake van complementariteit met de overige pro-
dukten, als d negatief is, gaat het om substituutprodukten. Brockhoff gaat
in zijn onderzoek niet vemdem met deze functie, omdat zij moeilijk te schatten

a, b, c, d : co~ffici~nten
St

ts
t

Hypothese
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is in verband met de onbekendheid van het tijdstip waamop de verkopen hun
maximum bereiken.

St — a . tb . ~—C.t + d . (2)

Indien in beide gevallen d op nul gesteld wordt, ontstaat het volgende beeld
van de respectieve PLC’S (figuur 10, figuur 11). De tweede functie is door
Brockhoff aan de hand van werkelijke omzetgegevens getoetst en bleek zeer
goed te voldoen.

Figuur 10. Grajische voorstelling I

St

0

Figuur 11. Grafisahe voorstelling 2

St

tl*o t~ t2*o
ti = 0

t max

Figuur 12. Zestal doorCox getoetste levensaycli

S S S

tB tc tD tE tF

t
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In 1967 heeft Cox [17] een onderzoek gedaan naar een zestal mogelijke
vormen van levenscycli (fignum 12), die hij ontleende nan C.K. May.
Cox betrok in zijn onderzoek 258 produkten nit de markt van geneesmid-
delen (alleen op recept verkrijgbaar). Het resultant was als volgt (t>0,
a>0, b>0, c>0, d>0, e>0).

Type Wiskundige Junctie Frequentie

A S = a+b.t-c.t2 28,3%
B S=a+b.t 5,4%
C S =a - b.t 12,8%
D S=:a 5,1%
E S a+b.t-c.t2±d.t3 9,3%
F S = a + b.t - c.t2±d.t3 - e.t4 39,1%

Uit bovenstnande gegevens blijkt dat type F als karakteristiek beschouwd
kan womden voor bovenvermelde markt. Indien em echter geen spmake ge-
weest zou zijn van de extra promotie-inspanning tijdens de ‘decline’-fase,
dan geldt type A als de meest voorkomende.

Polli en Cook [59] hebben getracht een operationeel model van de PLC op
te zetten en een objectieve stntistische toets te specificeren ter evaluntie van
dit model. Allereerst merken zij op dat de traditionele vorm van de PLC zich
onnodig beperkt tot de logistische curve, ten gevolge van de link die gelegd
wordt met het adoptiemodel van Rogers [65]. Een tweede opmerking betreft
commecties die op het omzetverloop dienen te worden aangebracht, teneinde
een juist beeld van het re~le afzetverloop te krijgen:
— correcties voor de bevolkingsgroei;
— correcties voor pmijsveranderingen;
— correcties voor wijzigingen in het nivean van de persoonlijke consumptie.
Hiemna komen zij tot de volgende operationalisering van hun model. Van
een bepnalde artikelengroep (dagelijkse verbruiksartikelen) wordt voor twee
opeenvolgende jaren het aantal afgezette eenheden op een afgebakende markt
vnstgesteld. Voor ieder produkt afzonderlijk wordt bepaald met hoeveel
procent de afzet is toe- of afgenomen. Indien al deze procentuele veran-
deringen (uitgezonderd de produkten die zich in de introductiefnse bevin-
den) in een grafiek worden uitgezet, mag worden verwacht dat er een nom-
male verdeling ontstant met een gemiddelde nul (fignur 13). Tem identificatie
van de verschillende fasen wordt gebruik gemnakt van de standaarddeviatie
van de bovengenoemde normale verdeling. Het produkt bevindt zich in de
introductiefase zolang de jaarverkopen kleinem zijn dan 5% van de jaar-
vemkopen van het best vemkochte produkt uit de desbetreffende artikelgroep.
Het subjectieve element in de fase-nfbakening wordt gevormd door de factor
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Figuur 13. Identificatie der fasen in de PLC
frequency

a •decline~~
b “decaying maturity
c “sustained maturity”ab cd
d “growth”

-~o~ 0 +~-a

waammee de standaarddeviatie vermenigvuldigd wordt om een bepaalde fase
ann te duiden.
Het grote voordeel van de door Polli en Cook gevolgde werkwijze is dat

ann de hand van de afzetcijfers van twee opeenvolgende jaren bepaald kan
worden in welke fnse een produkt zich hevindt, zonder dat afzetcijfers uit
voorgaande jaren bekend hoeven te zijn. De doom hen gevolgde methode
brengt echter ook een tweetal bezwnren met zich mee:
— Toevallige afwijkingen in de af- of toename van de afzet in een bepaald
mar kunnen er toe leiden dat een produkt een foutieve fase-aanduiding
krijgt.

— Het aaiital produkten dat in het ondemzoek wordt opgenomen moet dus-
danig groot zijn, dat de groeipemcentages uitgezet in een grafiek:
a. een nommale verdeling te zien geven,
b. met een gemiddelde nul.

Zoals reeds is opgemerkt, wordt de verandering in de nfzet vergeleken met
de standaarddeviatie, om te bepalen in welke fase het produkt zich bevindt.
Voor de voedingsmiddelenmarkt, met een standaarddeviatie van 0,10, komen
Polli en Cook tot de volgende ‘stage-identification’:
— ‘introduction’ : S~ ideiner dan 5% van de maximum verkopen
— ‘growth’ : Sf’> + 0,05 (0,05 = 1/2 X 0,10)
— ‘sustained maturity’: + 0,01 < S~ ~ + 0,05 (0,01 1/10 X 0,10)
— ‘stable maturity’ : — 0,01 < 57 ~ + 0,01
— ‘declining maturity’: — 0,05 < 57 ~ — 0,01
— ‘decline’ . S~ ~ — 0,075

S~: janrverkopen van produkt i
5*: procentuele vemandering in ~

Naast de indeling in fasen geeft de PLC-theorie tevens enig inzicht in de
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tijdsduur van de verschillende fasen. Over het algemeen wordt de indmuk
gevestigd dat de introductie- en groeifase, wat tijdsduur betreft, ongeveer
de helft van de PLC uitmaken (dit komt mede doordat de ‘decline’-fase vaak
in haar geheel wordt weggelaten). Bovendien wordt meestal aangenomen
dat de PLC symmetrisch is rond het midden van de groeifase, dan wel het
best voom te stellen is door middel van een logistische curve. Aan de hand
van hun onderzoeksresultaten wijzen Polli en Cook op het volgende:
1. Een produkt in de ‘maturity’-fase zal de ‘saturation’-fase niet bereiken

zolang nieuwe vari~teiten of gebruiksvormen mogelijk zijn.
2. Een daling in de afzet behoeft niet van blijvende aard te zijn, zeker niet

indien het een ‘product class’ betreft. W~l is de kans groot dat het vein-
zadigingsniveau lager komt te liggen.

3. De groeifase wordt over het algemeen te lang en de ‘maturity’-fase te
kort voorgesteld.

4. Vaak wordt verondersteld dat de marktaandelen in de ‘maturity’-fase
stabiel zijn (zie onder andemen Dean [20]). Polli en Cook [59] tonen
aan dat dit zelden het geval is.

5. Er dient te allen tijde een onderscheid gemaakt te worden tussen ‘product
class’ en ‘pmoduct form’. Bij de eerste behoeft een daling in de afzet
nog niet onrustbarend te zijn, terwijl de daling in een ‘product form’
meestal een definitief karakter heeft.

2.2. Toetsing van het marketingbeleid

Een enkele uitzondering daargelaten, heeft het empirisch onderzoek op het
gebied van de PLC zich uitsluitend toegespitst op het afzetvemloop en op de
gedaante van de curve (zie o.a. Levitt, die de ‘extension’ in de PLC beschreef
[41], Scheuing [66]. en Kovac en Dague [36]). E~n van die uitzonderingen
is een onderzoek van Marple en Wissmann [44]. In hun onderzoek, waarin
ze gedeelten van een 17-tal levenscycli weergeven, toetsen ze het prijsverloop
en de meclame-uitgaven als percentage van de omzet voor verschillende fasen
uit de PLC. Hun hypotheseformulering luidt als volgt:

Fase Prils Reclame-uitgaven als % v.d. omzet

‘Introduction’ ‘High’ ‘Very high’
‘Rapid growth’ ‘Some decline, still high’ ‘Some decline, still high’
‘Maturity’:
— stable ‘Decline, then stabilize’ ‘Decline, then stabilize’
— growth ‘Slight decline or stable’ ‘Stable’
‘Innovative’
— mature component ‘Decline, stabilize’ ‘Decline, stabilize’
— growth component ‘High’ ‘Very high’
‘Decline’ ‘Further decline’ ‘Decline to very low level’
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Zoals nit het voorgaande blijkt, hanteren Marple en Wissmann niet de
meest gebruikelijke fase-indeling. Doordat ze geen ‘saturation’-fase onder-
scheiden, womdt de ‘maturity’-fase opgesplitst in een ‘stable maturity’- en
een ‘growth maturity’-fase. Hiemnaast spreken ze over een ‘innovative’
maturity, indien em sprake is van een ‘extension’ in de PLC. Doordat ze het
onderscheid ‘product class’ / ‘product form’ niet maken, worden ze gecon-
fronteerd met elkaar compenserende effecten van de verschillende ‘product
forms’. Om dan toch tot een afzonderlijke beschrijving te komen, ondem-
scheiden ze naast de gewone ‘maturity’ een ‘innovative matumity’, die opge-
splitst wordt in een ‘mature’-component en een ‘growth’-component.
Schematisch kunnen hun onderzoeksresultaten als volgt worden weerge-

geven:

Produkt Fase
Reclame-uitgaven t.o.v.

Frijs getnlddelde trend

Cereals, ready to eat
Cake mixes
Canned corn
Canned peas

Dehydrated potatoes
Dog food

Evaporated milk
Margarine

Packaged crackers
Packaged dessert mixes
Packaged rice products

Peanut butter
Powd. coffee creamers

Salad dressings
Vegetable shortening

Cooking oil
Hot cereals

Innovative maturity
Stable maturity
Stable maturity

Decline
Rapid growth

Innovative maturity
Decline

Innovative maturity
Stable maturity
Stable maturity

Innovative maturity
Growth maturity
Intr., rapid growth
Growth maturity
Stable maturity
Growth maturity

Decline

X: ‘substantial disagreement’ hypothese — werkelijkheid
C: ‘substantial agreement’ hypothese — werkelijkheid
0: relevante gegevens niet aanwezig.

Bovenstaand schema wijst op een bevestiging der hypothesen.
Ook in Buzzell, Nourse, Matthews en Levitt 113], waarin de levenscyclus

van instant-koffie in de vs wordt afgebeeld (fignum 14), worden de hypo-
thesen ointment het pmijsvemloop en de relatieve reclame-uitgaven bevestigd.

Conclusie ten aanzien van gepubliceerd onderzoek
Het ondemzoek op het gebied van de PLC is in de meeste gevallen zeer frag-
mentarisch geweest, in de zin van de beperking tot een enkel aspect, en
wel voomnamelijk het afzetvemloop. Aan de hand van afzetcijfers komt men

x
C
C
C
C
C (X)
C

C
C

C
0
0~
C
C
0
0
x

o o
C C
C C
C C
C C
C C
C C
C X
C X

C C
o 0
o C
C C
0 C
C C
0 C
X C
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weliswaar tot een levenscyclus, waaraan men een theometisohe verdeling
probeert te ‘fitten’ teneinde tot voorspellingen te kunnen komen, maam aan
de eigenlijke fase-afbakening en een toetsing dem fasekenmerken komt men
zelden toe. Om deze leemte enigszins op te vullen, zullen we in de volgende
paragmafen de levensgeschiedenis van enkele produkten weergeven om te
bepalen in hoevemme de op blz. 241 vermelde hypothesen bevestigd worden.

Figuar 14. Levenscyclus van instant-kollie in de VS

3. DE LEVENSCYCLUS VAN EEN PRODUKT UIT DE MARKT VAN
DAGELIJKSE VERBRUIKSARTIKELEN

Analoog aan de doom Polli en Cook [59] gegeven omschmijving zullen we
een pmodukt uit de levensmiddelensectom aan een nademe besohouwing onder-
werpen. In vemband met gewenste geheimhouding worden de pmodukten niet
met naam en toenaam genoemd.
De ‘product class’ (A), hestaat uit een viertal ‘product forms’, waarvan

em twee (i en ii) besproken zullen worden. Uit iedem van deze twee hebben
we weer 66n merk gekozen, mespectievelijk de merken X en Y.
Het begin van de levenscyclus van pmodukt A kan omstreeks het eind van

de negentiende eeuw gelegd worden, toen een later bekend geworden fabmi-
kant een poging ondemnam dit pmodukt op de markt te brengen. In de tijd
dat de afzetontwikkeling langzaam maam zekem op gang begon te komen,
tussen 1900 en 1950, waren em twee merken verkrijghaar. Een opvallend
aspect van produkt A is, dat het tevens in de gezinshuishouding zeif ge-
maakt wordt. Dat de afzet van produkt A na 1950 sterk gestegen is, blijkt
uit het feit dat zelfgemaakte A is teruggedmongen van 90% in 1950 naar
61 % in 1974, terwijl de consumptie per hoofd van de bevolking is gestegen
van 29,4 eenheden in 1950 naar 44,7 eenheden in 1974. Deze sterke stijging
in de afzet werd in belangrijke mate beYnvloed doom de introductie van een
kwalitatief beter produkt na 1950;

46 49 52 55. 58 .61 t ~.
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In 1957 onderging de levenscyclus van A een duidelijke ‘extension’ door
de introductie van ‘product form’ xx (figuum 15). Hoewel ‘product form’
xi duumdem was dan x, gmoeide het marktaandeel toch van 4% in 1957 naam
40% in 1973. Het omzetaandeel bedroeg in 1973 zelfs 53%.

3.1. ‘Product form’ I
Bij de nu volgende toetsing zullen we het aggregatieniveau ‘product class’
buiten beschouwing laten, aangezien een toetsing hiervan toch leidt tot een
afzondemlijke beschrijving van de ‘product forms’ in verband met de elkaar
deels compensemende effecten. Dit is o.a. reeds gebleken uit het ondemzoek
van Marple en Wissmann [44], dIe in bepaalde gevallen een ‘innovative
maturity’ onderscheiden, bestaande uit een ‘growth’-component en een
‘mature’-component.

Tabel 1. Geindiceerde ofzet van produkt A Nederland, gecorrigeerd voor bevolkings-
graei (tIm 1965: ‘gerealiseerde aizet’, na 1966: panel-gegevens)

Jaar Totaal Groei % ‘Product Groei % Merk X Groei %
form I’

--100 —

123,8 23,8
134,5 8,7
152,8 13,6
191,3 25,2
2 10,9 10,2
232,6 10,3
255,8 10,0
266,6 4,2
284,7 6,8
302,2 6,1
313,1 3,6
333,4 6,5
336,1 0,8
337,8 0,5

-265,0
259,3
266,8
249,8
266,1
265,0
257,7
265,2

— 2,1
2,9

—6,3
6,5

—0,4
—2,8

2,9

100 —

204,4 104,4
309,5 51,5
344,3 11,2
538,8 56,5
631,5 - 17,2
642,3 1,7
560,5 — 12,7
564,0 0,6
557,3 — 1,2
570,8 2,4
591,4 3,6
597,7 1,1
595,6 — 0,3
587,1 —1,4

467,8
500,5
546,0
487,4
522,8
487,9
474,3
442,7

7,0
9,1

— 10,7
7,3

—6,7
— 2,8
— 6,7

1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962

1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973

100
123,8
134,5
152,8
191,3
210,9
232,6
265,5
280,2
307,0
339,9
366,6
397,6
412,7
426,2

327,9
338,0
367,2
382,1
419,7
430,6
421,1
442,3

23,8
8,7
13,6
25,2
10,2
10,3
14,2
5,5
9,5
10,7
7,9
8,4
3,8
3,2

3,1
8,6
4,0
9,9
2,6

—2,2
5,0
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Op grond van de groei in het aantal afgezette eenheden (tabel 1; figuur
15) kan de volgende fase-afbakening gemaakt worden:

t/m 1949: introductiefase,
1950 t/m 1954: gmoeifase (gemiddelde groeil7,8%),
1955 t/m 1962: ‘maturity’-fase (gemiddelde groei 7,2%),
1963 t/m ‘saturation’-fase (gemiddelde groei 0,2%).

Hoewel de gmens tussen gmoei- en ‘matumity’-fase ruimte laat voor enige dis-
cussie, kan toch wel vastgesteld worden dat de toename in de afzet tijdens
de groeifase veel onstuimigem was dan daamna.
Een andere indicator die de fase-afbakening enigszins ondersteunt, is het

penetmatiecijfem (gebruikt wel eens i). Dit steeg in de groeifase van 20% tot
62%, tijdens de ‘matumity’-fase van 62% tot 70% en tijdens de ‘saturation’-
fase tot 80%.

Figaur 15. Geyndiceerd afzetverloop van produkt A en ‘product form’ I (tIm 1964 ge-
realiseerde afzet, na 1966 panel gegevens)
index
450 -

400 —

350 —

300 -

250 -

200 -

150 -

100-

I I I I I I I I I I II
50 52 64 56 58 60 62 64 66 68 70 7273

Uit figuum 15 blijkt duidelijk dat de gedaante van de curve een medelijke
ovemeenkomst vertoont met de reeds eerder geschetste S-vormige curve.

Aantal aunbieders
Het aantal grote aanbieders (opgenomen in Nielsen) verliep gedurende de
vemschillende fasen als volgt:
— introductie: 2,
— groei: 3,
— ‘maturity’: 5,
— ‘saturation’: 6.

form I
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Tabel 2. Marktaandelen tildens de ‘maturity’-!ase

1955 1956 1957 1958 1960 1962

MerkX 43 Al 33 30 30 27%

MerkO 27 29 26 — 22 17 12%
MerkP 24 23 25 22 16 20%
MerkQ — 4 13 19 23 25%
MerkR — --—-— - — ~ 12 16%

De hypothese veronderstelt een grilliger verloop in het aantal aanbieders
(zie blz. 241). Voomal de ‘matumit~7-fase zou zich moeten kenmerken door
een sterke toename hierin, temwijl em in de ‘saturation’-fase een sterke daling
zou moeten optmeden. De aard van het technisch gecompliceerde pmoduktie-
proces en de geografische grootte van de mamkt kunnen hiem de oorzaak van
zijn.
Opvallend is voorts dat de mamktaandelen in de ‘maturity’-fase niet zo

stabiel zijn als vaak wordt verondersteld (tabel 2), hetgeen overeenkomt
met wat Polli en Cook [59] reeds constateerden.

Prijsverloop
Tijdens de introductiefase en aan het begin van de groeifase wamen de pmijzen
hoog en tamelijk stabiel. De me~le prijzen (nominale prijzen gecorrigeerd
met het prijsindexcijfer voom de voeding) begonnen halverwege de groeifase
te dalen, welke beweging zich tot in de ‘saturation’-fase voortzette (tabel 3).
Vooral de ‘matumity’-fase werd gekenmerkt doom frequente prijsdalingen, die
zich niet alleen uitten in lagere ‘list’-prijzen (normaal geldende prijzen),
maam vooral in hoge prijskortingen, vembonden aan introducties van nieuwe
smaken.

Tabel 3. Index van gemiddeld betaalde prijzen tildens de ‘saturation’-fase, gecorri-
geerd met prilsindex voor de voeding (1966 = 100)

1966 1967 1968 1970 1971 1972 1973

100 98,5 99,7 97,8 90,2 86,3 83,3

Produkt
De onvtwikkeling van het pmodukt en de uitbmeiding van het assortiment ge-
schiedden overeenkomstig de hypothese. ‘Product form’ was tijdens de
introductiefase slechts verkmijgbaam in twee smaken, terwijl de kwaliteit
inferieum was aan in latere fasen aangeboden smaken en vami~teiten. In de
groeifase werd de kwaliteit aanmerkelijk vembeterd (gemakkelijker berei-
dingswijze en betere smaak) en breidde het assomtiment zich uit tot veertien
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smaken. De toename van het aantal aangeboden smaken zette zich in de
‘maturity’-fase vemstemkt voort, maam geschiedde nu gemichter, doordat men
verschillende marktsegmenten onderkende. Hoewel het assortiment zich ook
tijdens de ‘satumation’-fase verder uitbmeidde, werden em ook enkele smaken
uit de mamkt genomen. Opvallend was voorts de tendens tot ‘up-grading’ van
het assortiment doom de introductie van duurdere vami~teiten en exciusieveme
smaken. Anderzijds kwam ~n producent met een goedkoop merk op de
markt, dat uitsluitend aftrek vond via ‘cash and carries’. Anticipemend op
een dreigende overcapaciteit gingen verschillende aanbieders tevens zoeken
naam geheel nieuwe produktvormen.

Promotie
Uitgezonderd de groeifase ontwikkelde de promotie zich zowel kwantitatief
als kwalitatief volgens de hypothese. Kwalitatief gezien was de reclame in
de gmoeifase voomnamelijk infommatief gericht, terwiji em in de ‘saturation’-
fase en de ‘matumity’-fase meem sprake was van actie-gerichte meclame. Tijdens
de ‘matumity’-fase begon men te zinspelen op vemschillende mamktsegmenten
en werd em een zekere pmoduktdiffementiatie gesuggereerd. Het gmootste deel
van het reclamebudget werd in de ‘saturation’-fase besteed aan de introduc-
tie van nieuwe smaken en vari~teiten.
De geindiceerde pmomotie-uitgaven per eenheid produkt vertonen een

duidelijk stijgende lijn tot aan de ‘satumation’-fase (tabel 4). De stijging
tijdens de gmoeifase is in tegenspraak met de hypothese.

Tabel 4. Index van promotie-uitgaven per eenheid produkt, gecorrigeerd met bet at.
gemeen prilsindexcilfer (1950 = 100)

Jaar 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960
Promotie- 100 177 253 331 385 408 462 538 569 585 554
uitgaven

1961 1962 1963 1964
554 554 515 469

Voom de jamen 1967 tot en met 1973 zijn de reclame-uitgaven per eenheid
pmodukt bekend:

Jaar 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973
Reclame-uitgaven per
eenheid (1967 = 100) 100 71 56 57 35 49 38

Distributie
Alleen in het begin van de gmoeifase vond de distributie selectief plaats en
ten dele direct. In lateme fasen geschiedde praktisch de gehele distributie
via de groothandel en streefde men naar een volledige afzetspreiding.
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3.2. De levenscyclus van X
Uit de in paragmaaf 3.1 omschmeven ‘product form’ zullen we ~n merk aan
een nadere beschouwing onderwerpen. De introductie van het desbetreffende
merk droeg zomg voom een forse opleving van de markt voom pmodukt A.
Doordat dit nieuwe produkt (X)_ van een aanzienlijk betere kwaliteit was
dan de op de markt zijnde produkten (qua smaak en bemeidingswijze), zag
de concurrentie zich genoodzaakt met een gelijkwaardig pmodukt op de markt
te vemschijnen. De levenscyclus van X kan op grond van de groei in het
aantal afgezette eenheden (tabel 1, figuur 16) in de volgende fasen worden
onderverdeeld:
1950 t/m 1955: gmoeifase,
1956 t/m 1962: ‘matumity’-fase,
1963 t/m : ‘saturation’-fase.
Gedaante van de curve en de groei in het aantal afgezette eenheden
Doom de zeer sterke groei van meet af aan kende—de ‘X brand cycle’ geen
normale introductiefase en gaat de vergelijking met variant A (figuum 6)
goed op. De overgang van groei- naar ‘matumity’-fase is vmij gemakkelijk te
bepalen, gezien de sterk afgenomen gmoei na 1955. De daling van het aantal
afgezette eenheden in 1957 moet als uitzondering gezien worden, in verband
met problemen binnen de verkooporganisatie en de juist in dat jaar sterk
toegenornen concurrentie. De grens tussen de ‘maturity’- en de ‘saturatlon’-
fase is daarentegen moeilijker te bepalen, doom de al zeem geringe gmoei tijdens
de ‘maturity’-fase. Tevens kan nog niet vastgesteld worden of de ‘decline’-
fase reeds is ingegaan.

Figuur 16. Gelndiceerd ajzetverloop van X (tIm 1964 gerealiseerde afzet, na 1966
panelgegevens)
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Winstverloop
Indien de winstbijdrage na aftrek van reclame-kosten als indicator voor
de winst gehanteerd womdt (tabel 5), dan blijkt deze in de groeifase toe te
nemen en aan het begin van de ‘matumity’-fase te dalen, om later weer
toe te nemen. Aan het begin van de ‘satumation’-fase trad em een stabilisatie
op. De stijging van de winst in de tweede heift van de ‘maturity’-fase is niet
ovemeenkomstig de hypothese.

Tabel 5. Geindiceerde weergave van de winstbijdrage i-ta af trek van reclaine-kosten,
gecorrigeerd met de prilsindex netto nationaal inkomen tegen marktprifzen

lear 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959
Trading 100 451 943 1775 2361 3709 4065 2233 1973 2942
contribution

1960 1961 1962 1963 1964
3040 3981 4731 4842 4841

Produkt
Tijdens de introductie van X bestond het assortiment slechts uit ~n smaak.
In de groeifase werd het assortiment echter langzamemhand uitgebreid, zodat
aan het eind ervan vijf smaken verkrijgbaam waren. Deze assortimentsuit-
breiding zette zich in de ‘maturity’- en ‘saturation’-fase conform de hypo-
these verdem voort, zodat em uiteindelijk een uitgebreide scala van merken
en vami~teiten vemkrijgbaar was. Aan het eind van de ‘maturity’-fase slaagde
men em tevens in om met behulp van een nieuwe pmoduktiemethode de smaak
sterk te verbeteren en werden em andere verpakkingsvommen toegepast ten-
einde de houdbaamheid te vemgmoten. Tegelijkertijd overwoog men een B-
merk te introduceren. Door de stagnatie in de groei tijdens de ‘saturation’-
fase ging men speumen naam nieuwe produktvormen, waambij enerzijds ge-
tmacht werd een zekere ‘up-grading’ te realiseren doom duumdeme smaken en
vari~teiten te introduceren, en anderzijds een poging werd ondemnomen het
aantal gebmuiksmomenten op te voeren. Ondanks het langzamemhand sterk
uitgedijde assomtiment bleven drie smaken ongeveem 60% van de afzet vein-
zorgen. Naast de completering van het assortiment ging men zoeken naam
geheel nieuwe produkten die volgens dezelfde pmoduktiemethode gefabmi-
ceerd konden worden.

Prijsverloop
Indien per smaak en/of vari~teit een historisch prijsvemloop geschetst womdt,
blijkt dat de re~le pmijzen sedert de groeifase voomtdumend dalen, hetgeen in
overeenstemming is met de hypothese. Vooral de ‘maturity’-fase wemd ge-
kenmemkt doom sterk dalende prijzen, ofschoon dit niet direct blijkt uit de
‘list’-pmijzen (tabel 6). De pmijsdaling uitte zich voornamelijk in hoge kom-
tingen, die gegeven werden tijdens de introductie van nieuwe smaken en
vami~teiten. Hiermee week de gevoerde pmijspolitiek in de ‘maturity’- en
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‘saturation’-fase af van die uit de groeifase, aangezien nieuwe produkten
toen tegen ‘normale’ pmijzen op de mamkt werden gebracht. Wellicht zou hiem
gesproken kunnen worden van een ‘afroom-prijspolitiek’ in de groeifase,
tegenovem een ‘penetratie-prijspolitiek’ tijdens de ‘maturity’- en ‘saturation’-
fase.

Tabel 6. Geindiceerde adviesverkoopprijzen

voor de voeding, 1951 = 100)
J aar

Smaak

merk X (gecorrigeerd met prijsindex

a. 100 95,8 83,3 93,7 89,6
b. 100 96,9 83,1 80 73,8 60 56,9
c. — 100 85,7 98,1 91,1 73,2 69,6
d. — 100 86,9 97,8 93,5 84,8 80,5
e. — — — 100 92,7 67,3 63,6

f. — — — 100 92,7 74,5 70,9

g. — — — — 100 76,5 72,5

h. — — — — 100 88,2 82,4

1. —

Tabel 7. Promotie-uitgaven

Jaar Index prom.-uitg.

— — — — 100 93,1

X: als % van de omzet en gesplitst naar medium

‘Pers’ - ‘Speciale ‘Verkooppunt’ ‘Overige’

als % v. d. omzet aanbiedingen’

1950 100,0 — — — —

1951 69,7 40% 10% 6% 44%
1952 53,8 45% — - 3% 52%

1953 63,3 50% 13% 3% 34%
1954 87,5 61% 6% 3% 30%

1955 -= 78,4 60% 15% 5% 20%
1956 - 74,6 47% 22% 7% 24%

1957 91,7 46% 25% 7% 22%

1958 94,3 36% 33% 15% 16%
1959 92,4 36% 38% 14% 12%

1960 95,8 39% 34% 13% 14%
1961 77,7 34% 47% 8% 11%

1962 68,9 33% 48% 10% 9%

1963 65,2 34% 44% - 12% 10%
1964 71,6 30% 53% 8% 9%

jamen werd em selectief gedistribueerd, zonder tussenkomst van
de groothandel. Weldra bleek echter dat men de groothandel niet kon
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buitensluiten en werd een ruimere afzetspmeiding wenselijk geacht. De vein-
schuiving van selectieve distributie in de beginfase naar intensieve distri-
butie in de ‘maturity’- en ‘satumation’-fase is ovemeenkomstig de hypothese.

Promotie
Indien het promotiebudget van X voor een aantal jaren, opgesplitst naar
medium, womdt weergegeven (tabel 7), valt em een duidelijke accentver-
schuiving waam te nemen. Het informatieve karakter van de reclamebood-
schap werd langzamerhand meem gedragsstimulemend. Nog sprekendem womdt
het geheel, indien voom ogen wordt gehouden dat de kolom ‘overige’ in tabel
7 onder andeme bestond uit: ‘demonstraties’, ‘tentoonstellingen’ en ‘gratis
exemplaren’.

Kwantitatief gezien verliep de promotie eveneens overeenkomstig de hypo-
these (figuum 17). Het onder andemen doom Fommestem [24] geschetste vemloop
dem promotie-uitgaven als percentage van de omzet vertoont immers een
redelijke overeenkomst met dat van merk X.

Voom een aantal jaren uit de ‘saturation’-fase zijn nog meclame-uitgaven
via dag- en weekbladen bekend:

Index reclame-uitgaven via dag- en weekbladen (gecorrigeerd met prijsindex nationaal
inkomen)

Jaar 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973

Reclame 100 87 102 85 102 156 150

De stabiliteit hierin, uitgezondemd 1972 en 1973, toen een geheel nieuwe
vami~teit werd geintroduceerd, is conform de hypothese.

j”. hypothetisch verloop
werkelijk verloop

51 53 55 57 59 61 63
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3.3. ‘Product form’ II
Hoewel ‘product form’ ii reeds in 1950 op de markt was, kwam de afzet-
ontwikkeling eigenlijk pas na de introductie van merk Y in 1957 goed op
gang. Aan de hand van het in figuur 18 weergegeven afzetverloop kan de
volgende fase-afbakening gemaakt worden:

t/m 1958: introductiefase,
1959 t/m 1969: groeifase (penetratie 65%),
1970 t/m ‘maturity’-fase (penetmatie 70%).

Figuur 18. Aizet ‘product form’ II (1957 = 100); afzet merk Y (1962 = 100, alleen
bij kruideniers)
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De levenscyclus van ‘product form’ ii (figuur 18) bleek zeem goed ovemeen
te stemmen met een logistische curve met de volgende, door ‘trial and
error’ bemekende co~ffici~nten: Qe = - waarbij Q~ = afzet

I + e5’755 — 0,1St

in jaam t, en Q = verzadigingsniveau. De hierbij theoretisch te berekenen
overgang van ‘groei’- naar ‘maturity’-fase bleek niet geheel ovemeen te komen
met de uiteindelijke fase-afbakening, maar dit womdt verklaard door het feit
dat de betreffende logistische curve voor een gedeelte ondem het werkelijke
afzetvemloop ligt.

~-product form II

merk y
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Aantal aanbieders

Voom wat de introductie- en groeifase betreft wordt de hypothese ten aan-
zien van het aantal aanbieders bevestigd, gezien het in die pemioden geminge
aantal aanbiedems op de mamkt. Tijdens de ‘maturity’-fase wemden de concur-
rentieverhoudingen wel enigszins gewijzigd doom het op de mamkt komen
van ‘private brands’, maar van een sterke toename van het aantal aan-
biedems, zoals de hypothese vemonderstelt, was geen sprake. Het aantal grote
aanbieders schommelde rond de drie ~ viem, waarvan merk Y vemmeweg het
gmootste mamktaandeel had, nl. ongeveem 60%.

Prijs
Uit het pamti~le prijsindexcijfer voom produkt ii (Cas), gecommigeerd met het
prijsindexcijfem voom de voeding, blijkt dat de prijzen in de groel- en
‘matumity’-fase een met de hypothese overeenkomstig dalende tendens vein-
tonen:

Jaar 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970

Index 100 95 92 89 8.5 80 80 69 68

Zelfs de gemiddelde nominale pmijs daalde tot 1970. Na 1970 daalde deze
pmijs niet langem doom de introductie van nieuwe duurdere vari~teiten, maar
re~el gezien zette de tendens van v66m 1970 zich duidelijk voomt.

Jaar 1970 1971 1972 1973

Gemiddeld betaalde prijs
per eenheid, gecorrigeerd 0,872 0,854 0,872 0,856
met prijsindex voeding

Produkt
Tijdens de gmoeifase was em slechts ~n vari~teit in verschillende smaken
vemkmijgbaar. Hoewel het aantal smaken zich gedurende de groei- en ‘ma-
tumity’-fase voomtdurend uitbmeidde, bleef een drietal smaken ongeveem 50%
van de afzet verzomgen. Tijdens de ‘matumity’-fase ondemging de levenscyclus
van pmodukt ii een aanzienlijke uitbreiding doom het op de mamkt komen van
twee nieuwe vari~teiten.

Reclame
Hoewel het vemloop van de reclame-uitgaven als percentage van de omzet
slechts voom een beperkt aantal jaren bekend is, blijkt uit figuum 19 niette-
mm dat de hypothese, zoals onder anderen weergegeven doom Forrester [24],
niet womdt tegengespmoken.

179



Figuur 19. Reclame-uitgaven ‘product form’ II als percentage van de omzet

Vanaf 1962 is ons het afzetvemloop van merk Y bekend, voom zovem het de
doom Nielsen onderscheiden categorie van kruideniers betreft (fignur 18).
Op grond hiervan kan de volgende fase-afbakening gemaakt worden:

t/m 1958: introductiefase,
1959 t/m 1971: groeifase (penetratie: 1967 — 36%, 1970 — 52%),
1972 t/m ‘matumity’-fase (penetratie: 1973 — 56%).
Evenals voor ‘product form’ ii is ook hiem sprake van een vrij lange groei-
fase, die hoogstwaarschijnlijk veroorzaakt wordt door het feit dat het hier
mm of meem om een luxe pmodukt gaat.

Winst
Aangezien we niet over winstcijfers beschikken, moeten we hiem volstaan
met een van de zijde van merk Y verstrekte kwalitatieve beschrijving:
— Zeem geminge winst in de introductiefase doom de beperkte produktie-om-
yang en doom het optreden van aanloopverliezen.

— Vmij hoge winst in de groeifase doom de stijgende afzet en de beperkte con-
currentie.

— Temuglopende winst door opkomende machtsconcentmaties in de distri-
butiesfeem en de hiermee gepaard gaande opkomst van winkelmerken.

Reclame
Voom een aantal jaren uit de groeifase zijn de reclame-uitgaven als percen-
tage van de omzet bekend. Hoewel de in tabel 8 vermelde cijfers slechts op
een beperkt aantal jaren betrekking hebben, kan toch wel gesteld worden
dat de hypothese voor wat de groeifase betreft bevestigd womdt.

Tabel 8. GeYndiceerde reclame-uitgaven als percentage van de omzet

Jaar 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973
Index 100 92 46 49 49 56 44
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Produkt
Ook bij merk Ywerd het assortiment jaamlijks uitgebreid doom de introductie
van ~n of meem smaken. Vooral het begin van de ‘matumity’-fase ken-
memkte zich doom frequente assomtimentsuitbmeidingen. De introductie van
twee geheel nieuwe vari~teiten aan het einde van de groeifase ging ten dele
ten koste van het reeds op de mamkt zijnde produkt, maam zorgde ander-
zijds voom behoorlijke vemgroting van de omzet (tabel 9). Vooral de duur-
dere vami~teit 3 bewerkstelligde een nadrukkelijke ‘up-grading’ van het
assortiment, die men later verdem probeerde doom te voeren doom binnen deze
vari~teit vemscheidene smaken te introducemen.

Tabel 9. Aandeel van de verschillende vari~teiten in de afzet van Y (%)

Jaar Totaal Vari~teit I Variateit 2 Variliteit 3

1967 100 — —

1968 100 95 — —

1969 100 83,5 14 2,5

1970 100 81,7 16,5 1,8
1971 100 78,9 14,3 6,9

1972 100 75,1 12,1 12,8
1973 100 69,9 8,9 21,2

Bovenstaande percentages berusten deels op eigen schattingen.

Prijs
De advies-verkooppmijzen gecorrigeerd met het pmijsindexcijfem van de
voeding vemtonen, overeenkomstig de hypothese, een dalende tendens (tabel
10). Na 1972 lagen de wemkelijk betaalde prijzen nog aanzienlijk beneden de
advies-verkoopprijzen, doordat verschillende distribuenten (voomal ‘discount
houses’) toen plotseling gebmuik gingen maken van de al eemdem opgeheven
verticale prijsbinding. Doom de opkomst van sterke machtsconcentmaties
binnen de detailhandel voelde Y zich gedwongen om sedert het eind van
de gmoeifase met verschillende distribuenten tot speciale prijsafspmaken te
komen.

Tabel 10. Prijsverloop van enkele Y-variateiten en smaken (advies-verkoop-
prijzen gecorrigeerd voor prilsindex voeding, in centen)

Vari~teit, smaak 1962 1966 1970 1974

la 98 79 70 63
lb 98 87 70 63
Ic 108 87 77 67
2a — — 104 88
2d — — 115 93
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Distributie
Sedert de introductie stmeefde Y naam een zo groot mogelijke afzetspmeiding
en vond de distributie plaats via de groothandel. De hypothese womdt hier
met betmekking tot de introductiefase tegengesproken.

4. DE LEVENSCYCLUS VAN TELEVISIE

Uit de categorie van duurzame consumptiegoederen hebben we de televisie
gekozen als pmodukt tem toetsing van de PLC-theomie. Allereerst zullen we een
beschrijving geven van de televisie-levenscyclus in Nederland en daamna van
die in de vs.
Experimenten van im. Freek Kemkhof met een nieuw communicatiemiddel,

de televisie, leidden in 1927 en 1935 tot de eemste experimentele Tv-uitzen-
dingen. Vanaf 1948 zond Philips regelmatig (dmiemaal per week) uit, het-
geen werd voomtgezet tot 1951, toen de Nederlandse Televisie Stichting werd
opgericht. Vanaf 1951 werd de televisie doom Philips op commemcWle basis
in Nederland op de mamkt gebracht, waamna de afzet zich ontwikkelde zoals
aangegeven is in figuum 20.

Figuur 20. Aizet televisietoestellen in Nederland: totaal zwart-wit-TV en Philips
zwart-wit-TV
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4.1. ‘Product form’: zwart-wit-televisie

Op grond van de toename in het aantal afgezette eenheden (fignur 20) kan
de levenscyclus voor zwamt-wit-televisie als volgt worden onderverdeeld:

t/m 1954: introductiefase,
1955 t/m 1960: groeifase,
1961 t/m 1965: ‘maturity’-fase,
1966 t/m ‘satumation’-fase.
Len andeme indicator, die bovenstaande fase-afbakening enigszins ondem-
steunt, wordt gevormd door de vervangingsaankopen:

1960 1964 1968 1972
5% 24% 55% 80%

De sterke teruggang in de afzet in 1966 werd vemoorzaakt doordat aan het
begin van dat jaam de ‘weeldebelasting’ omhoog ging van 4% naam 25%.
Naast de ‘normale’ problemen in de introductiefase kwam de afzet langzaam
op gang door:
— beperkte zendtijd;
— kwaliteit van de aangeboden progmamma’s.
De scherpe daling van de afzet in 1966 buiten beschouwing gelaten, komt
de gedaante van de curve redelijk overeen met de tmaditionele versie.

Produkt
In vemband met de vele technische impemfecties onderging de iv gedurende
de introductiefase een groot aantal wijzigingen. De voor de consument waam-
neembame produktvemandemingen in de groei- en ‘maturity’-fase hadden voom-
namelijk betrekking op het beeldbuisformaat en op de afbuiging van de
beeldbuis. Uitgezonderd de vemwijdering van het separate veiligheidsglas
voor de beeldbuis en een verdere automatiseming, waren de produktveran-
deringen na de groeifase minder essentieel. W~l onderging het aangeboden
assortiment een behoorlijke uitbreiding, in belangmijke mate vemoorzaakt
doom de toename van het aantal aangeboden merken. E~n van de belangrijk-
ste nieuwe ontwikkelingen in de ‘matumity’-fase was de introductie van de
portable in 1965 doom Sony, een jaam later gevolgd doom Philips. De gmoei
van dit nieuwe pmodukt was echter niet toereikend om de teruggang van
het tafelmodel op te vangen (tabel 11).

Tabel 11. Afzetverhouding tafelmodel, portable.

Jaar 1968 1969 1970 1971 1972

Tafelmodel 242800 (97%) 314600 (93%) 273400 (82%) 217500 (75%) 145000 (60%)
Portable 7200 ( 3%) 25400 ( 7%) 61600 (18%) 72500 (25%) 95000 (400/0)

Totaal 250000 340000 335000 290000 240000
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Prils
Doom de vele technische verbeteringen en modelwijzigingcn is het vrij
moeilijk om een vemgelijkend pmijsovemzicht te geven. Het indexcijfer van de
prijsontwikkeling voor de totale vv-mamkt (tabel 12) laat over het geheel ge-
nomen echtem een duidelijk dalende tendens zien, uitgezonderd de jamen 1971
en 1972, in verband met de sterke opkomst van de kleuren-televisie. Ander-
zijds blijkt uit de ‘prijsmange’ van de in vemschillende jamen aangeboden
assortimenten dat zowel de boven- als ondemgrens hiervan aanmemkelijk ge-
daald zijn. Hoewel het onmogelijk is om een exact prijsbeeld per fase te
geven, kan toch wel geconcludeerd worden dat de hypothese in haar alge-
meenheid bevestigd womdt.

Reclame
Van de meclame-uitgaven is alleen bekend dat deze voor het tafelmodel
tijdens de ‘saturation’-fase zeer gering wamen, hetgeen overeenkomt met de
hypothese.

Distributie
De meest wezenlijke verandering die zich in de distributiesfeer voltrokken
heeft, is de plaats die branche-vreemde afzetpunten binnen de distributie
zijn gaan innemen. Deze branche-vervaging voltrok zich vooral tijdens de
‘maturity’- en ‘saturation’-fase, doordat de consument toen al zo vertrouwd
was met het produkt, dat het service-element ondergeschikt werd gesteld aan
het te behalen prijsvoordeel. Len ontwikkeling die hiemmee samenging, was
de toenemende mate waarin deze afzetpunten direct door de producent (c.q.
importeur) bevoorraad werden. De directe bevoormading was in 1957 nihil,
tegenover 50% in 1973.

Het aantal merken
Een schatting van het aantal op de markt zijnde merken voor enkele jaren,
geeft aan dat de hypothese globaal gesproken bevestigd wordt.
1959: 17 merken,
1965: 27 merken,
1967: 23 merken.

4.2. ‘Product form’: kleurentelevisie
Aangezien de kleuren-Tv nog in het begin van haam ontwikkeling verkeert,
kan em alleen iets gezegd worden over de introductie- en groeifase (fignum
20).
De verkoop kwam na de introductie in 1967 langzamem op gang dan men

vemwacht had, waarschijnlijk veroomzaakt doom de hoge prijs en de nog niet
al te goede kwaliteit. Tijdens de introductiefase en de eerste jaren van de
gmoeifase bevonden de pmijzen zich op een hoog niyeau en bleven vrij stabiel.
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In het begin van de jaren zeventig daalden de pmijzen sterk, voomal doom de
grote concurrentie op detailhandelsniveau. De voomnaamste produktwijzigin-
gen die zich voordeden, waren vemandemingen in de beeldbuisgrootte en vein-
beteming van kleum- en geluidsweergave.
De distributie vond voomnamelijk plaats via speciaalzaken (in 1975 was

77% van het aanwezige kleumen-Tv-bestand aangeschaft bij een speciaal-
zaak). Het aantal merken breidde zich uit van 19 in 1968 tot 27 in 1974.

4.3. De levenscyclus van de Philips zwart-wit-televisie

Door de dominerende positie die Philips sedert het moment van introductie
op de Nedemlandse Tv-mamkt heeft ingenomen, is de levenscyclus van de
Philips zwart-wit-Tv tot 1971 een getrouwe weergave van de ‘product form’
zwamt-wit-Tv. Door de melatief zwakke positie van Philips op de mamkt van
portables moet echtem gesteld worden dat de ‘decline’-fase in 1971 is inge-
gaan (figuum 20).

Prijs
Doom e~ii zekere technologische voomsprong kon Philips in eemste instantie
een afromingspolitiek volgen. In de groeifase begonnen de prijzen licht te
dalen, welke beweging zich in de ‘maturity’- en ‘satumation’-fase verstemkt
voomtzette (tabel 13).

Tabel 13. Friisrange van het in de ‘maturity’- en ‘saturation’-!ase aengeboden
assortiment

1960 f 695,— - - — 11845,— (nominale prijzen)
1961 f 645,— — f 1745,—
1967 f 629,— = — f 1149,—
1971 f 620,— - —— -- - f 937,—

1972 f 599,— — f 805,—

Toen de kleuren-Tv werd gefntroduceerd (1967), nam men de duurdere
modellen uit de markt en werd een aantal prijsverlagingen doorgevoerd, met
de bedoeling om zowel voom de zwart-wit- als voor de kleumen-Tv een zekere
ruimte te scheppen. In tegenstelling tot het tafelmodel gingen de nominale
prijzen voor de portable licht omhoog. Naast de nominale daling in de ad-
vies-verkoopprijzen trad em na 1960 een daling op in de consumenten-
prijzen, doordat Philips sedertdien niet langer een minimum verkoopprijs
voorschreef.

Distributie
De distributie geschiedde in het begin via de groothandel en was selectief
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gericht. Teneinde vemzekerd te zijn van een goede nazorg, zette Philips een
eigen service-dienst op. Naarmate de tijd verstreek, werd men minder kri-
tisch en werd een grotem aantal afzetpunten in de distributie betmokken.
Voomal in de laatste jamen vond de verkoop steeds vakem plaats via branche-
vmeemde kanalen, die veelal zondem tussenkomst van de grossiem bevoormaad
werden.

Produkt
De ontwikkeling van de Philips TV is vrijwel identiek aan het beeld dat ge-
schetst is voom de gehele TV-mamkt, zodat hiemop niet verdem wordt ingegaan.

4.4. Korte beschrijving van de ontwikkeling van de TV-markt in de VS
Aan de hand van figuum 21 kan de levenscyclus van zwamt-wit-Tv in de vs
als volgt worden onderverdeeld:

t/m 1947: introductiefase,
1948 t/m 1950: gmoeifase,
1951 t/m 1954: ‘matumity’-fase,
1955 t/m ‘satumation’-fase.
Zoals uit figuum 21 blijkt, verkeert de ‘product class’-televisie in de ‘maturity’-
fase, terwiji de zwamt-wit-Tv momenteel in de ‘saturation’-fase verkeert.

Figuur 21. Televisie-afzet in de Verenigde Staten
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De voortdurende pmijsdaling in de introductie-, groei- en ‘maturity’-fase is
ovemeenkomstig de hypothese (figuur 22).

iN

totale televisie afzet
\\ •,..•••

zwart -wit televisie

46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72 74
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Figuur 22. Gemiddelde nominale detailhandelsprijs van zu’art-wit-TV in de VS

I I I II I •1 1115111 I

48 50 55 60 64

Aantal aanbieders
Het aantal aanbieders fluctueerde tijdens de verschillende fasen vmij sterk
en levert een beeld op dat de hypothese volledig bevestigt.

Jaar 1935 1946 1949 1951 1957 1959 1962

Aantal aanbieders 15 28 60 100 50 35 22

Distributie
Voomal tijdens de introductie- en groeifase werd em selectief via de groot-
handel gedistmibueerd. Mede in vemband met de stemk toegenomen concummen-
tie gingen vele producenten in de ‘maturity’-fase over tot het opzetten van
eigen verkoopketens en werden em zoveel mogelijk afzetpunten in de distri-
butie betrokken.

Produkt
Tijdens de introductiefase was het aantal produktwijzigingen als gevoig van
de slechte kwaliteit zeer groot. Mede doom de toename van het aantal aan-
biedems breidde het assortiment zich in de gmoeifase sterk uit. Tijdens de
‘maturity’-fase kwamen em minder frequent nieuwe modellen op de markt,
maam probeerde men wel een duidelijke produktdifferentiatie door te voemen.
In de ‘saturation’-fase onderging het assortiment een aanzienlijke inkmimping.

5. CONCLUSIE

Uit de globale toetsing is gebleken dat de hypothesen over het algemeen be-
vestigd werden (zie o.a. het schema op blz. 267). Door het genemalisemende
karaktem van de fase-omschmijvingen zoals deze - in de literatuum gegeven
worden, zijn een scherpe hypotheseformulering en een dito toetsing niet
mogelijk, zodat we moeten spreken van een ‘algemene’ bevestiging dem hypo-
thesen.
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Schernatisch overzicht der globale toetsingsresultaeen

P: overeenkomstig de bypothese
X: niet overeenkomstig de hypothese
0: geen gegevens beschikbaar

‘Prod.
form’ I X

‘Prod.
form’ II Y
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Naast de hypothese-fommulering is de uiteindelijke fase-afbakening van
essentieel belang voom de toetsing van de PLC-theomie. In de literatnum gaan
slechts Polli en Cook [59], Kovac en Dague [36], Cox [17] en Mample en
Wissmann [441in op de faseming van de PLC, met een ondemling ongelijke
mate van theometische gefundeemdheid en expliciteit. In feite zou daamom
ook een gevoeligheidsanalyse uitgevoemd moeten worden, om te zien in hoe-
vemme de conclusies gewijzigd zouden moeten worden bij een vemlegging dem
fasegrenzen.
Voorts dient opgememkt te worden dat de grafische gedaante van de PLC

in wemkelijkheid vaak een variant is op de meest algemene gedaante, de
logistische of Gompemtz-curve. Daambij eisen de ‘maturity’- en ‘saturation’-
fase dan een grotem aantal jaren voom zich op dan vaak verondersteld womdt.
Gezien het verschil in lengte tussen de groeifase van ‘product form’ i en ii,
dmingt zich de vmaag op, of niet als aanvullende hypothese gesteld zou kun-
nen worden dat een luxe produkt een langere gmoeifase doormaakt dan een
niet-luxe pmodukt.
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lenslotte willen we nog even stilstaan bij de PLC als sociaal-economiscn
verschijnse~ in de loop der tijd. Na de Tweede Wereldoomlog heeft zich in
Nederland zowel op sociaal-economisch als technologisch gebied een groot
aantal ingmijpende ontwikkelingen voomgedaan, die van belang zijn geweest
voom de produktie en distributie van consumentengoederen. Het is dan ook
niet verwondemlijk dat juist in deze tijd van vemnieuwingen de PLC-theomie zo
nadmukkelijk naar vomen kwam.
Met de uitbmeiding van het aangeboden assortiment van consumenten-

goederen, waaronder de snel opkomende dienstensectom, zijn wij nu over-
gegaan in een andere fase binnen onze socio-maatschappelijke ontwikkeling:
vele produkten bevinden zich in de ‘maturity’- of ‘saturation’-fase. Het wordt
voor de ondernemingen steeds moeilijkem, wezenlijk nieuwe produkten te in-
troduceren. In dit kadem past een opmemking van David Hardin, directeur
van ‘Market Facts’ (een ondemneming gespecialiseerd in de evaluatie van
nieuwe produkten), dat em tegen het einde van de jaren zeventig nog nauwe-
lijks wezenlijk nieuwe produkten op de mamkt zullen komen. Dit alles heeft
tot gevolg dat de scherpe kanten van de PLC-theomie enigszins worden af-
gevlakt: over blijft een globaal referentiekadem voom de marketing tem eva-
luatie van het gevoerde, c.q. te voeren beleid. Anderszins lijkt het ons echtem
wel wenselijk om de binnen de marketing toch al sterk ondembelichte dien-
stensector meem voom het voetlicht te halen, teneinde te bepalen of en in
hoeverme de levenscyclus van een produkt uiteindelijk ovemeenkomt met die
van een dienst.
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13. Ingratiatie bij de beantwoording van
enquetevragen
W. F. v~ RAAIT

INLEIDING

De beantwoording van vragen in een enqu~te is zelden een zuivere regis-
tratie van de opvattingen van de respondent op het moment van de onder-
vraging. Veel factoren beinvloeden de wijze van beantwoording van de
vragen, zowel bij een schriftelijke enqu&e als bij een mondeling vraaggesprek.
In het algemeen is het bij een psychologisch onderzoek zo, dat de onder-

zochte persoon een zo gunstig mogelijke indruk bij de onderzoeker wil
achterlaten, of aithans geen negatieve indruk. De onderzochte schrijft be-
paalde bedoelingen toe aan het onderzoek, tracht een soort inzicht te krijgen
in wat de onderzoeker ‘echt’ over hem te weten probeert te komen. Dit
‘inzicht’ in de onderzoekvraagstelling behoeft niet overeen te komen met de
echte hypothese van het onderzoek, maar de onderzochte gaat zich gedragen
naar wat hij denkt dat de hypothese bevestigt, of wat een positieve indruk
bij de onderzoeker achterlaat. Rosenberg [19691 - noemt dit verschijnsel
‘evaluation apprehension’. Evaluation apprehension, tezamen met enkele be-
wuste of niet-bewuste aanwijzingen van de onderzoeker over de reactie van
‘normale mensen’ of over zijn eigen mening, oefent een systematisch ver-
tekenende invloed uit op de resultaten van het onderzoek, doordat de onder-
zochte of ondervraagde hierin een mogelijkheid Ziet om een positieve indruk
op de onderzoeker te maken.
Terwiji veel onderzoek is gedaan naar de factoren die van invloed zijn

op niet-beantwoording (non-response) van enqu&evragen, is er minder be-
kend over de mate waarin de respondent zich in zijn beantwoording laat
beinvloeden door de formulering van de enqu&evragen of door de be-
doeling die hij aan het onderzoek toeschrijft. In een onderzoek waarbij de
enqueteurs de respondenten 6~n of meermalen bezoeken om gezamenlijk de
vragenlijst in te vullen, zullen de meeste van de niet-beantwoordingsfactoren
niet voorkomen. Maar we dienen hier bedacht te zijn op een vertekening
(bias) in de w~l beantwoorde vragen. Welke processen spelen er in de
situatie van het vraaggesprek? In welke mate laat de respondent zich beYn-
vloeden door de formulering van de vragen en door de aanwezigheid van de
enqueteur of enqu~trice?
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HET VERSCHIJNSEL ‘INGRATIATIE’

Een vraaggesprek is een conversatie van twee personen met een bepaalde
bedoeling. Voor de enqu~teur is het de bedoeling om informatie te ver-
krijgen over de karakteristieken van de respondent, zijn of haar gezin, zijn
of haar gedrag, zijn (baar) opinie over en attitude ten opzichte van het
onderwerp van bet onderzoek. De enqu&eur, die doorgaans wordt betaald
per voltooid vraaggesprek, wil deze informatie graag zo snel en effici~nt
mogelijk verzamelen. Hij zal meestal bet eerst gegeven antwoord noteren
en niet verder doorvragen. De respondent wordt gezien als informatiebron;
de tevredenbeid van de enqu~teur is afhankelijk van de volledigheid, de
schijnbare juistheid van de verkregen informatie en de sneiheid waarmee
bet vraaggesprek voltooid kan worden. Sommige enqu~teurs ontlenen mis-
schien hun tevredenheid aan de sociale aspecten van deze conversatie.
Waaraan ontleent nu de respondent zijn tevredenheid? Niet aan de tijd

die hij verliest door bet vraaggesprek en meestal ook niet aan de boeiende
vragen die hem worden gesteld. Back & Gergen [1963] onderscheiden twee
vormen van tevredenheid voor de respondent. De eerste is de mogelijkheid
‘je eigen mening kenbaar te maken’ en te laten meespelen in de onderzoeks-
resultaten. Respondenten voelen zich er soms door gevleid dat zij ‘uitge-
kozen’ zijn om aan een onderzoek mee te werken. We noemen dit bet in-
formatieverschaflingsspel.
Een andere vorm van tevredenheid wordt ontleend aan de affiliatiebe-

boefte, d.w.z. de mogelijkheid die de respondent heeft om een persoonlijk
contact met de enqu~teur op te bouwen en een goede indruk bij hem achter
te laten. Hoe beter deze indruk, des te groter de tevredenheid bij de
respondent. Het is duidelijk dat de eigenschappen van de enqu~teur hierbij
een rol spelen: leeftijd, sekse, sociale kiasse, geografische herkomst. Dit is bet
ingratiatiespel (ingratiatie = in de gunst komen). De respondent gaat de
beantwoording van de vragen afstenimen op wat hij denkt dat de mening is
van de enqu~teur, of op wat hij denkt dat de bedoeling is van bet onder-
zoek, of op een in zijn ogen ‘juiste’ beantwoording van de vragen. Beide
‘spelen’ komen in ieder vraaggesprek voor. Het is echter onjuist om a priori
aan te nemen, dat bet informatieverschaffingsspel altijd overbeerst.
Een onderzoek waarbij gevraagd wordt naar het bezit en gebruik van

produkten, bevat ingratiatiespel-elementen wanneer de respondent opgeeft
duurdere merken te gebruiken dan in werkelijkheid bet geval is. Bij een on-
derzoek naar de informatie die men heeft ingewonnen bij de aankoop van
duurzame goederen, zal de respondent zicbzelf ‘rationeler’ afschilderen dan
hij of zij in werkelijkbeid is geweest. Bij vragen naar de attitude ten op-
zichte van maatschappelijke problemen wordt de respondent beinyloed door
de beersende opvattingen en door de opvattingen van de enqu~teur die —

al dan niet bewust — overkomen.
Back & Gergen [19631 hebben de beantwoording van open en gesloten
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vragen in een vragenlijst vergeleken. Bij een open vraag moet de respondent
zeif het antwoord formuleren; bij een gesloten vraag kiest hij uit een aan-
tal gegeven antwoord-alternatieven. Hun onderzoek ging over de attitude ten
opzichte van geestelijke gezondheidszorg. Eerst kwam een open vraag over
de behandeling van een 15-lange delinquente jongen; de antwoorden bleken
gelijkelijk verdeeld te zijn over een punitieve (jeugdgevangenis) en een
psychiatnische behandeling. Later in het vraaggesprek kwam dezelfde vraag
terug in een gesloten vorm: 79% van de respondenten bleek toen te kiezen
voor een psychiatrische behandeling. Een soortgelijke reactie verkreeg men
ook bij een andere vraag. Twee mogelijke verkianingen bestaan er voor dit
verschijnsel:
1. Bij de open vraag moet men zeif het antwoord formuleren. Een ant-

woord in termen van geestelijke gezondheidszorg is voor de meeste
respondenten moeilijker te formuleren dan een antwoord in termen van
straf, vooral voor respondenten met een lager opleidingsniveau, of uit
een lagere sociale kiasse. Vandaar dat de gesloten vraag meer ‘psychia-
trie’-antwoorden oplevert, doordat men hier alleen maar behoeft te kiezen
en niet te formuleren. Dit wijst op het informatieverschaffingsspel dat bij
een gesloten vraag beter tot zijn recht zou komen.

2. De gesloten vraag komt later in de vragenlijst, wanneer de meeste res-
pondenten wel door hebben waarover bet onderzoek gaat en ze meer
sociaal-wenselijke antwoorden geven in termen van geestelijke gezond-
heidszorg. Dit is het ingratiatiespel.

Back & Gergen [1963] hebben tevens onderzocht, welke respondenten flu
vooral hun beantwoording wijzigen in de nichting van ‘psychiatnische be-
handeling’. In volgorde van belangrijkbeid zijn dit: jongeren, vrouwen en
respondenten uit een lagere sociale kiasse. -

In welke gevallen verwachten we dat bet ingratiatiespel voorkomt?
a. Ingratiatie komt vooral voor in de tweede helft van het vraaggesprek,

omdat de respondent dan ‘in de gaten’ heeft waarover bet onderzoek
gaat, en hij of zij dan volgens de vermeende bedoeling van het onder-
zoek gaat antwoorden.

b. Ingratiatie komt vaker voor bij een niet-neutrale of suggestieve formu-
lering van de vragen.

c. Ingratiatie komt vaker voor bil probleemstellingen waarover de menin-
gen verdeeld zijn, of waarover men weinig praat.

d. Ingratiatie komt voor, wanneer er sociaal-wenselijke antwoorden bestaan
die door de massamedia worden verspreid.
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ONDERZOEK*

In juni 1974 hebben het bureau Inter/View B.v. te Amsterdam en het Insti-
tuut voor Psychologisch Marktonderzoek B.v. te Schiedam een veldonder-
zoek uitgevoerd naar het v66rkomen van consumentisme in Nederland, de
tevredenheid met produkten en diensten en met bet eigen bestaan. Het was
een nationnal onderzoek onder 734 Nederlanders in de leeftijdsgroep 18-65
jaar. De opbouw van de vragenlijst in dit onderzoek was als volgt:
a. Ontevredenheid over produkten en diensten.
b. Welke moeilijkheden hebben mensen bij het kiezen en kopen van pro-

dukten?
c. Ergernis of klachten over produkten.
d. Tekortkomingen in bet commerci~le systeem.
e. Consumentenbescherming en -voorlichting.
f. Taken voor de consumentenorganisaties en het commerci~1e systeem.
g. Consumentenactie.
h. Tevredenheid als consument.
i. Houding ten opzichte van het bedrijfsleven.
j. Waardering voor reclame.
k. Maatschappelijke problemen.
I. Tevredenheid met de samenleving en het eigen bestaan.
m. Sociale actie.
n. Tevredenheid met overheidsdiensten.
o. Beperking in produktie en consumptie.
p. Personalia.

Uit de opbouw van de vragenlijst, lopend van consumptieve naar sociale
(on) tevredenheid, rijst het vermoeden dat er ruimte is voor het ingratiatie-
spel, zowel naarmate bet vraaggesprek vordert, als door de formulering van
de vragen.
Ook de probleemstelling ‘consumentisme’ kan aanleiding geven tot het

ingratiatiespel, zeker wanneer men milieu- en energieproblemen hierin be-
trekt.
Om het v66rkomen van bet ingratiatiespel te onderzoeken, is een deel-

* Medewerking aan dit onderzoek hebben verleend drs. Peter H. van Westendorp,
Nederlandse Stichting voor Statistiek te Amsterdam, en mevrouw Jetty Plasschaert,
studente economisehe psychologie aan de Katholieke Hogeschool te Tilburg. Zil
beiden hebben in de beginfase van djt onderzoek meegedacht over de opzet en
uitvoering van de tweede enqu&e, en de selectie van de vragen uit de vragenlijst
van de eerste enqu~te.
Het onderzoekbureau Inter/View te Amsterdam heeft het veidwerk voor de tweede
enqu~te uitgevoerd onder toezicht van drs. Maurice de Hond. Voorts heeft prof.
dr. G.M. van Veidhoven waardevolle suggesties gegeven bij de opzet en uit-
voering, en hebben de Belgische studentes Els Smeets en Chris Vandael van de
Ekonomische Hogeschool te Hasselt het leeuwedeel van het codeerwerk verriclit.
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steekproef van de oorspronkelijke steekproef opnieuw ondervraagd in
februari 1975, acht maanden na het eerste vraaggesprek. Er werd een ver-
korte vragenlijst gebruikt in acht varianten. Dezelfde enqu~teur onderyroeg
dezelfde respondent met deze verkorte, maar in lay-out dezelfde vragenlijst.
De acht varianten verschilden in de formulering van enkele vragen, de
volgorde van de blokken en de volgorde van de vragen binnen de blokken.
1. Formulering. De varianten A, B, C en D hebben dezelfde formulering als
in de oorspronkelijke vragenlijst: ze gaan uit van consumentenklachten.
De varianten E, F, G en H hebben een alternatieve formulering: ze gaan

uit van consumententevredenheid.

2. Volgorde van de blokken. In de oorspronkelijke vragenlijst komen drie
blokken vragen voor: respectievelijk consumentenklachten, consumenten-
actie en sociale problemen.
De varianten A, B, E en F hebben dezelfde volgorde van de blokken. De

varianten C, D, G en H hebben de omgekeerde volgorde van de blokken,
dus: suciale problemen, consumentenactie, consumentenklachten.

3. Volgorde van de vragen. Binnen leder blok komen drie vragen voor: al-
leen in het laatste blok (sociale problemen) komt een vraag voor die in
twee delen uiteenvalt (vraag 25 en 25A).
De varianten A, C, E en G hebben dezelfde volgorde van vragen binnen

de blokken als de oorspronkelijke vragenlijst. De varianten B, D, F en H
hebben een omgekeerde volgorde van vragen.
Voor de acht varianten van de tweede vragenlijst ontstaat het ontwerp
van tabel 1 (zie voor de tabellen bijiage 1). Groep A beantwoordt bij de
tweede afname dezelfde vragen in dezelfde volgorde. Groep H beantwoordt
bij de tweede afname een maximani verschillende vragenlijst.
Tien vragen uit de oorspronkelijke vragenlijst zijn, al dan niet in een

alternatieve formulering, gebruikt bij de tweede afname. In bijlage 2 zijn
de vragen kort omschreven en genummerd volgens de vragenlijst van de
eerste afname. In tabel 2 vindt men de volgorde van de vragen in de acht
varianten van de tweede vragenlijst.
In de eerste vragenlijst waren enkele vragen geformuleerd in termen van

consumentenklachten en -ontevredenheid. In de alternatieve formulering bij
vier van de acht groepen bij de tweede afname zijn de vragen gesteld in
termen van consumententevredenheid. De alternatief geformuleerde vragen
zijn in tabel 2 in een kader geplaatst. Deze formulering komt alleen voor in
de varianten E tot en met H. De alternatieve formulering van vraag 3 in
variant C is het gevolg van een administratieve vergissing; vraag 3 in variant
G had op deze wijze geformuleerd moeten worden.
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ALTERNATIEVE FORMULERING

Zoals uit tabel 2 is af te lezen, zijn de vragen 3, 4 en 28 alternatief gefor-
muleerd. Dit zijn overigens de enige vragen uit de oorspronkelijke vragen-
lijst waarbij een positieve formulering (vanuit consumententevredenheid)
mogelijk en zinvol is.
Vraag 3 informeert naar de moeilijkheden die mensen hebben bij het

kiezen en kopen van produkten. Er zijn negen onderdelen: 3a tot en met 3i.
In onderdeel 3a is de formulering ‘slechte kwaliteit’ veranderd in: ‘kwali-
teit’. In onderdeel 3 c werd ‘inlichtingen niet te vertrouwen’ veranderd in:
‘inlichtingen betrouwbaar’. Onderdeel 3d werd: ‘inlichtingen eerlijk’; on-
derdeel 3e werd: ‘gemakkelijk aan de weet te komen’. In onderdeel 3h werd
‘kost veel tijd’ veranderd in: ‘kost weinig tijd’. De andere onderdelen van
vraag 3 zijn ongewijzigd gebleven.
Vraag 4 informeert voor een aantal produkten of diensten, of men het

moeilijk vindt om te kiezen bij het kopen: voor mannen 17 en voor vrouwen
22 produkten. In de alternatieve formulering is het woord ‘moeilijk’ ver-
vangen door: ‘gemakkelijk’.
Vraag 28 vraagt, in hoeverre men het eens is met een aantal uitspraken

over het leven en werken in onze maatschappij. Er zijn zes onderdelen. In
onderdeel 28a komt in plaats van ‘weinig welvaartscomfort’ te staan: ‘wel-
vaartscomfort’. Onderdeel 28e wordt: ‘veel mee te maken’; onderdeel 28f
wordt: ‘belangrilk’.
Het spreekt vanzelf, dat ook de alternatief geformuleerde vragen in de-

zelfde lay-out zijn gedrukt als in de oorspronkelijke vragenlijst het geval was.
Bij de codering is rekening gehouden met de ‘omkeringseffecten’, doordat
een vraag in plaats van negatief nu positief wordt gesteld en toch vergeleken
moet kunnen worden met de oorspronkelijke vraag.

HYPOTHESEN

Op grond van de voorgaande overwegingen kunnen we vier hypothesen
opstellen met betrekking tot de verschillen in beantwoording tussen de eerste
en de tweede afname.

1. Bij een alternatieve (~= positieve) Jormulering van de enqu~tevragen 3,
4 en 28 bij de tweede afname verwacht men een minder consumentistisch
antwoordpatroon, dat wil zeggen minder consumentenklachten en -onte-
vredenheid dan bij de eerste afname (inductie door vraagformulering).
* Hypothese 1: Bij de varianten E, F, G en H zullen de respondenten op
de vragen 3, 4 en 28 bij de tweede afname minder consumentistisch ant-
woorden dan bij de eerste afname, met uitzondering van variant G en
met toevoeging van variant C voor vraag 3.

199



2. Volgorde. Wanneer — bij een identieke formulering — een enqu~tevraag
meer aan bet einde van bet vraaggesprek wordt gesteld, houdt de respondent
meer rekening met de ‘bedoeling’ van de enqu~teur, zoals hij die waarneemt
(ingratiatie) en beantwoordt hij de vraag in meer consumentistische zin.
* Hypothese 2: Bij de varianten C en D zullen. de respondenten op alle
vragen bij de tweede afname meer consumentistisch antwoorden dan bij de
eerste afname. Dit geldt voor de vragen 3, 4 en 6, met uitzondering van
vraag 3 voor variant C.

* Hypothese 3: Bij de varianten G en H zullen de respondenten op vraag
6 bij de tweede afname meer consumentistisch antwoorden dan bij de
eerste afname.

* Hypothese 4: Bij de varianten G en H zullen de respondenten bil de
tweede afname in mindere mate verschuiven naar meer consumentistische
antwoorden dan bil de vergelijkbare varianten C en D.

Een toelichting bij hypothese 4 is noodzakelijk. De varianten C, D, G en I-I
hebben dezelfde volgorde van de blokken. De formulering bij de varianten
G en -H is echter positief, zodat bet volgorde-effect volgens verwachting
geringer zal zijn dan bij de varianten C en D~ -

RESULTATEN

In de tabellen 3 tot en met 12 staan de uitkomsten voor de acht varianten
A tot en met H. Er komen drie categorie~n voor:
— mmder ‘consumentistisch’, dat wil zeggen minder klachten en ontevre-

denheid bij de tweede afname in vergelijking met de eerste afname;
o identieke beantwoording;
+ meer ‘consumentistisch’, dat wil zeggen meer klachten en ontevreden-

heid bij de tweede afname in vergelijking met de eerste afname.

In de tabellen 3 tot en met 12 zijn zowel de absolute aantallen als de percen-
tages vermeld. Indien een vraag uit verscheidene deelvragen bestaat, is
opgeteld over deze deelvragen. Vraag 3, bijvoorbeeld, bestaat wit negen
deelvragen (3a tot en met 3i). Dit is mede gedaan, omdat aan een analyse
per deelvraag een te geringe steekproefgrootte (tussen N =_ 26 en 37) ten
grondslag ligt. We geven de analyse voor ieder van de tien enquetevragen
apart.
Als toets voor de significantie van de verschuiving van de antwoorden in

de (—) of (±) richting is gebruikt de MeNemar toets voor de significantie
van veranderingen in pre- en post-designs. Stel bet aantal respondenten dat
bij de tweede afname in de (—) richting verschuift S, en bet aantal respon-
denten dat in de (+) richting verschuift T, dan is S + T let totaal aantal
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respondenten dat verschuift, en ~/2 (S + T) het aantal respondenten dat in
66n richting verschuift, wanneer de verschuiving in beide richtingen gelilk
is (verwachting onder de nul-hypothese). De te toetsen grootheid is (met
continuiteitscorrectie):

2 (IS—TI — 1)2 (met 1 vrijheidsgraad).
S+T

In de tabellen 3 tot en met 12 is de significantie als volgt aangeduid (twee-
zildige toets):

p < ~/2 (0,10) 0,05 met notatie *

p < ~/2 (0,05) = 0,025 met notatie **

p < ~/2 (0,02) = 0,01 met notatie “““‘~‘

p < ~/2 (0,01) = 0,005 met notatie “‘~““

p < ~/2 (0,001) 0,0005 met notatie ~“~““

Getoetst is op de absolute getallen in de tabellen 3 tot en met 12.

Vraag 3
Vraag 3 informeert naar de moeilijkheden die men heeft bij het kopen van
produkten. Uit tabel 3 blijkt dat 33 tot 53% van de respondenten hetzelfde
antwoord geeft bij de beide afnamen. Verschuivingen naar meer consumen-
tistische antwoorden (-1-), treden op bij de varianten C, E, F, Gen H, wear
meer dan 40% van de respondenten meer consumentistisch antwoordt.
Terwijl in de varianten A, B en D de percentages ‘ongewijzigd’ (o) rond
de 50 schommelen, is dit bij de varianten C, E, F, G en H rond de 35%.
De percentages minder consumentistische antwoorden (—) liggen voor alle
varianten rond de 22. Dit duidt op het tegengestelde van wat we met hypo-
these 1 verwachtten: bij een formulering van vraag 3 bij de tweede afname
in een meer positieve zin (meer consumententevredenheid en minder con-
sumentenklachten), blijken de antwoorden te tenderen near meer consu-
mentisme en meer klechten. En — het tegengestelde van hypothese 1 is zelfs
significant. Ook voor variant G is het verschil significant, hoewel de for-
mulering bier niet is gewijzigd.
Hypothese 2 voor variant D moet worden verworpen; hypothesen 3 en

4 zijn niet van toepassing. Voor vraag 3 blijkt de volgorde van de vregen
geen invloed te hebben; bij varianten C en D komt vraag 3 namelijk aen
het einde van de vragenlijst bij de tweede afname.

Vraag 4 (mannen)
Vraag 4 voor mannen bestaat ut 17 onderdelen voor 17 ‘mannen’-produk-
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ten, waarvan men het kopen al dan niet moeilijk kan vinden. Uit tabel 4
blijkt dat bij de varianten A, B, C en D gerniddeld 80% van de respon-
denten hetzelfde antwoord (o) geeft. Bij de positieve formulering (in
termen van gemakkelijkheid van het kopen) in varianten E, F, G en H
zakt het percentage identieke antwoorden (o) naar 40 tot 54. De ver-
schuiving is in de richting van meer klachten en ontevredenheid (+) voor
de positieve formulering van deze vraag. Het tegengestelde van hypothese
1 is ook hier significant.
Hypothese 2 voor de varianten C en D wordt niet bevestigd, hypothesen

3 en 4 zijn niet van toepassing. De volgorde van vraag 4 in de vragenlijst
heeft dus geen invloed op de beantwoording.

Vraag 4 (Prouwen)

Vraag 4 voor vrouwen bestaat uit 22 onderdelen voor typische ‘vrouwen’-
produkten, waarvan men het kopen al dan niet rnoeilijk kan vinden. Uit
tabel 5 blijkt dat bij de varianten A, B, C en D meer dan 80% van de res-
pondenten hetzelfde antwoord (o) geeft. Bij de positieve formulering in
varianten E, F, G en H zakt het percentage identieke antwoorden (o) naar
43 tot 60. De vef~huiving is ook hier in de richting van meer klachten en
ontevredenheid (+) voor de. positieve formulering van deze vraag. Ook
hier is het tegengestelde van hypothese 1 significant.
Hypothese 2 voor de varianten C en D wordt niet bevestigd; hypothesen

3 en 4 zijn niet van toepassing.

Vraag 6
Vraag 6 informeert naar eventueel voorkomende klachten bij het kopen van
produkten (15 mogelijkheden). Deze vraag is niet gewijzigd qua formu-
lering, zodat hypothese 1 niet kan worden getoetst. De gegevens van tabel 6
tonen voorts dat hypothese 2 niet wordt ondersteund door de gegevens, die
significant zijn met p < 0,0005.
Hy~othese 4 vindt geen steun in de gegevens.
Dus, naarniate vraag 6 meer aan het einde van het vraaggesprek aan de

orde komt, is de beantwoording meer consumentistisch (ingratiatie), maar
alleen indien de formulering van vragen 3, 4 en 28 positief is (varianten G
en H). Ook voor de varianten B en E, waarbij vraag 6 in het eerste blok
komt, treedt een verschuiving op naar een meer consumentistische beant-
woording.

Vraag 15
Vraag 15 informeert naar de offers die men over heeft voor de behartiging
van consumentenbelangen. In tabel 7 staan de resultaten. 50 ~ 60% van de
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respondenten geeft dezelfde antwoorden (o) bij de tweede gelegenheid. De
verschuivingen echter zija in gelijke mate naar een minder (—) of nieer (±)
consumentistische beantwoording.
Hypothese 1 is niet van toepassing en hypothese 2 wordt niet bevestigd.

Vraag 15 komt bij alle acht varianten precies in het midden van de vragen-
lijst; het volgorde-effect is daarom voor deze vraag niet te toetsen. Alleen
bij variant G is de verschuiving naar een meer consumentistische beant-
woording significant (p <0,05).

Vraag 16

Vraag 16 is een algemene consumenten-tevredenheidsvraag met zes antwoord-
categorie~n. Onder identieke beantwoording (o) bij de tweede afname is
daarom ook begrepen een antwoord in de naastliggende antwoordcategorie.
41 tot 69% van de respondenten beantwoordt deze vraag bij de beide af-
namen identiek. Alleen bij variant E komt een verschuiving naar meer
consumentisme (+) voor.
Vraag 16 heeft slechts ~n onderdeel, waardoor de ‘power’ van de

significantietoets gering is.

Vraag 21

Vraag 21 informeert naar de zorgen die men zich maakt over elf maatschap-
pelijke issues. In tabel 9 ziet men dat 53 ~ 60% bij beide afnamen het-
zelfde antwoord geeft. Bij variant A treedt een verschuiving op naar minder
zorgen (—) en bij variant H een verschuiving naar meer zorgen (+). Bij
de andere varianten komt geen significante verschuiving voor.

Vraag 25

In vraag 25 geeft de respondent aan met welke van de twaalf vormen van
sociale actie hij zich kan verenigen. In tabel 10 ziet men, dat 74 ~ 83%
hetzelfde antwoord (o) geeft bij beide afnamen. Bij de varianten D en E
treedt een significante verschuiving op naar minder acceptatie (—) van so-
ciale actie, en bij variant G een verschuiving naar meer acceptatie (+) van
sociale actie.

Vraag 25A

In vraag 25A wordt geinformeerd naar de deelname aan de twaalf vormen
van sociale actie. In tabel 11 ziet men dat 63 ~ 75% hetzelfde antwoord
(o) geeft bij beide afnamen. Bij de varianten E en H treedt een significante
verschuiving op naar minder actie-gericht (—); bij variant G naar meer
actie-gericht (+). De uitkomsten van de vragen 25 en 25A voor de varian-
ten E en G zija consistent.
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Vraag 28

In vraag 28 moet de respondent aangeven, in hoeverre hij het eens is met zes
aspecten van een meer verantwoordelijke levensstijl. De varianten E, F, G
en H hebben een positieve formulering. In tabel 12 ziet men dat bij drie
van deze varianten meer acceptatie (+) van een verantwoordelijke levens-
stijl voorkomt, evenals bij de varianten B en C. Het tegengestelde van hypo-
these 1 zien we ook hier: bij een formulering van vraag 28 in termen van
meer welvaartscomfort en persoonlijke betrokkenheid treedt een verschui-
ving op naar meer acceptatie van een verantwoordelijke levensstijl. Bij vraag
28 met vijf antwoordcategorie~n is het ook als een identieke beantwoording
(o) aangemerkt, wanneer men een naastliggende antwoordcategorie aan-
geeftbij de tweede afname.

Personalia

Ter controle zijn ook bi] de tweede afname enkele persoonsgegevens van de
respondent gevraagd. De objectieve gegevens, zoals geslacht, burgerlijke
staat, gezinsgrootte, aantal thuiswonende kinderen en leeftijd, vertonen
grote overeenkomst bij beide afnamen, alleen hebben enkele respondenten
in de tussenliggende periode hun verjaardag gevierd, er zijn kinderen ge-
boren, kinderen uit huis gegaan, etc. De variabele ‘sociale klasse’ is het ver-
melden waard, doordat de sociale klasse (A tot en met D) van de respon-
dent door de enqu~teur wordt gescbat. In 77% van de gevallen geeft de
enqu~teur bij het tweede bezoek dezelfde schatting; in 11% van de ge-
vallen schat hij de sociale kiasse een categorie hoger en in 12% van de ge-
vallen een categorie lager. Let wel: bet gaat bier om dezelfde enqu~teur en
dezelfde respondent, alleen met een tijdverschil van acht maanden. Het is
een indicatie voor de betrouwbaarheid van de schatting door de enqueteur!
enqu&rice.

Discussie
In het algemeen zijn de hypothesen over de volgorde van de vragen niet be-
vestigd, dat wil zeggen, bet ingratiatie-effect komt niet voor in deze zin.
De respondenten worden ‘consumentistischer’ naarmate bet gesprek vordert
en de bedoelingen van het onderzoek steeds duidelijker worden. Alleen de
resultaten voor vraag 6 leveren enige steun voor de ingratiatiebypotbese 3
bij de varianten G en H, maar niet bij de varianten C en D. Kennelijk
wordt het ingratiatie-effect mede bepaald door de ‘belendende’ positief ge-
formuleerde enqu&tevragen 3 en 4, die zich met vraag 6 in ~n blok bevin-
den.
Hypothese 1, over de formulering van de vragen, blijkt systematisch in

tegengestelde zin te worden ‘bevestigd’: men verkrijgt meer verschuivingen
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in de antwoorden in consumentistische richting, als men de vragen formu-
leert in termen van consumententevredenbeid. Een mogelijke verldaring voor
dit tegen-intuitieve resultaat is, dat een ‘tevredenheidsformulering’ zoveel
aversie oproept dat de respondent, zowel ten aanzien van consumentensatis-
factie als sociale satisfactie, bier tegen ingaat en reageert door ontevreden-
beid en klachten te rapporteren. De ‘tevredenheids’-vraagstelling prikkelt
tot tegenspraak om de onredelijkheid van de overdreven tevredenbeid
hierin te compenseren. We hebben bier te maken met een inductie door de
vraagformulering, die leidt tot een omgekeerde reactievorm, die in tegen-
spraak is met de richting waarin de enqu~tevraag wijst (omgekeerde in-
ductie door de formulering van de vraag).
Een vergelijkbare vraagstelling werd in 1958 door Christie, Havel &

Seidenberg [1958] gerapporteerd. I-let vermoeden bestond dat er beant-
woordingsartifacten werkten voor de F-schaal, een attitudeschaal (F
fascisme), ontwikkeld voor bet onderzoek naar de autoritaire persoonlijk-
heid. De F-schaal-items zijn alle geformuleerd in de ‘fascistische’ richting:
vooroordelen ten opzichte van andere rassen en volkeren, afwijkingen van
‘normaal’ gedrag — kortom, verwerping van alle gedrag dat buiten de
nauwe grenzen van normaal en gangbaar valt. Door deze eenzijdige formu-
lering kan gemakkelijk een tendens ontstaan, bet met alle beweringen eens
te zijn (‘yeasaying’ of acquiescentie). Dit is overigens iets anders dan in-
gratiatie. Bij ingratiatie wordt de beautwoording beinvloed door de ver-
meende bedoelingen en/of opvattingen van de enqu~teur of de opdracht-
gever van bet onderzoek. Bij ja-zeggen (‘yeasaying’) vertoont de respondent
de neiging om hem voorgelegde vragenmet ja te beantwoorden en bet met de
beweringen eens te zijn, ongeacht de inhoud van de vraag of de bewering.
Qok bet neen-zeggen (‘naysaying’) bestaat: de respondent die altijd alles
ontkent. Om bet effect en de mate van ja-zeggen te onderzoeken, bebben
Christie e.a. [1958] een F-scbaal met tegengesteld geformuleerde vragen ont-
wikkeld. De ja-zeggers bleven ook op de omgekeerde F-schaal-vragen ‘ja’
zeggen, waardoor de mate van ja-zeggen kan worden bepaald. De ‘ecbte
fascisten’ wijzigden bun antwoorden van bevestigend naar ontkennend.
Christie e.a. 11958] konden hiermee de effecten van ja-zeggen (acquiescentie)
en de echte F-schaal-meting scheiden. Hoewel fascisme en consumentisme
moeilijk met elkaar in verband gebracht kunnen worden, zou men in dit
onderzoek een analoge verschuiving verwachten. Samengevat als volgt:
I. Bij een omgekeerde formulering naar meer consumententevredenbeid

wordt minder consumentistisch geantwoord: ja-zeggen, acquiescentie
of positieve inductie door de formulering.

2. Bij een omgekeerde formulering naar meer consumententevredenheid
wordt in gelilke mate consumentistiscb geantwoord: de vragenlijst ‘meet’
immers de mate van consumentisme, alleen (—) wordt (+) en omge-
keerd.

3. Bij een omgekeerde formulering naar meer consumententevredenheid
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wordt meer consumentistisch geantwoord: omgekeerde inductie door de
formulering.

Christie e.a. [19581konden de effecten van de eerste twee mogelijkheden
scheiden, maar stootten niet op de tegen-intuitieve derde mogelijkheid. Wij
vinden bier een significant effect 3. Een leereffect is het niet; in variant A
zou dan ook een zelfde verschuiving moeten optreden, want ook deze res-
pondenten hebben zicb uit de e-erste afname kunnen herinneren dat bet
onderzoek ging om consumentenontevredenheid, maar zij antwoorden niet
consumentistischer. De enige verklaring is de reeds aangeduide aversie die
de onredelijk positieve vraagformulering oproept, wellicht juist door bet
contrast met de formulering bil de eerste afname. Het verscbijnsel ‘omge-
keerde inductie’ verdient nadere bestudering.
Uit dit onderzoek blijkt voorts dat men aan de antwoorden op survey-

vragen minder een betekenis op individueel niveau dan op groepsniveau
moet toekennen. De betrouwbaarheid van individuele antwoorden is laag,
hoewel de groepsgemiddelden vrij constant zijn. Dit is te zien aan de ver-
schuivingen op de vragen bij variant A. De percentages identieke antwoor-
den liggen vooral tussen de 50 en 60. Voor vragen met twee antwoord-
categoriofn (vragen 4, 25 en 25A) xvat hoger: 40 h 50% van de respon-
denten geeft bij de tweede afname dus een ander antwoord, maar de ver-
schuivingen zijn niet significant in ~n ricbting. Bij grote groepen kan de
betrouwbaarheid van gemiddelden goed zijn, maar bij uitsplitsingen in deel-
groepen wordt de betrouwbaarheid al snel geringer.
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Bijlage 1. Tabellen

Tabel 1. Acht varianten van de vragenlijsten bil de tweede afname en
grootte van de acht groepen. N (totaal) = 255

Identieke volgorde van
blokken

Omgekeerde
volgorde van
vragen

Omgekeerde votgorde van
blokken

Identieke
volgorde van
vragen

Omgekeerde
volgorde van

vragen

Identieke A B C D N =
formulering (N = 30) (N = 31) (N = 37) (N = 34) 132

Alternatieve E F G H N =
formulering (N = 29) (N = 34) (N = 26) (N = 34) 123

Tabel 2. Volgorde van de vragen in de acht varianten van de vragenlijst bij
de tweede afname. De vragen in een kader run alternatief (= positief) ge-
formuleerd

Vragenlijst- Eerste blok Tweede blok Derde blok
variant

A 3 — 4 — 6 13 — 15 — 16 21 — 25(A) — 28
B 6 — 4 — 3 16 — 15 — 13 28 — 25(A) — 21

C 21—25(A) —28 13—15—16 ~— 4 — 6
D 28 — 25(A) — 21 16 — 15 — 13 6 — 4 — 3
E j~~—Ej — 6 13—15—16 21—25(A) —28
F 6—j~J —j~~ 16—15—13 28—25(A) —21

G 21 — 25(A) — 28 13 — 15 — 16 3 —j~I — 6

H 28 — 25(A) — 21 16 — 15 — 13 6 —j~I —~J

Tabel 3. Veranderingen in vraag 3 bil eerste en tweede afname (9 deelvragen)

Variant Absoluut: Totaal Percentages: Sign.
—0 + — 0 +

A 63 133 74 270 23,3 49,2 27,4
B 61 146 70 277 22,0 52,7 25,3

C 74 113 145 332 22,3 34,0 43,7
D 79 142 79 300 26,3 47,3 26,3

E 57 84 116 257 22,2 32,7 45,1

F 70 107 123 300 23,3 35,7 41,0
G 44 90 99 233 18,9 38,6 42,5

H 68 114 123 305 22,3 37,4 40,3

207

Identieke
volgorde van

vragen



Tabel 4. Veranderingen in vraag 4 (mannen) tussen de eerste en de tweede
afname (17 deelvragen)

Variant Absoluut:
—0 +

Totaal
—

Percentages:
0 +

Sign.

A 25 247 34 306 8,2 80,7 11,1

B 24 171 23 218 11,0 78,4 10,6

C 14 151 15 180 7,8 83,9 8,3
D 24 154 19 197 12,2 78,1 9,6
E 10 131 124 265 3,8 49,4 46,8

34 166 118 318 10,7 52,2 37,1
G 20 99 128 247 8,1 40,1 51,8
H 46 148 78 272 16,9 54,4 28,7 **

Tabel 5. Veranderingen in vraag 4 (vrouwen) tussen de eerste en tweede
afname (21 deelvragen)

Variant Absoluut:
—0 ±

Totaal Percentages:
—-0

Sign.
+

A 27 186 18 231 11,7 80,5 7,8

B 36 308 27 371 9,7 83,0 7,3
C 36 423 51 510 7,1 82,9 10,0

D 46 348 36 430 10,7 80,1 8,4
E 24 122 137 283 8,5 43,1 48,4
F 9 165 136 310 2,9 53,2 43,9
G 20 150 79 249 8,0 60,2 31,8
H 41 195 161 397 10,3 49,1 40,6

Tabel 6. Veranderingen in vraag 6 tussen de aerste en de tweede alname
(15 deelvragen)

Variant Absoluut:
—0 +

Totaal Percentages:
0

Sign.
+

A 80 274 96 450 17,8 60,9 21,3
B 116 270 161 547 21,2 49,3 29,4

C 100 360 95 555 18,0 64,8 17,1
D 108 279 123 510 21,2 54,7 24,1
E 55 302 88 445 12,3 67,8 19,8
F 91 335 78 504 18,1 66,4 15,5

G 58 250 94 402 14,4 62,1 23,4

H 75 300 128 503 14,9 59,6 25,4
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Tabel 7. Veranderingen in vraag 15 tussen de eerste en tweede alname (9
deelvragen)

Variant Absoluut:
—0 +

Totaal
—

Percentages:
0 +

Sign.

A 71 135 64 270 26,3 50,0 23,7
B 59 251 60 370 15,9 67,8 16,2
C 73 187 70 330 22,1 56,7 21,2
D 66 171 70 307 21,5 55,7 22,8
E 66 137 66 269 24,5 50,9 24,5
F 74 154 77 305 24,3 50,4 25,2
G 46 132 65 243 18,9 54,3 26,7 *

H 83 146 77 306 27,1 47,7 25,2

Tabel 8. Veranderingen in vraag 16 tussen de eerste en de tweede afname

Variant Absoluut:
—0 +

Totaal
—

Percentages:
0 +

Sign.

A 6 16 8 30 20,0 53,3 26,7
B 5 22 5 32 15,6 68,8 15,6

C 7 24 6 37 18,9 64,9 16,2

D 8 14 12 34 23,5 41,2 35,3
E 5 13 12 30 16,7 43,3 40,0 *

F 6 21 7 34 17,7 61,8 20,6
G 8 13 6 27 29,6 48,1 22,2
H 8 16 10 34 23,5 47,0 29,4

Tabel 9. Veranderingen in vraag 21 tussen de eerste en tweede afname (11
deelvragen)

Variant Absoluut:
—0 +

Totaal
—

Percentages:
0

Sign.
+-

A 95 179 56 330 28,8 54,2 17,0
B 68 201 83 352 19,3 57,1 23,6
C 105 216 85 406 25,9 53,2 20,9

D 83 222 67 372 22,3 59,6 18,0
E 67 196 62 325 20,6 60,3 19,1
F 77 204 91 372 20,7 54,8 24,5
G 60 172 61 293 20,5 58,7 20,8

H 70 197 105 372 18,8 52,9 28,2
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Tabel 10. Veranderingen in vraag 25 tussen de eerste en de tweede a/name
(12 deelvragen)

Variant Absoluut:
—0 +

Totaal
—

Percentages:
-o +

Sign.

A 44 260 34 338 13,0 76,9 10,1
B 38 313 30 381 10,0 82,1 7,9
C 35 325 49 409 8,6 79,4 12,0
D 46 274 17 337 13,6 81,3 50
E 45 196 25 266 16,9 T3,6 9,4 **

F 35 288 25 348 10,1 82,7 7,2
G 25 204 45 274 9,1 74,4 16,4 **

H 48 291 56 395 12,2 73,6 14,2

Tabel 11. Veranderingen in vraag 25A tussen de eerste en tweede afname
(12 deelvragen)

Variant Absoluut:
—0 +

Totaal
—

Percentages:
-o +

Sign.

A 57 242 43 385 14,8 62,8 11,1
B 61 278 45 384 15,9 72,3 11,7
C 53 335 56 444 11,9 75,4 12,6
D 73 268 70 411 17,8 65,2 17,0
E 82 238 38 358 22,9 66,4 10,6
F 60 298 50 408 14,7 73,0 12,3
G 37 226 60 323 11,5 69,9 18,6 **

H 72 250 38 360 20,0 69,4 10,6

Tabel 12. Veranderingen in vraag 28 tussen de eerste en de tweede a/name
(6 deelvragen)

Variant Absoluut:
—0 +

Totaal
—

Percentages:
0 +

Sign.

A 55 62 58 175 31,4 35,4 33,1
B 44 78 68 190 23,2 41,1 35,8
C 54 86 81 221 24,2 38,9 36,7 **

D 54 79 65 198 27,3 40,0 32,8

E 38 88 53 179 21,2 49,2 29,6
F 34 101 69 204 16,7 49,5 33,8
G 33 68 58 159 20,8 42,8 36;5
H 37 96 70 203 18,2 47,3 34,4
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Bijlage 2. Vragen

Vraag 3

Moeilijkbeden, die mensen hebben bij bet kiezen en kopen van produkten en
dergelijke.
Komen die moelijkbeden vaak, zo af en toe, of zelden of nooit bij U voor?

a. slechte kwaliteit
b. veel merken
c. inlichtingen niet te vertrouwen
d. inlichtingen eenzijdig
e. moeilijk aan de weet te komen
f. niet voldoende verstand
g. schadelijk voor het milieu
h. kost veel tijd
i. zoveel organisaties.

Vraag 4

Voor elk van deze produkten of diensten aangeven, of U bet wel of niet
moeilijk vindt te kiezen bij bet kopen ervan.
— 17 produkten of diensten voor mannen
— 21 produkten of diensten voor vrouwen.

Vraag 6

Op een aantal manieren kunnen klachten voorkomen bij kopers van produkten.
Zoudt U willen zeggen, of U daar de afgelopen paar jaar meermalen, een enkele
maal of nooit last van hebt gehad?
a. te hoge prijzen
b. onduidelijke prijsaanduidingen
c. misleidende verkooppraktijken
d. opdringerige verkoop
e. ongevraagde toezending
f. onveiligheid
g. tegenvallende kwaliteit
h. bederf
i. misleidende aanduidingen
j. onvoldoende service
k. onduidelijke gebruiksaanwijzing
1. onvolledige aflevering
m. overschrijding leverdatum
n. niet nakomen afspraken
o. ontbreken gegevens samenstelling.

Vraag 13

Lidmaatschap Consumentenbond of geabonneerd op Koopkracht, of vroeger lid
geweest of abonnement gehad?
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Vraag 15

Welke offers hebt U zelf zeker wel, misschien wel, of niet over voor de beharti-
ging van consumentenbelangen?
a. meer belasting betalen
b. niet kopen
c. meer zendtijd
d. meer betalen
e. meer tijd
f. beperking van vrijbeid
g. geldelijke ondersteuning
h. een bedrag per jaar betalen
i. verbieden.

Vraag 16

Hoe tevreden bent U in het algemeen met Uw positie
van produkten en diensten van winkels en bedrijven?

als koper of gebruiker

Vraag 21

Over welke dingen maakt U zich echt
soonlijk zorgen?
a. overbevolking
b. schade aan de natuur
c. kernenergie
d. opraken van grondstoffen
e. uitbuiting
f. armoede
g. onvrijheid
h. ongezondheid
i. onverdraagzaamheid
j. maclit van demultinationals
k. positie van de vrouw.

voortdurend, af en toe, of zelden per-

Vraag 25

Zoudt U van een aantal acties willen zeggen, of U zich cr persoonlijk wel of
niet mee kunt verenigen?

Vraag 25A

Aan welke van de genoemde acties zult U zelf in geen geval deelnemen?
a. handtekeningenactie
b. demonstratie
c. revolutie
d. verkeer in de war sturen
e. petit.ie
f. boycot-actie
g. kritische teksten
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h. sabotage
1. vragen in bet parlement
j. opricbten van wetswinkels
k. bezetten
I. uitdelen van pamfletten.

Vraag 28

In hoeverre bent U bet eens met een aantal dingen die door mensen worden
gezegd over bet leven en werken in onze maatschappij?
a. weinig welvaartscomfort
b. terug naar eenvoud
c. beperken
d. bet beste van maken
e. weinig mee te maken
f. totaal onbelangrijk.
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14. Marktonderzoek en marketing-
modellen
P. S. H. LEEFLANG

De ontwikkeling en het gebruik van enkele wiskundige marketingmodellen
in de praktijk en de Jormulering van de vraag naar gegevens ten behoeve
van het marketing-management

VERANTWOORDING

De inhoud van dit artikel is gebaseerd op een aantal bijdragen van de leden
van de Werkgroep Modellenbouw van de Studiegroep Marketing & Com-
puter van het NIMA, ten behoeve van de vaktechnische bijeenkomst van
de Studiegroep op 30 september 1975 te Utreclit, getiteld ‘De marketingman
aan het marketing-computerstuurwiel’. Een deel van dit artikel werd ge-
presenteerd op een bijeenkomst van de N.V.M. op 26 februari 1975 te Amster-
dam, onder de titel ‘De ontwikkeling en het gebruik van enkele wiskundige
marketingmodellen in de praktijk’. Enkele exercities met modellen die in dit
artikel vermeld staan, werden aangekondigd in eerdere publikaties van de
Werkgroep Modellenbouw [1975b; 1975c].

1. PROBLEEMSTELLING

In dit artikel zullen we met behuip van enige voorbeelden uit de praktijk
ingaan op de relatie tussen marktonderzoek en marketingmodellen. Onder
marktonderzoek verstaan we bet systematisch zoeken naar en analyseren
van gegevens met betrekking tot het vaststellen en oplossen van marketing-
problemen ten behoeve van een optimale besluitvorming. In deze omschrij-
ving staan identificatie en decisie als doel van marktonderzoek centraal
[vgl. Kotler, 1967, blz. 191-192]. Een inarketingmodel is een gestileerde
weergave van de causale relaties tussen een responsmaatstaf die in ‘market-
ing’ gehanteerd wordt enerzijds en marketinginstrumenten aismede variabelen
die niet vanuit de organisatie bestuurd kunnen worden (z.g. omgevings-
variabelen) anderzijds en/of van relaties die beschrijven hoe consumenten!
afnemers hun aankopen verrichten [vgl. Leeflang, 1 974b, blz. 540]. In een
wiskundig marketingmodel vindt die weergave/beschrijving plaats met be-
huip van wiskundige relaties.
Wil men komen tot een z.g. numerieke specificatie van wiskundige relaties,
dan heeft men data nodig, die met behuip van marktonderzoek verkregen
worden. Het zal in de praktijk echter veelal zo zijn, dat men een wiskundig
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model zal gaan canstrueren aan de hand van gegevens die tot dusver verza-
meld zijn (zie figuur 1). Dit betekent evenwel veelal oak een restrictie met
betrekking tot de modeispecificatie. De afhankelijkheid van de modelbouwer
ten opzichte van de marktonderzaeker moge hiermee duidelijk zijn.

Figuur 1. Situatie 1

De marktonderzoeker is er zich wellicht niet altijd van bewust dat de
geschetste afhankelijkheid in feite wederzijds is. Immers, marktonderzoek
heeft onder meer tot taak om die informatie te verzamelen en te analyseren
op basis waarvan optim~i1e beslissingen genomen kunnen worden. Marketing-
modellen kunnen bij het formuleren van optimale beslissingen een belang-
rijke, ondersteunende rol vervullen. In principe is het mogelijk am tal
van marketingbeslissingen, zoals bet vaststellen van de prijs, van het reclame-
budget, van het budget bestemd voor promaties etc. op een adequate wijze
op basis van z.g. optimeringsmodellen te nemen. ‘In principe’, omdat, nag-
maals herhaald, de specificatie van een model beperkt wordt door de data
die aanwezig zijn. Wanneer we deze beperkingen zoveel mogelijk elimineren,
zijn we~niet alleen in staat modellen te construeren die op een meer ade-
quate wijze de werkelijkheid weergeven, doch bezitten we tevens de mage-
lijkheid am meer gerichte vragen- te formuleren met betrekking tat de infor-
matie, die nodig is voor het vaststellen en oplassen van marketingproblemen
ten behoeve van een optimale besluitvorming. Dli impliceert dat de vraag
naar infarmatie ten behoeve van decisies in niarketingproblemen geleid
zou kunnen warden via de formulering van wiskundige marketingmodellen
(zie figuur 2).

Figuur 2. Situatie 2

welke beslissingen welke modellen welke data
wilten we kwantitatief kunnen daarbij I NF zijn daarvoor

ondersteunen behulpzaam Z~~fl v~~g nOdig

De in figuur 2 geschetste ideale situatie zal men zeker in de praktijk niet
of nauwelijks aantreffen, omdat het canstrueren van wiskundige modellen,
zeker in Nederland, nag in de kinderschoenen staat. De (aspirant-)madellen-
bouwer zal dan oak in Nederlandse situaties vaak gehandicapt zijn door de
beperkte informatie die voarhanden is. Hij zal zich veelal mo~ten ‘bewijzen’,
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voordat men werkelijk zijn informatievraag zal willen beantwoorden, za er
een vraag mocht komen...
In dit artikel zullen we van de laatstgenaemde situatie uitgaan en laten

zien welke madellen numeriek gespecificeerd kunnen warden op basis van
geaggregeerde tijdreeksen (macro-data), die men met een zekere regelmaat
in veel praktijksituaties verzamelt: z.g. ‘regular macro data’. Tevens
zullen we, gegeven een bepaalde formulering van een model, specificeren
welke additianele data nadig zijn am dit model te voeden (zie figuur 3).

Daartae gaan we uit van de relaties die destijds door de Werkgroep Mo-
dellenbouw [1974; 1975a] numeriek gespecificeerd werden (paragraaf 3).
Met behuip van het waarnemingsmateriaal waaraver de Werkgraep destilds
de beschikking had en enige additionele gegevens (zie voar een overzicht
paragraaf 2) zullen we, zoals in de paragrafen 4 tot en met 7 beschreven
staat, een aantal nieuwe modellen construeren en numeriek specificeren.
Door steeds de gewenste data bij elk model te specificeren, illustreren we
hoe wiskundige marketingmadellen gehanteerd kunnen warden bij de for-
mulering van de vraag naar gegevens ten behoeve van het marketing-manage-
ment. Daarnaast zullen we aangeven hoe de madellen gehanteerd kunnen
warden am beslissingen in marketing-management kwantitatief te andes-
steunen (zie met name paragraaf 7). In paragraaf 8 zullen we een over-
zicht geven van het gewenste pakket gegevens, zoals dit naar aanleiding van
de constructie van de diverse modellen opgebouwd is. Tenslotte zullen we
in paragraaf 9 een beknapte evaluatie geven van onze exercities.

2. MODELKEUZE

In deze paragraaf zullen we een overzicht geven van de gegevens waarover
de Werkgroep destijds de beschikking had, en de additianele gegevens die,

Figuur 3. Situatie 3
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op ails verzaek, aisnog beschikbaar kwamen c.q. eerst later door ons
gebruikt werden. Daarna zullen we afleiden welkemodellen met behulp van
deze gegevens numeriek gespecificeerd kunnen warden. De gegevens heb-
ben betrekking op de verkopen en marketinginspanningen van een merk x,
behorend tat een produktklasse z. Merk x bezit een marktaandeel van +

5%; het is een merk waarvaar bijzander veel reclame wardt gemaakt. Tot
de produktklasse z behoort een aantal niet-duurzame consumptiegoederen
met een hoge aankoapfrequentie. Produktklasse z kan warden onderscheiden
in een aantal segmenten, die ieder oligopolide van aard zijn. Wij beschou-
wen daarin het segment y, in het vervolg aan te duiden met produkt y.
Alle gegevens (zie tabel 1 en tabel 2) hebben betrekking op twee-maande-
lijkse periaden in .het tijdvak augustus/september 1968 - oktaber/november
1973. Produkt y kan al dan niet in combinatie met een complementair pro-
dukt (codenaam: mixer) warden gebruikt. Zoals in de voorgaande paragraaf
uiteengezet is, hebben wij met behuip van de ontwikkelde modellen de
vraag naar additionele gegevens kunnen formuleren. In eerste instantie
maakten we vaornamelijk gebruik van Nielsen-gegevens en Cebuca-gegevens
(Nielsen-Cebuca-modellen). Daarna maakten we gebruik van additionele
Nielsen- en Cebuca-gegevens en Attwood-gegevens (Nielsen-Attwaad-Cebuco-
modellen). In tabel 1 zijn de gegevens van de Nielsen-Cebuca-madellen
opgesamd; in tabel 2 stean de gegevens van de Nielsen-Attwoad-Cebuco-
modellen vermeld. Tenzij anders is vermeld, hebben de gegevens betrekking
op (Nielsen-) perioden van twee maanden.
De vraag is nu, welke modellen we kunnen gaan ontwikkelen, uitgaande
van dit materiaal. Teneinde deze vraag te kunnen beantwoarden, verdient
het aanbeveling am de verzameling van wiskundige marketingmodellen te

Tabel 1. Gegevens gebruikt ten behoeve van schatting en toetsing Nielsen-
Cebuco-modellen

Code Variabele Bron

Verkopen merk x per verpakkingseenheid Nielsen
(pakformaat)

Verkopen pradukt y Nielsen
Reclame-uitgaven merk x Cebuco

12 Reclame~uitgaven, praduktklasse z, per half jaar Cebuco
Prijsmerk x per verpakkingseenheid Nielsen

14 Gemiddelde prijs pradukt y Nielsen
Is Numerieke distributie merk x Nielsen
F1 Nationaal inkomen per jaar CBS

Prijsindexcijfers CBS
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Tabel 2. Gegevens gebruikt ten behoeve van schatting en toetsing Nielsen-
Attwood-Cebuco-modellen

Code Variabele Bron

16

17

18
19
F8
F4

Verkopen merk x
Verkopen produkt y

Reclame-uitgaven merk x, uitgesplitst naar pers,
radio, TV

Reclame-uitgaven produkt y, uitgesplitst naar pers,
radio, vv

Gewogen distributie
Out of stocks
Mixer-bestand

Aantal huishoudingen in Nederland

Attwood*
Attwood
Cebuco

Cebuco

Nielsen
Nielsen
Attwood

CBS

* Attwood-gegevens zijn door Attwood omgerekend naar de periode-indeling Van
twee maanden die Nielsen hanteert.

classificeren conform een aantal criteria. Deze criteria en bijbehorende
classificaties luiden:
1. Classificatie conform het doel waartoe modellen ontwikkeld warden.

Dit leidt tot een indeling in:
A. Modellen die bet consumentengedrag beschrijven zonder expliciet

rekening te houden met effecten, die resulteren nit de bantering van
marketinginstrumenten: beschrijvende modellen.

B. Modellen die tat doel bebben de relatie tussen marketinginstrumenten
en een responsmaatstaf expliciet te maken: responsmodellen.

C. Modellen waarmee men de optimale waarden van marketinginstru-
menten kan bepalen: optimeringsmodellen.
[vgl. Leeflang en Koerts, 1973, blz. 215; Leeflang, 1974a, blz. 15-18;
Leeflang, 1974b].

2. Classificatie conform de gedetailleerdheid waarmee bet consumenten-
gedrag beschreven wordt.
ct. Modellen waarin geen details omtrent dit gedrag opgenomen zijn. In

deze modellen warden de beslissingsvariabelen (marketinginstrumen-
ten) direct gerelateerd aan een responsmaatstaf, waarin het uitein-
delijke resultaat van bet gedrag van consumenten wordt uitgedrukt:

STIMULUS -.-* BLACK BOX1 -* RESPONS

f~. Modellen waarin enige details met betrekking tot het gedrag van con-
sumenten zijn opgenomen. Deze details warden expliciet weergegeven
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op een geaggregeerde wijze. Voorbeelden van deze modellen zijn
modellen waarin bescbreven wordt hoe een marktaandeel van merk
x in t opgebouwd is als sam van bet produkt van overgangswaa~-
scbijnlijkheden en marktaandelen in t — 1:

STIMULUSH BLACK BOX2 —~

OVERGANGSWAAR SCHIJNLIJKHEDEN —~ RESPONS

[vgl. MacLachian, 1972.1 Daarnaast zijn er modellen van dit type op
geaggregeerd niveau bekend onder de naam ‘aggregate flow models’
[vgl. Naert, 1975].
Modellen die een grate mate van gedetailleerdheid bezitten. In deze
madellen relateert men tal van variabelen als ‘awareness’, ‘attitude’,
etc. op bet individuele gedragsniveau aan elkaar. Vanuit dit indivi-
duele gedrag dacbt men dan tot aggregatie te komen. Voorbeelden
van deze madellen zijn de z.g. micra-simulatiemadellen [vgl. Am-
stutz, 1967] en bijv. de wiskundige madellen die warden gecanstru-
eerd am hypatheren te taetsen in ‘consurnentengedragsmodellen’,
waarin de werkelijkheid op een verbale of geformaliseerde wijze
wordt weergegeven [vgl. Farley, Ring, 1970, met de wiskundige
representatie van bet Howard-Sheth-madel, 1968, en Aaker, Day,
1971, met taetsing van bet Lavidge-Steiner-madel, 1961].

3. Classificatie conform bet vraagniveau.
x. Modellen die de vraag naar een produkt verkiaren: primaire-vraag-

modellen.
ii. Modellen die de vraag naar een merk (uitgedrukt bijv. in aantal

verkocbte eenbeden) verklaren: secundaire-vraag-mode(len.
iii. Modellen die de relatieve vraag naar een merk (uitgedrukt in markt-

aandeel) verklaren: selectieve-vraag-modellen.

Zoals in de inleiding al werd opgemerkt, zullen we uitgaan van relaties
die door de Werkgraep Modellenbauw [1974] gespecificeerd werden. Deze
relaties, die in paragraaf 3 besproken warden, noemen we model 1. Model 1
kunnen we karakteriseren als een respansmadel (B) dat geen detail (a)
bezit en tot doel heeft de secundaire vraag naar merk x te verklaren (ii).

In de daaropvolgende paragrafen zullen acbtereenvolgens de volgende
modellen bespraken warden:
model 2: respansmodel (B) — geen detail (a) — selectieve vraag (xxi)
model 3: respansmadel (B) — geen detail (a) — primaire vraag (x)
model 4: respansmadel (B) — enig detail (f3) — selectieve vraag (xxx)
model 5: aptimeringsmadel (C) — geen detail (a) — selectieve vraag (xxx).
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De vijf modellen die in dit artikel beschreven warden, vormen slechts een
beperkte selectie nit de verzamcling van alle magelijke modellen, die met
bebulp van de hiervoar gegeven indelingen te specificeren zijn. De keuze
voor de constructie van deze vijf modellen wardt onder meer bepaald door
de valgende factaren:
1. Om beschrijvende modellen (A) te ontwikkelen/toe te passen, dient

men in bet algemeen over meer data te bescbikken dan de z.g. ‘regular
macro data’ die ons ter beschikking staan.

2. Aangezien ons tevens niets bekend is van tal van variabelen die een rol
spelen in modellen die een grate mate van gedetailleerdbeid bezitten,
zijn deze modellen eveneens buiten beschouwing gelaten.

3. Verder zullen we slechts ~n optimeringsmadel ontwikkelen, nI. een opti-
meringsmadel gebaseerd op model 2. Dit amdat aptimeringsmadellen,
gebaseerd ap andere respansmadellen, een bijna identieke structuur
bezitten.

Zo blijven er nag vijf madellen aver, te weten: vier responsmadellen en
~n optimeringsmadel. Uit het bavenstaande mage bet duidelijk zijn ge-
warden dat de reducties ander meer voartvlaeien uit bet waarnemingsmate-
riaal dat ons ter beschikking staat.

3. MODEL 1 - UITGANGSPUNT

B — a — xx: Responsmodel B
Geen detail a
Secundaire vraag ix

Relaties per pakformaat (standaardfauten tussen haakjes):

= 63,0 + 0,17 A~~ R = 0,772 (aangepast)

(10,13) (0,04)

Sxxx~ 448 — 0,93 PIxx~ + 0,19 A~..2 R = 0,817 (aangepast)
(82,01) (0,23) (0,06)

219 — 0,43 p~v, ± 0,09 A~ R = 0,785 (aangepast)
(55,73) (0,16) (0,03)

waarbij:

verkapen pakfarmaat w van merk x op t in duizenden eenbeden
(kg),W II, III, IV.

= reclame-uitgaven voor merk x op t in duizenden guldens
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Pw — prijs per pakformaat w per eenheid van merk x op t in centen.

[zie: Werkgroep Modellenbauw, 1974; 1975a].

Bezwaren tegen dit model [zie voar een apsamming van enkele criteria die
men ter beaardeling van een wiskundig model kan hanteren bijv. Leeflang,
1975]:
1. De detaillering op pakfarmaatniveau is niet nodig; wanneer de prijzen

van diverse formaten betzelfde verloop in de tijd vertanen, kunnen alle
formaten als een groep produkten warden beschouwd [Leontieff, 19361.

2. Bestudering van de bovenstaande relaties laat zien dat de verklarende
variabelen opgenomen zijn vanwege een zeker overeenkamstig patroon
in de tijd, zoals bijv.:

Sixxt = ji (t)

12 (t)

waarbij t = tijd en f~ (t) en f2 (t) bilna op dezelfde wijze verlopen. Men
heeft in deze eerste fase van bet bouwen van madellen gezacbt naar dat
verband tussen variabelen waar een hoge carrelatieco~ffici~nt (R5) bij
hoart. Men is daarbij minder uitgegaan van a priori gespecificeerde rela-
ties die gebaseerd zijn op ervaring en/of theorie. Zo is er geen theore-
tische verklaring voor, waarom de variabele prijs voor bet pakformaat xi
niet belangrijk is en waarom de reclame-uitgaven de verkopen per pak-
formaat alle op verscbillende wijze beinvloeden.

3. In de relaties zijn de effecten van acties van cancurrenten niet opgeno-
men.

4. In bet madel wardt geen onderscheid gemaakt tussen veranderingen in
S,~, als gevolg van veranderingen in de vraag naar bet produkt y en ver-
anderlngen die bet gevolg zijn van veranderingen in de relatieve positie
van merk x.

5. De vraag is, of in bet model alle relevante verklarende variabelen opge-
nomen zijn.

6. Zoals in veel wiskundige marketingmodellen, wordt in dit model niet
uitgegaan van het beschrijven van bet gedrag van consumenten met
behuip van een bescbrijvend model.

7. In de relaties wordt de onderlinge samenbang van marketinginstrumen-
ten niet tot uitdrukking gebracbt.

8. In model 1 gnat men uit van lineaire relaties tussen de verklarende
variabelen en de omzet. In bet model wordt geen gebruik gemaakt van
‘prior transformations’ van variabelen waarmee niet-lineaire verbanden
tussen verkiarende en te verklaren variabele kunnen warden verkregen.

In de navolgende modellen zullen we een aantal van de hiervoor genoemde
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bezwaren elimineren en op deze wijze tegemoet komen aan de eisen die
ten aanzien van de specificatie van wiskundige marketingmodellen gehan-
teerd moeten warden.

4. MODEL 2- MARKTAANDEELMODELLEN

B—a—xxx: Responsmodel B
Geen detail a
Selectieve vraag xxx

In een marktaandeelmodel wordt de relatieve vraag naar een merk, in ons
geval merk x (= quoti~nt van de vraag naar merk x en de tatale vraag
naar bet produkt y), gerelateerd aan de relatieve marketinginspanningen
met betrekking tot x (= quoti~nt van de waarden van de diverse marketing-
instrumenten van x en de gesammeerde of gemiddelde waarden van de
carresponderende marketinginstrumenten van alle merken). Wanneer men
op deze wijze relaties tussen een responsmaatstaf en marketinginstrumenten
specificeert, komt men aan de in de vaargaande paragraaf genaemde be-
zwaren 1, 2, 3, 4 en 5 tegemoet. Tevens is bet relatief eenvaudig am de
relaties zo te madificeren, dat oak de bezwaren 7 en 8 ge~limineerd warden.
Daarnaast bezitten marktaandeelmadellen nag de volgende voordelen boven
modellen die de vraag (in eenheden) van merk x verklaren [zie oak: Beck-
with, 1972; Wildt, 1974]:
1. De effecten van variabelen die de vraag naar bet produkt beinvlaeden,

zoals bijv. seizoeninyloeden, warden op deze wijze buiten bescbouwing
gelaten (zie oak bezwaar 4 in paragraaf 3).

2. I-Ietzelfde gaat op voor marketinginstrumenten die conform een bepaald
seizoenpatroon gebanteerd warden, zoals bijv. rechme-uitgaven in be-
paalde perioden van bet jaar. Door een verhouding van deze reclame-
uitgaven in de vorm van een reclame-aandeel als verklarende variabele
op te nemen, in plaats van een absoluut bedrag, kunnen de seizoen-
fluctuaties die op zichzelf bet marktaandeel (immers oak een verbon-
ding) niet beinvlaeden, ge~limineerd warden.

We zullen hierna een aantal numeriek gespecificeerde marktaandeelmodellen
bespreken die met bebulp van twee verscbillende databronnen empirisch
getaetst zijil.

Nielsen-Cebuco-modellen

Lineaire relaties

Axtx
+ (1)

~ A,
j=x i—i
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waarbij:

= marktaandeel x op t (R1/1?2) *

A~~1 reclame-uitgaven x op t — 1 (Ii)
‘I

~ A1 totale reclame-uitgaven produktklasse z geinterpoleerdj=1 I—I tweemaandelijkse perioden (12)

n aantal merken

prijs x op t (gemiddelde prijs pakformaten: I~)

-- = I p, gemiddelde prijs van alle merken (14)
n

numerieke spreiding x op t (15)

= storingsterm.

Met behulp van de metbode der kleinste kwadraten warden de volgende
schattingen van de parameters in relatie (1) verkregen (standaardfouten
tussen haakjes):

R (aangepast)
— 1,91 0,08 — 0,07 0,09 0,746

(1,83) (0,03) (0,01) (0,02) Durbin-Watson~st.: 1,00

Deze scbattingen warden verkregen met bebulp van 29 perioden. Op basis
van deze schattingen en de bekende waarden der verklarende variabelen in
de 30e en 3 le periode, kunnen de volgende schattingen van het marktaan-
deel in deze perioden verkregen warden:

Pen ode Voorspelling Realisatie Versehil (voorsp.-realis.)
30 = 4,37% m~,80 = 5,24% mX80— m~30 = —0,87%

31 t~x~ 4,37% m~81 = 4,81% rh~21—m~51 = —0,44%

Wanneer we de parameters van bet model schatten met behulp van waar-
nemingen uit 30 perioden en met bebulp van deze schattingen een voor-
spelling doen over bet marktaandeel in de 3le periode, dan krijgen we:
Peniode Voorspelling Realisatie Verschil

31 - ~ =-4,59% m~81 4,81% n~zxsx— m~81 = —0,22%

Conclusies [vgl. bijv. evaluatiecriteria van Palda, 1971]:
— Significante co~ffici~nten voor reactieparameters.

* Zie tabel I.
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— Matige carrelatie — 50% verkiaring van fluctuaties in bet marktaandeel
van merk x. Er moeten dus nag andere verklarende variabelen (marketing-
instrumenten en amgevingsvariabelen) in bet spel zijn, die deze fluctuaties
kunnen verklaren.

— Juiste tekens gescbatte parameters.
— Canstante term is niet significant.
— Aanpassing van het model wanneer ‘nieuwe’ gegevens, d.w.z. gegevens
aver de 30e periade, in beschauwing warden genamen, levert betere
voarspellingen op voor de 3 le periade, dan wanneer we voorspellen op
basis van een model waarin we alleen gegevens over de perioden 1 t/m 29
in beschauwing nemen.

Relatie (1) wardt uitgebreid met 6~n verklarende variabele, nI. bet markt-
aandeel in de voorgaande periade: ~ We krijgen dan de volgende
relatie met bijbeharende schattingen van de parameters:

A~~1 Px~Pt
— +as—+a4m~ +U
Pt 100 ~ (2)

R (aangepast)
0,12 0,06 —0,04 0,03 0,47 0,813
(1,59) (0,03) (0,01) (0,02) (0,13) DW-st: 1,69

Op basis van dit model kunnen de volgende voorspellingen voor de 30e en
3 le periode warden verkregen:

Periode Voorspelling Realisatie Verschil
30 = 4,40% m~80 = 5,24% ~ii~30—m~20= —0,84%

31 m~81 = 4,80% m~81 = 4,81% rnxsx m~81 = —0,01%

Op basis van 30 waarnemingen wordt dit:

Periode Voorspelling Realisatie Verschil
31 nz~21 = 4,87% m~81 = 4,81% rn~81 — nz~21 = 0,06%

Conclusies:
— Oak bier, bebalve constante term en ~ significante parameters.
— Juiste tekens.
— Redelijke correlatie: 65% verklaring variaties in bet marktaandeel.
— Hier blijkt dat bet opnemen van gegevens die betrekking hebben op de
30e periode niet leidt tot een betere voorspelling van bet marktaandeel
in de 3 le periode. Dit is overigens nauwelijks te verwachten, omdat
de voorspelling voor de 31e periode op grond van waarnemingen uit
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29 perioden zo nauwkeurig overeenkomt met de werkelijke waarde van
bet marktaandeel in periode 31.

Teneinde op enige wijze rekening te houden met de onderlinge afhankelijk-
heid van marketinginstrumenten (zie bezwaar 7 in paragraaf 3), kunnen
oak enige multiplicatieve relaties tussen marktaandeel en rnarketinginstru-
menten wo-rden geschat. Evaluatie van de schattingen die op deze wijze ver-
kregen zijn, aan de band van statistische criteria (correlatieca~ffici~nt,
Durbin-Watson-statistic, standaardfauten), leidt evenwel tot de conclusie
dat deze multiplicatieve relaties geen betere resultaten apleveren dan de
biervoor gepresenteerde lineaire relaties. Ter illustratie volgt bierna bet
resultaat van een schatting van een multiplicatieve relatie.

1 F iF 1
= eaO ~ Ls:; a1 a2 D~j ~Pt 11lO~~ 1

Scbatting van deze relatie op basis van, in dit geval, waarnemingen in 32 pe-
rioden, levert de volgende resultaten op:

R (aangepast)
— 1,51 0,05 — 0,14 0,62 0,45 0,787

(1,65) (0,02) (0,05) (0,41) (0,14) Dw-st: 1,71

Met betrekking tat deze relaties kunnen dezelfde canclusies warden gefor-
muleerd als hiervoor met betrekking tat de lineaire relaties.

Nielsen-Attwood-Cebuco-model

Aan de hand van de bovenstaande modelspecificaties kunnen we de volgen-
de wensen met betrekking tat het waarnemingsmateriaal formuleren:
1. Totale reclame-uitgaven per twee maanden van de produkten in pro-

duktklasse y, in plaats van geYnterpaleerde tweemaandelijkse totaaluit-
gaven ten behoeve van de pradukten in de produktklasse z.

2. Waarnemingen waarmee we de, tbans in geld gemeten, reclame-uitgaven
kunnen transformeren tot waarnemingen waarin de cammunicatiecapaci-
teit van de gebruikte media en de gebanteerde boodschap verdisconteerd
zijn.

3. Schattingen van de promotionele uitgaven die niet in de vorm van ‘kor-
tingen’ warden gedaan.

4. Gewogen distributiegegevens in plaats van numerieke distributiegege-
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vens, alsmede waarnemingen met betrekking tot het ‘out-of-stock’ zijil
van merk x.

5. Naast de relatieve verhoudingen van de instrumentvariabelen zullen oak
omgevingsvariabelen bet marktaandeel van x kunnen beYnvlaeden [vgl.
Bosman, Reuyl, 1975, blz. 472]. In deze situatie is bet mixerbezit zo’n
variabele en daaram is kennis amtrent bet verloop van deze variabele
geweust.

6. Het marktaandeel waarmee we in de Nielsen-Cebuco-modellen werken,
representeert bet marktaandeel van merk x in de groep van winkeltypen
waaruit bet Nielsen-panel is samengesteld. Wanneer bet marktaandeel
van merk x in de verkooppunten die zicb niet in de populatie bevinden
waaruit bet panel is samengesteld, aanzienlijk verscbilt van bet markt-
aendeel dat Nielsen meet, dan representeert bet ‘Nielsen-marktaandeel’
niet bet werkelijke marktaandeel. Daaram zouden we willen werken
met een marktaandeel dat gemeten wardt met behulp van een represen-
tatief consumentenpanel (Attwood).

De wensen 1, 4, 5 en 6 konden door Cebuco (1), Nielsen (4) en Attwood
(5, 6) warden ingewilligd. Daarnaast verstrekte Cebuco ails nag uitsplitsin-
gen van de reclame-uitgaven aver pers, radio en TV (gedeeltelijk wens 2),
hetgeen evenwel niet leidde tat betere resultaten. Hetzelfde kan gezegd war-
den ten aanzien van invoering van ‘schattingen’ van de promatie-uitgaven.
Na een aantal exercities bleek de volgende relatie een tamelijk goede ver-
klaring te kunnen geven van de fluctuaties in bet marktaandeel van merk x:

Pzt—

= ~ ± a1 ~ A, + a2 +as-y~- + a4 m~~1

j~1 t—!
+ a5 HM~ + (3)

waarbij (alle fracties zijil wederom vermenigvuldigd met 100%):

= marktaandeel x op t (R8/R4) *

Axtx = reclame-uitgaven x op t— I (1k) (geen uitsplitsing)

ft

X A, = totale reclame-uitgaven produktklasse y (17)
j=1 t—1

gemiddelde prijs van alle merken (14)

= prijs x op t (Is)

= gewogen distributie (18)

F1M~ = percentage buishoudingen met een mixer op t (F2).
* Zie tabel I en tabel 2.
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Met behulp van de methode der ideinste kwadraten werden de volgende
schattingen van de parameters in vergelijking (3) verkregen op basis van
waarnemingen in de reeds eerder genoemde 29 periaden:

e~8 R (aangepast)
— 9,66~-~0,011 — 0,0048 0,13 0,60 — 0,016 0,932
(4,59) (0,010) - (0,0143) (0,05) (0,14) (0,009) nw-st.: 1,095

Conclusies:
— Met behulp van nieuwe variabelen zijn we in staat am een grater percen-

tage van de fluctuaties in bet marktaandeel van merk x te verkiaren

— Het aantal significante regressieca~ffici~nten daarentegen, is kleiner
gewarden:
— bet nieuwe reclame-aandeel beeft een negatieve regressieca&fici~nt
die niet significant is;

— de parameter ~ is oak niet significant.
— Toename van bet mixerbezit is angunstig voor het verloap van bet
marktaandeel van merk x (negatief teken: s~).

— Relatie (3) dienen we te prefereren baven de relaties (1) - (2) en wel
am de volgende redenen:
1. relatie (3) geeft de beste verklaring voor de fluctuaties in bet markt-
aandeel;

2. de variabelen in relatie (3) (reclame-uitgaven produktklasse y in
plaats van produktklasse z; gewagen in plaats van numerieke distri-
butie; marktaandelen die betrekking bebben op de bele markt en niet
alleen op dat deel van de markt dat door Nielsen bestreken wardt)
zijn re~ler en revelanter dan de variabelen in de Nielsen-Cebuco-mo-
dellen.

— De volgende exercities leveren geen ‘betere’ resultaten op:
1. multiplicatieve relaties en niet-lineaire additianele relaties;
2. uitsplitsingen van reclame-uitgaven naar pers, radio en TV;

3. bet opnemen van bet reclame-aandeel uit andere periade (n) dan t — 1;
4. bet opnemen van scbattingen voor de prornationele uitgaven;
5. verdiscantering van de gewogen distributie met bet out-of-stock zijn
van merk x;

6. bet opnemen van reclame-uitgaven en pramotianele uitgaven als ~n
variabele, teneinde interne verschuivingen binnen bet verkoopbevarde-
ringsbudget te elimineren.

Aangezien een haag of laag marktaandeel nag weinig zegt omtrent de
economische resultaten die met behulp van een bepaald merk behaald
warden, dienen we marktaandelen in modellen weer te transformeren tot
‘eenheden’. Dit kan plaatsvinden met behulp van de relatief eenvoudige
formule:
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= ~ V~ (4)

waarbij V~ = vraag naar bet produkt (y).
De vraag naar bet produkt zal op haar beurt verklaard warden door

marketinginstrumenten en een aantal omgevingsvariabelen. Om zowel bet
effect van variabelen op bet marktaandeel als op de vraag naar bet produkt
te kunnen bepalen en zodoende te verklaren, dienen we dus naast markt-
aandeelmodellen te beschikken over modellen die de primaire vraag ver-
kiaren. Een aantal van deze modellen wardt beschreven in paragraaf 5.

5. MODEL 3 - PRIMAIRE-VRAAG-MODEL

B — a — x: Responsmodel B
Geen detail a
Primaire vraag i

Oak dit model is in twee stappen numeriek gespecificeerd. Allereerst werd
getracht de vraag naar produkt y te verkiaren met behuip van waarnemin-
gen die door Nielsen en Cebuco verzameld zijn. Naast bet feit dat met be-
buip van dit z.g. Nielsen-Cebuco primaire-vraag-model slecbts 50% van de
fluctuaties in de primaire vraag van pradukt y te verklaren is, kieven aan
dit model dezelfde bezwaren als die met betrekking tot bet Nielsen-
Cebuco-marktaandeelmadel in de vaorgaande paragraaf geformuleerd zijn.
Tevens kunnen we met betrekking tot dit model dezelfde vragen naar addi-
tionele informatie formuleren als met betrekking tat bet corresponderende
marktaandeelmodel werd gedaan. Dit alles resulteert dan uiteindelijk in bet
volgende model.

Nielsen-Attwood-Cebuco-model

Lineaire relatie

PIt
= a0 + a1 ~ + a2 —— + a8 I-1M~1 +

PI~ Pt

ft ft

+a4XA”~ +ct8 ~A* ±a8 ~A~*+ut (5)
I I

j=4 t j=1 t—1 p=1 t
waarbij:

vraag naar produkt y op t in duizenden eenbeden (kg) (R4)
= natianaal inkomen in t (F1)

* Zie tabel I en tabel 2.
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Ph prijsindex van de kosten van levensonderhoud in t (F2) ~
Pt = gemiddelde prijs produkt y per eenheid (kg) in centen (14)

= fractie buishoudingen met een mixer op t — 1 (F8)
ft -

~ A~ = totale reclame-uitgaven TV + radio voor produkt y op t in
1=’ t duizenden guldens gedefleerd met prijsindexcijfer 4? (17)
ft

X A’!’ * = totale reclame-uitgaven pers voor produkt y op t in guldens ge-
11 ‘t defleerd met prijsindexcijfer 4? (17)

Ut = storingsterm.
Op basis van waarnemingen in 28 perioden warden de volgende scbattingen
verkregen:

d6 R (aangepast)
2894 26,76 5670 2121 0,261 —0,369 0,265 0,988
(1125) _ (9,60) (2445) (1359) (0,132) (0,126) (0,066) DW-5t: 1,46

De vraagvoorspelling voor de 29e periade is: V29 = 11,386,5 (X 1000 een-
beden). De werkelijke V29 = 11.116,0 (X 1000 eenh.), zodat bet verscbil
tussen schatting en realisatie (270,5 X 1000 eenh.) nag geen 3% bedraagt.
Tenslotte willen we wijzen op de verscbillen tussen bet opnemen van de

uitgaven aan reclame op TV en radio en bet opnernen van de reclame-uit-
gaven via de pers: We veronderstellen dat deze laatste variabele een direct
effect heeft op Vt, terwijl de andere uitgaven een ‘na-ijl’-effect bezitten. Deze
veranderstelling is bovendien getaetst door de parameters van de relatie te

ft

schatten, die ontstaat door toevoeging van de variabele X A””” aan relatie
j=1

(5). De co~ffici~nt beborend bij deze variabele bleek niet significant van nul
te verschillen.

Conclusies:
— Ongeveer 97% van de fluctuaties in de primaire vraag kan met behulp
van deze relatie verklaard warden.

— Oak in dit model blijkt het negatieve, zij het geringe, effect van met name
TV- en radia-reclante: de toename als gevalg van uitgaven in periode t
wordt teniet gedaan door de investering in reclame-uitgaven die gedaan is
in periode t— 1. Persreclame hlijkt evenwel een gering positief effect te
hebben op Vt.

— In deze relatie blijkt dat toename in bet inkomen een toename in bet ver-
bruik van bet produkt tot gevolg heeft.

— Verlaging van de relatieve gemiddelde prijs respectievelijk vermeerdering
van bet mixerbezit leiden tat een vermeerdering van de primaire vraag.
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6. MODEL 4- MET OP INDIRECTE WIJZE SCHATTEN VAN OVER-
GANGSWAARSCHIJNLTJKHEDEN IN EEN RESPONSMODEL

De modellen 2 en 3, die in de vorige paragrafen besproken zijn, zijn model-
‘len die bij elkaar behoren, zoals vergelijking (4) laat zien. Met een bij deze
modellen behorend optimeringsmodel (zie paragraaf 7) kan men een
‘trilogie’modellen verkrijgen, waarmee men op een relatief eenvoudige’wijze
een inzicbt krijgt in de relaties tussen marketinginstrumenten en amgevings-
variabelen enerzijds en marktaandeel (model 2), primaire vraag (model 3)
en winst (optimeringsmodel) anderzijds. Het model dat in deze paragraaf
bebandeld wordt, kan naast deze ‘trilogie’ van modellen gebanteerd warden
am, met bebulp van betzelfde waarnemingsmateriaal (!), additianeel inzicht
te verkrijgen in de relaties tussen de biervoor genoemde variabelen.

Model 4

B—~3—xxx: Responsmodel B
Enig detail f3
Selectieve vraag xxx

Met behulp van de ‘regular macro data’ zal bet moeilijk vallen am de black
box tussen marketing-input-variabelen en een responsmaatstaf (output) open
te breken. In model 4 wordt evenwel een paging gewaagd am dit te doen,
door slechts met behulp van marktaandelen en marketinginstrumenten op
een z.g. indirecte wijze een indicatie te krijgen omtrent merkentrouw en
-antrouw (switching) [vgl. Leeflang, 1974a, hfdst. 7].
Uitgangspunt hiervoor is de formule die beschrijft hoe bet marktaandeel

van x op t tot stand komt:

= ~ + poxmo~ (6)

waarbij:

= fractie van bet aantal aankopen van merk x in t— 1, dat gevolgd
wordt door een herbalingsaankoop (van merk x) in t (merken-
trouw)

= fractie van bet aantal aankopen van avenge merken in t— 1, dat
gevolgd wordt door een aankoop van merk x in t (merkenan-
trouw) ~

= marktaandeel overigen in t = 100— ~

Lineaire relaties

We nemen nu aan dat de waarden die p~ en p~ (de avergangswaarscbijn-
lijkbeden) aannemen, beYnyloed warden door de marketinginstrumenten
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van zawel merk x als van de avenge merken a. Daarnaast nemen we aan
dat de relaties tussen overgangswaarschijnlijkheden en de vaniabelen die de
waarden van deze overgangswaarschijnlijkheden bepalen, canstante termen
bezitten. Met andere woorden: de overgangswaarscbijnlijkheden bestaan uit
een constant deel en een vaniabel deel. De fluctuaties in bet variabele deel
warden bepaald door fluctuaties in marketinginstrumenten en omgevings-
variabelen.

Ax11 Px~t

Pxx1 = Pxx + a1 +a2 _ + a8 + a5 HM1
Pt 100

j=1 1—1
(7)

Ax2j Pxt—P•t

I0~ + a1 ~ +c12 — + a8 + a5 HM2
Pt 100

J=1 1—1
(8)

waarbij alle vaniabelen gedefinieerd zijil conform (3), hetgeen impliceert dat
we uitgaan van gegevens van het door ons geprefereerde Nielsen-Attwood-
Cebuco-model.
Aangezien:

mat1 100 — mx~1 (9)

kunnen we vergelijking (6) oak schrijven als:

flZ~ = Pxx~mxti + Pox1 (100 — mx11)

= 100 Pox~ + (pxxtPoxt)mxti (10)

Substitutie van (7) en (8) in (10) geeft:

= 100 Pox + (p~~—p0~) m~11 + 100 a1 ,,

j=1 t—1

Px~Pt Dx~
+ 100 a2 — + lOOag—+ 100 a5 HM~ + uxt

Pt 100
(11)

waarbij Uxt aangeeft dat we (11) als een stochastische relatie opvatten.
Vergelijken we nu deze relatie met relatie (3), dan kunnen we op een-

voudige wijze de waarden van Pox (= — 0,0966) en fl~ ( 0,5034) be-
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palen8 jvgl. voor een overeenkomstige bepaling van overgangswaarschijnlijk-
heden: Hartung, Fisher, 1965]. Door substitutie van deze waarden en de
geschatte waarden van de parameters a

1, a2, a8 en a5 in (7) en (8) kunnen
we daar:

Pxx1 + Pxot = 1 (12)
en

Pox1 + poo~ = 1 (13)

voor elk van de 28 ‘paren’ perioden t en t — 1 een z.g. matrix van aver-
gangswaarschijnlijkheden bepalen:

merkkeuze in t
x 0

[Pxxt Pxot

merkkeuze in t—1 P = I‘Pox Poor0 Lt

Merk x bezit een dalend marktaandeel. Dit wordt weerspiegeld in de ma-
trices van overgangswaarschijnlijkheden die er aan bet begin, in het midden
en aan het eind van de 28 perioden respectievelijk als volgt uitzien:

[0,63 0,37 ]
begin: Pt=I I

[0,019 0,981]

[0,62 0,38 ]

P1 — I
[0,016 0,984]

[0,62 0,38 ]

eind: Pt = I
[0,014 0,986]

We kunnen concluderen dat aankopen van merk x in t — 1 minder warden
gevolgd door aankopen van merk x in t (63% — 62%) en dat steeds mm-
der aankapen van een ander merk in t — 1 gevolgd warden door een aan-
koop van x in t (1,9%—1,4%).

Fxponenti~le relaties
Tegen de lineaire relaties (7) en (8) kan een tweetal bezwaren ingebracht
warden:
1. Aangezien de p~, i, j = o, x, overgangswaarschijnlijkheden zijn, dient

behalve aan (12) en (13), aan de volgende eisen voldaan te warden:
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De relaties (7) en (8) garanderen ons niet dat aan deze eis altild vol-
daan is.

2. In (7) en (8) wordt aangenomen dat de marketingvariabelen en HM1
op dezelfde wijze ‘trouwe’ en ‘niet-trouwe’ aankopen zullen beinvloeden,
hetgeen dubieus genoemd mag warden.

In de navolgende exponenti~le relaties wordt aan beide bezwaren tegemoet
gekomen.

1
Pxx1 = 1 —exp— {ai ift +a2

Px1Pt HM1 ~ 1 —e

[ Ax1.j 100 __ 13

Dxt
Pox1 = exp— jj

3i ft + (32 — e (16)
a

Pxot = e (17)

p
001 = 1—e (18)

Uit deze relaties valt af te leiden dat voldaan is aan (12), (13) en (14).
Mede op basis van de schattingen in de voorgaande modellen wordt in (15)
verondersteld dat bet percentage ‘trouwe aankopen’ bepaald wordt door de
prijs van merk x en bet mixerbezit. Het aantrekken van nieuwe aankapen
wardt, zoals in (16) gespecificeerd is, bepaald door bet reclame-aandeel van
merk x in t— 1 en de gewogen distributie. De onbekende parameters en
daarmee de overgangswaarschijnlijkbeden kunnen sleclits warden bepaald
door de (forse!) veronderstelling te maken dat mx mx ~ Met behuip
van (6) krijgen we dan [vgl. Naert, Bultez, 1973]:

a 13
mxt = (1— e )mx1 + e (100—m~1)

a 13 13 (19)
= (1—e —e )m.~1 4- 100 e

of:
ft

mx1 100 e __ (20)

e±e
Door de natuurlijke logaritme te nemen, krijgen we:

mxt
in = (21)

100—mxt
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of:

mxt Ax11 100
In ft

100—mx1 ~A, Dxt
j=1 t—1

4-a1 Pt -i--a2
Pxt— Pt HM~ (22)

We vinden dan op basis van waarnemingen nit bet Nielsen-Attwood-Cebuco-
model uit 29 perioden de valgende schattingen:

R (aangepast)
0,053 3,47 0,006 0,24 0,818
(0,037) (0,13) (0,016) (0,04) Dw-st: 0,56 ~

In dit geval ziet de matrix met de waarden der overgangswaarschijnlijkbe-
den in bet midden van de periade er als volgt uit:[0,45 0,55 ]

Pt = I
0,025 0,975]

De verschillen tussen deze matrix en de corresponderende matrix die
met behulp van de lineaire relaties is verkregen, komen voort nit de ver-
schillende assumpties die aan de modellen ten grondslag liggen. Uit beide
modellen valt evenwel af te leiden dat bet marktaandeel van merk x daalt,
omdat merk x voornamelijk niet in staat is am voldoende nieuwe klanten
aan te trekken. De conclusies die ten aanzien van de tekens van de co~ffi-
ci~nten getrokken kunnen warden, zijn identiek met de conclusies die ten
aanzien van bet Nielsen-Attwood-Cebuco-model-2 getrokken zijil.

7. MODEL 5- OPTIMERINGSMODEL

De in de voorgaande paragrafen geschetste modellen bebben tot doel, ant-
woord te geven op z.g. ‘what-if’ type vragen, d.w.z. in deze modellen staat
de vraag centraal: als ik mijn marketinginstrumenten die en die waarde laat
aannemen, wat is dan de vraag (in eenheden) naar mijn merk x, wat is dan
bet marktaandeel van x, etc.? In deze responsmodellen was nag geen sprake
van kosten, van winst of van de optimale waarden van marketinginstrumen-
ten. In bet door de Werkgroep Modellenbouw [1974] uitgebrachte rapport
wordt een aantal modellen beschreven met bebulp waarvan een relatie
wordt gelegd tussen de netto winst (netto winst uitgedrukt in de omzet,
respectievelijk in procenten van bet eigen vermogen) en de waarden van
marketinginstrumenten. Deze modellen warden door de Werkgroep ‘Jinan-
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cilile modellen’ genoemd; modellen die behoren tot de verzameling van op-
timcringsmodellen.
In deze paragraaf zullen we een voorbeeld van een financieel model

geven. Dit model is gebaseerd op een marktaandeelmodel, terwijl we de
vraag naar bet produkt (V1) constant veronderstellen am berekeningen
die op basis van dit model uitgevoerd zullen warden, te vergemakkelijken.
Door middel van een aantal simulaties, waarbij de waarden van de varia-
belen prijs en reclame zullen vari~ren, zullen we nagaan wat bet effect van
deze veranderingen op de netto winst is. Op dezewijze zullen we een in-
dicatie kunnen krijgen van die waarden van de marketinginstrumenten, die
de doelstellingsfunctie (bijv. bruto winst, netto winst, bruto/netto winst
als percentage van bet eigen vermogen, etc.) zullen optimeren. Het zal nI.
veelal moeilijk zijn am deze optimale waarden te bepalen met bebulp van
analytische methoden (oplossing van bet stelsel vergelijkingen dat antstaat
door partible differentiatie van de berleide varmvergelijking naar market-
inginstrumenten; gelijkstellen van deze parti~le afgeleiden aan nul, reke-
ning houdend met de tweede-orde-voorwaarden).
Zoals in paragraaf 2 al gesteld is, kan in principe, op basis van elk van

de responsmodellen die in dit artikel beschreven zijil, een optimeringsmodel
geconstrueerd warden door toevoeging van een doelstellingsfunctie en
kostenrelaties.

Model 5

C — a— Ixt: Optimeringsmodel C
Geen detail a
Selectieve vraag xxx

In paragraaf 3 bebben we een aantal marktaandeelmodellen gescbat. Daar-
bij geeft relatie (3) de beste verklaring voor de fluctuaties in bet markt-
aandeel van merk x. Uit de schatting van de parameters van relatie (3)
blijkt evenwel dat er een negatieve relatie bestaat tussen bet reclame-aandeel
van merk x en bet marktaandeel van merk x. Slecbts door middel van
(forse?) verlagingen in de reclame-uitgaven van x in perioden na periode
29 zou bet te acbterbalen zijn, bij welke boogte van de reclame-uitgaven bet
teken tussen deze variabele en bet marktaandeel omslaat. Daarom is bet,
op basis van de gegevens die wij bezitten, niet mogelijk am bet optimum
te bepalen. Toch willen we in dit artikel een voorbeeld geven van simu-
laties, zoals die in de inleiding van deze paragraaf werden omscbreven.
Daartoe gaan wij uit van de, later door ons ‘verworpen’, relatie (1). Model
5, bet optimeringsmodel, gebaseerd op deze relatie, kan dan als volgt war-
den gespecificeerd:
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Ax11 Px1Pt Dx1
mxt = aox 4-a2 + a3— + u

— 100 xl (1)
1=1 11 Pt

Sx = mx~ 1 (4a)
100

V1 = V = constant (23)

Oxt = (Px1 rmx1) Sx X 0,862 (24)

Kx1 = kxt.Sx+ cx1 Dxt + Cx1+ Axt (25)

Wxt = 1x1 (26)

FWx (1T)Wx (27)

waarbij:
~xt = opbrengsten door verkoap van merk x verkregen op t (CONSUM,

oMzET) (in duizenden guldens)
rmxt = handelsmarge merk x op t 30% ( 0,3 Px~) (per kg)
Kxt = totale kosten op t (in duizenden guldens)
kxt = variabele kosten = 0,5 (Px1— rmxt) X 0,862 op t (per kg)
cx1 kosten am 100% spreiding te verkrijgen voor merk x op t

(in duizenden guldens)
Cx1 = canstante kosten ( 100) (in duizenden guldens)
Wxt = winst voor belastingen (in duizenden guldens)
FWx1 = winst na belastingen (in duizenden guldens)

= belastingquote.

Opmerkingen:
— De vergelijkingen (24)- (27) geven de ‘transformatie’ van een respons-
model (vgl. (1) - (4a) - (23)) naar een optimeringsmodel weer.

— Vt = V wordt gelijkgesteld aan 8500 eenheden (van duizend kg).
— Vergelijking (24) is vermenigvuldigd met de constante 0,862, teneinde
rekening te houden met de BTw-afdragen.

— We nemen ann dat de variabele kosten per eenheid de helft bedragen van
de fabrikantenomzet p.e.: d.w.z. kxt = 0,5 X 0,862 (Px~ — rmxt).

— De detailbandelsmarge is 30% van Px1
— De constante kosten en de distributiekosten samen worden op 100 ge-
steld. De distributiekosten warden dus oak constant verondersteld.

— De belastingquote wordt gelijkgesteld aan 50% = 0,5.
1

— In vergelijking (4a) wardt door bet marktaandeel met -j~- te Vermenig-
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vuldigen bet percentage teruggebracbt tot een fractie die tussen 0 en I
ligt.

Het bovenstaande samengevat, betekent dat we uitgaan van de volgende
parameterwaarden:

~2 6~ rmxt kxt CxDx±+Cxg V1
— 1,910,08 0,07 0,09 0,3 Pxt O~

3Ol7Pxt 100 85006 0,5

De numeriek gespecificeerde berleide vormvergelijking, d.w.z. de vergelij-
king waarin de winst na belastingen wordt uitgedrukt als een functie van
de marketinginstrumenten en (zo mogelilk) omgevingsvariabelen, luidt
nu als volgt:

Ax
1j

FWx1 = 0,5 .I0~3017 Px1. 8500 [ 1,91 + 0,08 ~

j=1

Pxt—Pt Dx1 1
0,07 + 0,09 y~ ] 100 Axt (28)

Door substitutie van de ge~igende waarden der marketinginstrumenten kan
met bebuip van (28) de netto winst na belastingen warden bepaald.
In de tabellen 3 tot en met 8 is dit voor een aantal situaties en een aan-

tal (Nielsen-) perioden gedaan. De waarden van de marketinginstrumenten
alsmede de keuze van de periaden zijn fictief. Voor een bepaling van bet
marktaandeel met bebulp van de in de diverse tabellen gegeven waarden
van de marketinginstrumenten wordt verwezen naar de Appendix.

Fnkele conclusies:
— Vergelijking van tabel 3 met tabel 4 laat zien dat een verhoging van de

reclame-uitgaven met 50% leidt tot een netto winst in de perioden
april/mei 1974 en juni/juli 1974 (5 + 66 = 71) die lager is dan wan-
neer bet reclamebudget gehandhaafd bleef (tabel 3: netta winst in over-
eenkomstige perioden 57 + 57 = 114). De additionele netto winst in
juni/juli weegt niet op tegen de extra kosten in april/mei.

— Een prijsverlaging van merk x met 5% levert wel additionele winst op,
nl. 64 — 57 = 7 ( 1 7000) per periode. Wanneer bet te verwacbten
valt dat deze prijsverlaging door de concurrentie geimiteerd wordt, dan
kan men beter, zo blijkt uit tabel 7, de oorspronkelijke prijs bandhaven.

— Uit tabel 8 valt af te lezen dat imitatie van een verboging van de reclame-
budgetten met 50%, alsmede een prijsdaling van 5%, leidt tot een lagere
netto winst over de gebele periode (155 versus 229 (tabel 3)).

Dit model is op eenvoudige wijze te modificeren tot een optimeringsmodel
waarin Vt afhankelijk is van omgevingsvariabelen en instrumentvariabelen,
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door vergelijking (23) te substitueren door bijv. vergelijking (5). Ook is
het mogelijk om een optimeringsmodel te baseren op een model van het
type model 4 [vgl. Leeflang, 1974a, blz. 186-189].

8. OVERZICHT VAN HET GEWENSTE DATAPAKKET

Een van de belangrijkste uitkomsten van het werken met wiskundige mar-
ketingmodellen is het formuleren van de vraag naar marktgegevens. In de
voorgaande paragrafen is deze vraag een aantal malen geformuleerd en ge-
deeltelijk gehonoreerd. Na de ontwikkeling van een groot aantal modellen
voor de markt die voor de leden van de Werkgroep object van studie was,
is een goed beeld ontstaan van de marktgegevens waarover marketing-
management dient te beschikken. We zijn van mening dat deze gegevens
niet alleen nodig zijn om wiskundige marketingmodellen te ‘voeden’, maar
dat deze gegevens noodzakelijk zijn voor een marketing-manager die op een
markt van consumptiegoederen opereert. Of deze functionaris nu gebruik
maakt van wiskundige modellen of niet, doet naar onze mening in dit ver-
band niet ter zake.
Wij volstaan met het geven van dit overzicht (tabel 9). In de voorgaande

paragrafen is al uitvoerig aangegeven waarom een aantal gegevens tot dit
pakket behoort, met uitzondering van enkele gegevens, waarop we eerst
zullen ingaan. Deze gegevens hebben betrekking op de modificatie van de
variabele die de spreiding (distributie) van merk x weergeeft.
In de marktaandeelmodellen werd gewerkt met de variabelen ‘numerieke

spreiding’ [(1)- (2)] en ‘gewogen spreiding’ (3). Aihoewel correctie voor
‘out-of-stock’ zija van merk x theoretisch juister is, gaf incorporatie van deze
correctie geen betere resultaten. In paragraaf 2 werd beschreven dat merk
x in verseheidene (pak) formaten verkocht wordt. De variabele ‘numerieke’
of ‘gewogen spreiding’ geeft weliswaar aan of merk x al dan niet verkrijg-
baar is, doch zegt niet of dit ~n, twee of drie formaten betreft. Daarom
verdient het aanbeveling om, in plaats van met gewogen distributie (ge-
corrigeerd voor out-of-stock), te werken met de volgende variabele:

— m —
DA~ = -~---(D~ —O~ ) —

t lo=I w w
t I

waarbij:

gewogen spreiding van het assortiment van merk x op t

in aantal pakformaten dat op deze markt onderscheiden kan worden
gewogen spreiding van pakformaat w van merk x op t

— I
~ gewogen percentage verkooppunten waarin pakformaat w van

merk x op f niet in voorraad is
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VWt primaire vraag pakformaat w (interval) van produkt y op t
V1 = primaire vraag produkt y.

De variabele B’A~1 geeft, met andere woorden, aan in welke mate bet assor-
timent van x aanwezig is bij de verkooppunten. Tevens geeft deze variabele
de breedbeid van bet assortiment van merk x weer. Stel namelijk dat m = 4
en dat merk x in drie pakformaten verkrijgbaar is (2, 3, 4), dan is de gewo-
gen spreiding van pakfarmaat 1 van merk x gelijk aan nul. Op deze wijze
bebben we een aantal variabelen ‘geclusterd’ en op deze wijze voldaan aan

van de wensen die onder meer door Aeyelts Averink [1972] geformu-
leerd zijn met betrekking tot de constructie van wiskundige marketingmo-
dellen.
In tabel 9 is bet gewenste datapakket, alsmede enkele brannen (bureaus)

die deze ‘regular macro data’ kunnen leveren, weergegeven. Onze preferen-
ties zijn gebaseerd op eerder gefarmuleerde voor- en nadelen van bet gebruik
van deze gegevens in deze situatie.

9. EVALUATIE - SAMENVATTING - CONCLUSIES

Puntsgewijs zullen we in deze paragraaf een opsomming geven van betgeen
we hebben kunnen leren van de modellen, die in de voorgaande paragrafen
geschetst werden. Daarbij zullen we niet ingaan op de mogelijke voordelen
van het werken met en bet denken met behulp van wiskundige modellen
[zie daarvaar: Leeflang & Koerts, 1970, 1973; Werkgroep Modellenbouw,
1974].

1. Zoals in de paragrafen 4 tot en met 6 is aangetoond, is bet niet moeilijk
am, rekening haudend met een aantal eisen zoals die in paragraaf 3 gefor-
muleerd werden, een aantal numeriek gespecificeerde relaties te vinden
tussen marketinginstrumenten enerzijds en de vraag naar een produkt of
een merk anderzijds. Dat dit kan met bebulp van ‘regular macro data’, be-
tekent dat deze exercities vaak uitgevoerd kunnen warden met behulp van
gegevens die reeds in enige vorm ter bescbikking staan van een marktonder-
zoekafdeling in een bedrijf. Moeilijker wordt bet bepalen van de optimale
waarden van marketinginstrumenten, aangezien dit heel wat gereken met
zich mee kan brengen. Met behulp van de in paragraaf 7 bescbreven simu-
laties kan een indruk warden verkregen, hoe de effecten van bantering van
~narketinginstrumentenop de winst uitwerken. Dit dient wel te gebeuren op
basis van een responsmodel met parameters die bet ‘verwachte’ teken be-
zitten. Daarom was simulatie op basis van de door ons geprefereerde ver-
gelijking (3) niet magelijk.

2. Gezien de resultaten die verkregen zijn, kan een eerste aanzet tat imple-
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mentatie van wiskundige marketingmodellen in de bedrijfspraktijk verkre-
gen warden, door de volgende ‘trilogie’ van modellen te antwikkelen:
x. een marktaandeelmodel (paragraaf 4);
xx. een primaire-vraag-madel (paragraaf 5);

xxx. een optimeringsmodel gebaseerd op de modellen x en xx (paragraaf 7).
Daarnaast kan indirecte schatting van overgangswaarschijnlijkheden (para-
graaf 6) additianeel inzicht geven in hetgeen zich op de markt afspeelt.

3. Met bebulp van de specificatie van de wiskundige relaties tussen relevant
geacbte variabelen kan de vraag naar gegevens nauwkeurig warden gefar-
muleerd (zie paragraaf 8).

4. Bij bet formuleren van de vraag naar gegevens dient men nauwkeurig
‘de markt’ te defini~ren.

Indien men gebruik maakt van gegevens die met behulp van een steek-
proef verkregen zijn, dan dient men nauwkeurig na te gaan hoe deze steek-
proef is samengesteld. Wardt, zoals in de in dit artikel beschreven situatie,
gebruik gemaakt van Nielsen-gegevens, dan kunnen er door bijv. bepaalde
distributiekanalen en/of -vormen niet te beschauwen, systematiscbe afwij-
kingen van bijv. bet werkelijke marktaandeel of de werkelijk gewogen
spreiding ontstaan.
Verder dient men een goed inzicbt te bebben in de tijdstippen binnen

een periode waarop bepaalde variabelen gemetei~ warden, met bet aog op
tal van vertragingen in de relaties tussen marketinginstrumenten en een
responsmaatstaf.

5. Ondanks bet feit dat de gegevens waarover we bescbikten tal van te-
kortkomingen vertoanden (zie punt 4 bierbaven en zie de niet-gebanoreerde
wensen die in de voargaande paragrafen genaemd werden), hebben we een
redelijke tot goede verklaring kunnen vinden voor bet verloop van bet
marktaandeel van merk x en bet verloop van de primaire vraag van pro-
dukt y.
De relaties (3) en (5) uit de Nielsen-Attwoad-Cebuco-modellen geven

ons een goed inzicht in de variabelen die de fluctuaties in bet marktaan-
deel van merk x respectievelijk de primaire vraag verklaren. Het valt even-
wel te betreuren dat we nag weinig inzicht hebben gekregen in bet effect
van de bantering van de verkoopbevorderingsinstrumenten: reclame en
promoties op bet marktaandeel van merk x.

6. We willen nagmaals benadrukken dat de madellen die in dit artikel
bescbreven zijn, een selectie varmen uit de grate verzameling van modellen,
die in een bedrijfssituatie geimplementeerd kunnen warden. De madellen
die wij in dit artikel hebben bespraken, zijn alle ‘macro-modellen’, waarmee
bet geaggregeerde ‘gedrag’ van een groep cansumenten beschreven wordt.
Dit geaggregeerde gedrag kan met bebulp van twee typen modellen be-
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schreven warden. Zo anderscheidt Naert [1975] ‘aggregate response models’
en ‘aggregate flow models’ Hij definieert deze modeltypen als volgt:

‘In aggieg~ite response models decision (and other) variables are already related to
ultimate behaviour or measures derived from behaviour, such as sales or market share.’
‘In aggregate flaw models the process by which behaviour is arrived at is modelled
in some mare detail ...‘

De madellen uit dit artikel bebaren tot de verzameling van ‘aggregate res-
ponse models’. Daarnaast zijn de ‘aggregate flow models’ oak van bijzan-
dere importantie voar marketing-management.

7. Het zal de lezer duidelijk zijn dat de ontwikkelde modellen zich voor-
namelijk lenen voor toepassing op markten van consumentengoederen
waarvan xeel informatie voorhanden is. Markten voor industri~le goederen
vragen am andere modellen en dus am andere gegevens.

NOTEN

I. Zeer recent is er een aantal grote onderzaeken naar de effectiviteit van marketing-
instrumenten uitgevoerd, met name van het instrument reclame, met behulp van dit
type model [zie Lambin, 1975 en 1976; Marktmechanik 1, 1975].
2. Alle fracties (marktaandeel, reclame-aandeel, etc.) zijn vermenigvuldigd met 100%.
D.w.z. de waarde van een reclame-aandeel geijik aan 0,05 175 wordt apgenamen als
5,175. Zie voar een getallenvoarbeeld de Appendix.
3. We hadden immers slechts de beschikking aver halfjaarlijkse totaal-uitgaven aan
reclame (zie tabel 1).
4. Beter is te defleren met een me~dia-prijsindexcijfer, wanneer dit beschikbaar is.
5. Voar Y1/P11 wordt een index gehanteerd. Deze index neemt in deze periode waar-
den aan in de range 130-175.
6. Ter voarkaming van misverstand dienen we te vermelden dat wij met ‘merken-
trouwe aankopen’ bedoelen aankapen van hetzelfde merk in twee apeenvalgende
periaden t— 1 en t.
7. Op analoge wijze kunnen we p00 ~ (trouw aan ‘merk’ o) en ~xo = fractie van
het aantal aankopen van x in t — 1 dat gevalgd wardt door aankopen van een ander
merk (a) in t, defini~ren.
8. ‘

00Pox canstante term — 9,66 * Pox — 0,0966}—~. ~xx — Pox = ca~ffici~nt
voarmx = 0,60

Pxx 0,5034
9. In t~g~nstelling tot de relaties (7) en (8) is nu geen constante term apgenomen,
het is evenwel mogelijk am dit te doen.
10. Deze waarde van de DW-statistic duidt op een (teY grate pasitieve autocorrelatie
van de storingen.
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APPENDIX. EEN NUMERIEK VOORBEELD VAN HET BEPALEN
VAN EEN SCHATTING VAN HET MARKTAANDEEL

We gaan uit van de numeriek gespecificeerde relatie (1):

Ax11 PxtPt Dxj
Ihxt = 1,91+0,08 —0,07 ± 0,09

100
4=1 1—1.

(1 a)

Zoals in noot 2 vermeld staat, zijn alle fracties in deze vergelijking met
100% v~rmenigvu1digd.
We nemen nu aan dat de marketinginstrumenten de volgende waarden

aennemen (zie tabel 3):

Ax1j = 207 Ax~1I _—~ Het reclame-aandeel — -Y2A, =4000 XA1j=1 1—1 1=1 1—1

207
— X 100% = 5,175(%)

Pxt = 3,40 Px1Pt

Pt =2,86 —+ De ‘relatieve’ prijs

3,40—2,86
— >( 100% = 18,881(%)

2,86
Dx1

Dx1 = 85 * X 100% = 85(%).

Substitutie van deze waarden in (in) levert op:

—1,91 + 0,08 X 5,175 — 0,07 X 18,881 + 0.09.85

= 4,83% (ib)

Op analoge wijze kan bet effect van een verandering in de waarden van de
marketinginstrumenten berekend warden. We zullen dit illustreren aan de
band van bet voorbeeld in tabel 4. In deze tabel valt af te lezen dat:

Ax11 _ 311 ‘~ 100% = 7,775%

4000~A1
1=1 1—1
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Dit betekent een verhaging van de eigen reclame-uitgaven met 50% en een
verlaging van de avenge totale uitgaven met 104 (aangezien totale nit-
gaven constant zijn verondersteld en de uitgavn voor x toenemen).
In bet vorige voarbeeld was bet reclame-aandeel gelijk aan 5,175; d.w.z.

Ax11 Anieuw
A —

ft ft
~2A, ~ A7’

0~ ~ A,

= 7,775—5,175 = 2,6%

De verandering in bet marktaandeel als gevoig van deze verandering van
2,6% in bet reclame-aandeel van merk x is:

A mx

1 = 0,08 .2,6 = 0,208 = 0,21%

Uit tabel 4 valt dan oak af te lezen dat bet marktaandeel in juni/juli 1974
0,21% hager is dan bet marktaandeel in april/mei 1974.

Tenslotte geven we een voorbeeld waarbij we bet effect van een verandering
in de numerieke distributie bepalen. We nemen aan dat de numerieke dis-
tributie, in plants van 85%, 90% wordt. De verandering in bet markt-
aandeel ten gevolge van deze verandering is dan gelilk nan:

A mx1 = 0,09. (90 —85) = 0,45 (zie vgl. in)

Het marktaandeel wordt dan gelijk ann: 4,83% + 0,45% = 5,28%. De
additionele netto opbrengsten die hieruit voortvloeien, zijn met behulp
van model 5 te bepalen. Uitgaande van de gegevens uit tabel 3 kunnen we
berekenen dat bet aantal verkocbte kg (in duizenden) van merk x gelijk is
ann:

5,28% X 8.500 = 449.

De consumentenomzet voar merk x is dan:

449 X 3,40 = 1.526.

De fabrikantenoruzet exclusief BTW is gelijk ann:

(3,40) X (0,7) X 0,862 X 449 921

Het verschil tussen consumentenomzet en fabriknntenomzet exciusief BTW

bestant nit:
1. de handelsmnrge = 30% X 1526 = 458, en
2. de BTw-afdrage: (1 — 0,862) >K (1526—458) = 147,
betgeen bij elkanr gelijk is aan 605 (= 1526—921).
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De totale varinhele kosten bedrngen de helft van 921 460, en za is
de bruto winst gelijk nan: 461. We zien dus een verhaging van de bruto
winst als gevaig van een verandering van de numerieke spreiding van 85%
nnnr 90%, gelijk nan f 40.000. Het valt nnnr anze mening te betwijfelen
of deze additionele bruta winst opweegt tegen de extra kasten die in
werkelijkheid een verhoging van deze spreiding met zich mee brengen
(‘eind van de concentratiecurve’). Overigens warden de distributiekasten
in model 5 constant verondersteld, amdat werkelijke gegevens hieramtrent
antbraken.
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15. Contact met televisiereclame, modellen
voor het bereik en de frequenties*

H. HOGENDOORN

1. INLEIDING

Teneinde een goede allocatie van het reclamebudget over de diverse media
mogelijk te maken, wil de mediaplanner tevoren enig inzicht verkrijgen in
het effect dat van een campagne verwacht mag worden, indien van een be-
paald medium gebruik wordt gemaakt.
In het volgende wordt uitsluitend televisiereclame beschouwd, zodat al-

leen gesproken wordt over reclame-uitzendingen. Daarbij wordt een reclame-
campagne gezien als een serie van reclamefilms die binnen een tijdsinterval
van meestal niet langer dan ~n jaar warden uitgezonden en waarvan men
in haar totaliteit een zeker effect verwacht.
De kwantitatieve aspecten van het effect van een reclamecampagne kun-

nen door twee kengetallen weergegeven worden:
— de omvang van het effect door het bereik, d.i. het deel van de beschouw-
de populatie dat ten minste 6~n uitzending van de campagne heeft gezien;

— de grootte van het effect door de contactirequentie, d.i. het aantal reclame-
uitzendingen van een campagne dat een persoon uit de beschouwde popu-
latie heeft gezien.

Het doel van dit onderzoek is het ontwikkelen van een model waarmee,
afhankelijk van het aantal reclame-uitzendingen, de verdeling van de con-
tactfrequenties over de populatie kan worden voorspeld. Daarbij wordt
gebruik gemaakt van data die door Itomart B.V. zijn verzameld. Intomart
B.V. beschikt over een panel dat een steekproef is uit dat deel van de Neder-
landse bevolking van 12 jaar en ouder, dat in gezinsverband leeft. De leden
van dit panel leggen door middel van dagboeken vast, voor welk TV-pro-
gramma zil als kijker kunnen worden aangemerkt, d.w.z. van welk program-
ma zij ten minste de heift hebben gezien. De reclameblokken van de STER
zijn als programma’s in de daghoeken opgenomen.
Voor dit onderzoek is niet zozeer het kijken naar Tv-reclame in het alge-

* De schrijver is grote dank verschuldigd aan prof. dr. A. van der Zwan en aan prof.
dr. T.Kloek voor hun waardevolle opmerkingen en suggesties, aan de Stichting
Ether Reclame voor de bereidwilligheid waarmee zij telkens alle inlichtingen heeft
verstrekt en aan Itomart n.y. te Hilversum voor het beschikbaar stellen van het
cijfermateriaal.
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meen van belang, als wel het kijken naar reclamespots behorende bij een
bepaalde reclamecampagne. Per dag han iemand bijv. maximaal vier re-
clameblokken zien, maar het is onwaarschijnlijk dat er vier spots behorende
tot ~n ca~ipagne op ~n dag worden uitgezonden. De vraag is dan ook niet,
hoeveel blokken een individu op een bepaalde dag heeft gezien, maar of bij
de tot de beschouwde campagne behorende spot beeft gezien.
Vanuit deze probleemstelling heeft Intomart ten behoeve van zijn rapport

‘Het kontakt met Televisiereclame, 1972’ hypothetische uitzendschema’s van
campagnes geconstrueerd en geconfronteerd met bet in de panelgegevens
vastgelegde kijkgedrag. Een uitzendschema is een lijst van data, met daar-
bij het nummer van het STER-blok waarin spots, behorende tot de bepaalde
campagne, worden uitgezonden. —

De STER-blokken zijn op de volgende wijze genummerd van 1 tot en met
8:

Ned. I Ned. II

Voor het journaal van 19.00 uur 1 5
Na het journani van 19.00 uur 2 6
Voor bet journaal van 20.00 uur 3 7
Na het journaal van 20.00 uur 4

Intomart beperkt zich in zijn rapport tot zendschema’s die nit niet meer
dan 40 uitzendingen bestaan. Uit interne STER-documentatie blijkt dat in
verschillende campagnes meer dan 40 uitzendingen worden gebruikt en dat
per dag nooit meer dan ~n spot van een bepanide campagne wordt nit-
gezonden. Derhalve lijkt bet zinvol een model te ontwikkelen, dat de rele-
vante kengetallen geeft voor een willekeurig aantal uitzendingen en waarbij
de cijfers nit het Intomart-rapport de basis van het model en zijn schattin-
gen vormen. Zowel bij het model als bij het Intomart-rapport is uitgegaan
van de eis, dat van een campagne niet meer dan ~n uitzending per dag
kan voorkomen.
Intomart heeft zijn cijfers gebaseerd op panelgegevens over bet zien van

reclameblokken. Als met behuip van een model de te verwachten contact-
frequentieverdeling van een campagne wordt berekend, doen wij daarmee
uitspraken over het kijken naar spots die in bepaalde blokken worden uit-
gezonden. Als een kijker bet desbetreffende blok heeft gezien (met andere
woorden: meer dan de helft van bet blok heeft gezien), dan is bet mogelijk
dat hij de betrokken spot niet heeft gezien. Aan de andere kant is bet ook
mogelijk dat bij de bewuste spot beeft gezien, maar, volgens de gekozen
definitie van kijken naar een reclameblok, bet blok waarin deze spot is nit-
gezonden, niet heeft gezien. Aangenomen wordt dat deze twee effecten
elkaar zullen opheffen en dat bet zien van bet blok waarin de spot wordt
uitgezonden, impliceert dat de spot is gezien.
Om liet model te ontwikkelen, han men op twee manieren te werk gaan.

Enerzijds han men uit de Intomart-gegevens proberen wiskundige relaties
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te distilleren, die het verband tussen de waarden van de kengetallen en
bet aantal uitzendingen weergeven. Deze inductieve metbode is in paragraaf
2 beschreven. Anderzijds kan men vanuit bepaalde bypotheses bet proces
van bet kijken naar reclame-uitzendingen proberen te analyseren en te
formaliseren, teneinde daaruit een tbeoretisch model te ontwikkelen. Zo’n
model kan vervolgens gescbat en getoetst worden met bebuip van de Into-
mart-gegevens. In paragraaf 3 worden volgens deze deductieve methode twee
stochastische modellen ontwikkeld.

2. EENVOUDIGE MODELLEN VOOR RET EXTRAPOLEREN

In dit hoofdstuk proberen we wiskundige relaties aan te passen aan de
empirisch gemeten waarden.

2.1. De rechte-lijn-methode
Bescbouwen we een populatie bestaande uit N personen en noemen we bet
aantal contacten dat deze personen met de jde uitzending hebben C~, dan
kunnen we de kijkdichtheid van de jde uitzending defini~ren als: KD~ = de
kijkdichtheid van de jde uitzending = Ca/N.
De gemiddelde blokcontactfrequentie na n uitzendingen is dan:

ax c~
i1 12

= _____ = ~ KD~
N

Noemen we bet aantal personen dat na n uitzendingen ten minste ~n uit-
zending beeft gezien N~, dan is bet bereik na n ui{zendingen: B12 = N12/N.
De gemiddelde blokcontactfrequentie van die personen die ten minste ~6n

uitzending hebben gezien, is:

12
~ Cl
i=1

_ ____ — 112N12 B12

De gemiddelde kijkdicbtheid is:
11

X KD, f12
KD= = — ___

n n n

t.Jit gesprekken met de STER is gebleken, dat deze er naar streeft om reclame-
spots behorende tot een bepaalde campagne zoveel mogelijk over alle blok-
ken te verdelen. Uitgaande van deze politiek, kunnen we verwachten dat na
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Figuur 1. Gemiddelde blokcontactfrequentie over geheel 1972 voor bif verschillende
bevolkingsgroepen gemeten waarden
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een redelijk aantal uitzendingen de gemiddelde kijkdichtheid, met bet toe-
nemen van de uitzendingen, niet meer systematiscb groter of kleiner wordt,
zodat we 112 kunnen bescbouwen als een lineaire functie van n, volgens h~
— n. KD, waarinKD constant is.
De cijfers van bet rapport van Intomart suggereren dat ook als een

lineaire functie van n benaderd kan worden. In figuur 1 zijn de empirisch
gemeten waarden van J~ uitgezet voor een aantal populaties bij een zend-
schema over geheel 1972. Deze functie gaat per definitie door bet punt
(1,1), zodat de richtingsco~ffici~nt van deze functie gelijk is aan:

— 1
12

rc = ______

n—i
Doordat empirische waarden van 1 en B12 voor bepaalde n bekend zijn,
kunnen weKD en rc schatten. Met deze gescbatte waarden kunnen f~,i en
B12 voor iedere n berekend worden.
Voor de schattingen van rc gebruiken we omdat we kunnen aan-

nemen dat KD na 40 uitzendingen niet meer systematisch zal veranderen.

Bovendien zijn 1~ i~ etc. empirische tussenresultaten van dezelfde 40 uit-
zendingen, zodat de informatie die zij bevatten ook in de waarde van tot
uitdrukking komt. Op grond van dezelfde argumenten worden en
B40 gebruikt voor het scbatten van KD.
Uit:

I
112 = n.KD,f* 1+rc(n—1) en~~!L~~ = B1212 1*

12

volgt dat:
n.KD

1 + rc (n—i)

zodat bet maximnal baalbare bereik gelijk is aan:

_ KDurn B12———
rc

Dit maximaai baalbare bereik of limietbereik wordt verder aangeduid als BL.
Op deze wijze zijn o.a. de in tabel 1 vermelde waarden voor KD, BL en

rc geschat voor verscbillende populatie- en zendscbema-karakteristieken.

Gegeven bet feit dat er personen zijn die bijvoorbeeld om principi~le rede-
nen of wegens ziekte (tijdens de beschouwde periode) of omdat ze geen
televisietoestel bezitten, niet naar televisie-uitzendingen kijken, is bet aan-

257



Tabel 1. Parameterwaarden bepeald volgens rechte-lijn-methode

Populatie Zendschema BL KD rc

Totani Ned. I, Ned. II 0,95 0,133 0,14 1
Totnal Ned. I 0,95 0,164 0,172
Totaal Ned. II 0,93 0,108 0,115
Totaal maandag 0,94 0,146 0,154
To7faTh blok 1 0,73 0,110 0,149
Totaal blok 8 0,95 0,159 0,167

Soc. ki. AB Ned. I, Ned. II 0,88 0,075 0,085
35-49 jr. Ned. I, Ned. II 0,97 0,132 0436

nemelijk dat het limietbereik kleiner dan 1 is. Evenzo is het aannemelijk dat,
hoewel de gemiddelde kijkdichtbeid van uitzendingen op maandagen boger
is dan van uitzendingen die alle dagen van de week bestrijken (een zend-
schema over alle blokken van Ned. en Ned. H), het limietbereik van een
scbema dat alleen van maandagen gebruik maakt, niet hoger kan zijn dan
van een schema over Ned. I en Ned. ii, aangezien daar ook maandagen in
voorkomen. Ret limietbereik van een schema dat alleen uit maandagen
bestaat, kan wel lager zijn, doordat er bijvoorbeeld personen zijn die wegens
vaste afspraken op die dagen (te denken valt ann overwerk of kegelavonden)
nooit reclame-uitzendingen zien. Dat het limietbereik van blok 8 (de re-
clame-uitzending na het journaal van 20.00 uur op de zender Ned. ii)

hoger is dan bet limietbereik van een schema over alle blokken van Neder-
land ix, is echter niet acceptabel. Ook bet limietbereik van een schema dat
louter ult zaterdagen bestaat, is hoger dan dat van een schema over nile
dagen van de week, betgeen evenmin acceptabel is. Deze twee onacceptabele
uitkomsten kunnen te wijten zijn ann steekproeffluctuaties bij bet samen-
stellen van de schema’s waarbij Intomart zijn cijfers genereerde, of kunnen
bet gevoig zijn van de berekeningswijze van het limietbereik. De validiteit
van deze berekeningen berust namelijk op de aanname dat 1 een linenire
functie van n is. Hoewel deze aanname door de empirisch gemeten waarden
tot en met 40 uitzendingen wordt ondersteund, beschikken we niet over een
onderliggend model dat deze lineariteit verkinart. Hierdoor leidt bet extra-
poleren voor oneindig veel uitzendingen tot twijfelachtige uitkomsten.

2.2. De b6ta-methode

De contactfrequentieverdeling is een discrete verdeling met een verloop zoals
in figuur 2 is aangegeven. Met behuip van de b&a-verdeling is geprobeerd
deze verdeling te reproduceren.
De b&a-verdeling is een continue ~ntoppige kansverdeling die door twee

parameters wordt gekarakteriseerd. Deze verdeling is erg flexibel, zodat zij
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in bet algemeen ~ntoppige verdelingen goed kan bescbrijven.’ De beta-
verdeling is gedefinieerd als:

b(p) = F(a + (3) a—i (3—i O<p<1

—o elders

Met a>0, (3>0, waarbij

F (t) = f y~’ ~ dy de gamma-functie is
0

De contactfrequentieverdeling is gedefinleerd over het aantal blokken dat
is gezien (in), lopend van 0 tot n. De b~ta-verdeling is echter over het inter-
val (0,1) gedefinieerd. De frequentieverdeling van bet relatieve nantal
contacten (rn/n) heeft als domein wel bet interval (0,1) en bet ligt daarom
voor de hand dat geprobeerd wordt die verdeling te beschrijven met betrek-
king tot de b~ta-verdeling.
Wanneer a en (3 bekend zijn, dan is daarmee een b~ta-verdeling bepaald.

Als deze b&a-verdeling de relatieve contactfrequentieverdeling beschrijft,

Figuur 2. Procentuele verdeling van de blokcontactfrequenties na n reclameblokken
over 1972 (totale populatie, gemeten waarden)

+

so.

40

30
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dan kan daarmee een ‘theoretische’ contactfrequentieverdeling na een wil-
lekeurig aantal uitzendingen (n) berekend worden door bet domein (0,1)
van de b~ta-verde1ing op te splitsen in n + 1 gelilke delen (bet aantal ver-
schillende frequenties dat mogelijk is) en de curv~e van de b~ta-verdeling
als de begrenzing van het aldus ontstane histogram te bescbouwen. De frac-
tie van de populatie die in van de n uitzendingen heeft gezien, wordt dan
berekend als:

,n + 1

- F(a+(3) ai (l—p)~1dpF(a)P((3) ~TF

In deze vergelijking gaan de grenzen waartussen geintegreerd wordt ter be-
paling van 1~ naar nul als bet aantal uitzendingen (n) toeneemt. Hierdoor
wordt 1~ = 0, zodat voorspeld wordt dat dan de gehele populatie ten minste
~n uitzending ziet. Zoals ook in paragraaf 2.1 is aangevoerd, is bet denk-
baar dat een deel van de populatie nooit TY-reclame ziet. Teneinde daar
rekening mee te kunnen houden, kunnen we bet limietbereik zoals dat in
paragraaf 2.1 wordt bepaald, in de berekening betrekken.
Als we de totale populatie beschouwen en we gebruiken een zendscbema

over gebeel Ned. i en Ned. ix, dan zal, volgens tabel 1, 5% van de popula-
tie nooit een uitzending zien, ongeacht bet aantal uitzendingen van de
campagne (gegeven bet tijdsinterval van meting, ongeveer ~n jaar). Deze
5% vormtde ‘nooit-kijkers’. Nadat 40 spots uit bet zendschema zijn uit-
gezonden, blijkt 17,2% van de populatie geen enkele uitzending te hebben
gezien (gemeten waarde van Itomart). Deze 17,2% van de populatie be-
stant derhalve uit 5% ‘nooit-kijkers’ en een groep van 12,2% waarvan de
gemiddelde kans om een volgende uitzending te zien weliswaar zeer klein
is, maar waarvan alle individuele kansen toch groter dan nul zijn. Men zou
de laatste groep als ‘potenti~1e kijkers’ kunnen omschrijven. Uit de gemeten
contactfrequentieverdeling na 40 uitzendingen van de 82,8% kijkers en
12,2% potenti~le kijkers kunnen de parameters van de b~ta-verdeling ge-
schat worden (uiteraard na alle frequenties met 100/95 te hebben vermenig-
vuldigd). Met de geschatte waarden van de parameters kan een theoretiscbe
contactfrequentieverdeling na een willekeurig nantal uitzendingen berekend
worden. Deze frequentieverdeling heeft dan betrekking op de 95%
‘kijkers’. De theoretische frequentieverdeling van de totale populatie ont-
staat door de berekende relatieve frequenties met 95/100 te vermenigvuldi-
gen en de groep ‘nooit-kijkers’ met nul contacten toe te voegen.
Wanneer op deze wijze voor de totale populatie en een zendschema over

geheel Ned. x en Ned. xi de parameters worden geschat met behulp van een
momentenschatter en de tbeoretiscbe frequentieverdelingen worden be-
rekend, dan levert een chi2-toets op aanpassing bet volgende overzicbt op:
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Aantal uitzendingen Berekende chir Vrijheidsgraden Kritieke grens
chi2 (0,95)

40 17,71 18 28,87
30 27,65 18 28,87
20 46,09 13 22,36
10 131,05 8 15,51
5 303,08 5 11,07

Ret toenemen van chi2 naarmate bet aantal uitzendingen afneemt, kan ver-
klaard worden door de onnauwkeurigheden die ontstaan bij de overgang
van een continue naar een discrete verdeling. De parameters van de beta-
verdeling zijn geschat met behuip van de momenten van de empirische
verdeling van de relatieve contacten na 40 uitzendingen, waardoor de beta-
verdeling dezelfde momenten beeft. Aangenomen kan worden dat de em-
pirische verdeling van de relatieve contacten na 40 uitzendingen alle ka-
rakteristieke kenmerken van de heterogeniteit van de populatie ten aanzien
van bet zien van reclame-uitzendingen in zich draagt, aangezien de verdeling
van de relatieve contacten (rn/n) bescbouwd kan worden als de verdeling
van de individuele kijkkansen (zeker als n zeer groot wordt). De empiriscbe
verdelingen van de relatieve contacten na 5, 10, 20, 30 en 40 uitzendingen
bebben dan ook bij benadering gelijke momenten. De uit de beta-verdeling ge-
construeerde tbeoretiscbe verdelingen na 5, 10, 20 en 30 uitzendingen heb-
ben, door de eerder genoemde overgang van een discrete verdeling naar een
continue verdeling, systematisch van elkaar verschillende momenten (naar-
mate n afneemt, wordt bijv. bet gemiddelde kleiner). Naarmate bet aantal
uitzendingen groter wordt, neemt deze benaderingsfout af, zodat dit model
voor bet voorspellen van contactfrequentieverdelingen van grote campagnes
wel bruikbaar zou kunnen zijn. In paragraaf 4 wordt deze mogelijkbeid
verder onderzocbt.

3. STOCHASTISCRE MODELLEN

In deze paragraaf worden twee alternatieve stocbastiscbe modellen gebruikt
om bet kijkgedrag met betrekking tot televisiereclame te beschrijven. Deze
modellen, die oorspronkelijk zijn toegepast in de theorie van bet koopgedrag
door respectievelijk Ehrenberg 2 en Morrison, ~ bestaan uit bet formuleren
van bet individuele kijk- (koop-) gedrag als een stochastiscb proces en bet
defini~ren van de beterogeniteit van de populatie ten aanzien van dit ge-
drag, waardoor een aggregatie over de populatie mogelijk is.
Beide modellen veronderstellen dat de individuele kans op een gebeurte-

nis (betzij een aankoop, betzij bet zien van een uitzending) constant is
gedurende de bescbouwde periode en dat de gebeurtenissen onafbankelijk van
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elkaar plaatsvinden. Zij verschillen echter in de veronderstellingen over de
kansverdelingen.

3.1. Algernene veronderstellingen

De veronderstellingen die aan beide modellen ten grondslag liggen, zijn:

Veronderstelling 3.1.1:
De kans dat een persoon een bepaald reclameblok ziet, is niet afhankelijk
van de blokken die hij eerder (het afgelopen jaar of nog langer) heeft ge-
zien, maar alleen afhankelijk van zijn individuele kijkfrequentie.

Binnen ~n dag zal de kans dat een persoon een bepaald reclameblok ziet,
waarschijnlijk wel afhankelijk zijn van de blokken die hij die dag al heeft
gezien. Men mag tenminste verwachten dat de kans dat iemand bet blok na
het journaal van 7 uur op Ned. x ziet, groter zal zijn wanneer hij bet blok
v66r 7 uur op Ned. x beeft gezien, dan wanneer hij v66r 7 uur bet blok op
Ned. xi heeft gezien. Aangezien de modellen gebaseerd zijn op onafbanke-
lijke kansen en aangezien wij een model willen gaan gebruiken voor be-
paalde campagnes, zullen wij ons beperken tot -die uitzendschema’s van
Tv-reclamecampagnes, waarin per dag maar ~n spot van de desbetreffende
campagne wordt uitgezonden. Uit gesprekken met de directie van de STER is
gebleken, dat in de praktijk bij bet samenstellen van de zendschema’s door
de STER, ten gevolge van de gebruikte programmeringsmethode, automatisch
aan deze eis wordt voldaan. Ook Intomart gebruikt in zijn rapport alleen
maar schema’s waarin per dag niet meer dan ~n spot wordt uitgezonden.
Vandaar dat wij de cijfers die zij met behuip van deze schema’s hebben ge-
genereerd, als empiriscb niateriaal voor de schattingen van ons model kunnen
gebruiken.

Veronderstelling 3.1.2:
Voor eexi7 individu beeft elke uitzending van een bepaalde reclamecam-
pagne een gelijke kans om gezien te worden.

Deze kans is feitelijk bet gemiddelde van de kansen van alle uitzendingen
van de betreffende campagne. De~e veronderstelling doet geen afbreuk aan
de toepasbaarheid van bet model, omdat:
i. de voorspellingen die met bebulp van dit model gedaan worden, betrek-
king hebben op de contacten van een populatie met een campagne in
haar totaliteit en niet op de contacten met een individuele uitzending;

ii. de STER bij bet samenstellen van de zendschema’s de uitzendingen van
een campagne over zoveel mogelijk verscbillende bloknummers en dagen
van de week verdeelt, zodat de gemiddelde kans om gezien te worden in
principe gelilk is voor alle campagnes die in dezelfde periode plaatsvin-
den.
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3.2. Het negatief-binoiniale model

Aangezien wij alleen geinteresseerd zijn in bet kijken naar reclameblokken
die tot bet zendschema van een specifieke reclamecampagne behoren, kunnen
wij de andere reclameblokken buiten beschouwing laten. Wanneer we de
blokken van een uitzendschema als een anneengesloten verzameling inter-
vallen op de tildas beschouwen, met als kleinste tijdsinterval ~n blok, en
defini~ren we ‘succes’ als het zien van een reclameblok uit deze verzameling,
dan voldoet bet individuele zien van blokken behorende tot een specifieke
reclarnecampagne, onder de veronderstellingen 3.1.1 en 3.1.2, aan de Pois-
son-postulaten:
— elkaar niet overlappende intervallen zijn steeds onafhankelijk in die zin,
dat bet aantal successen in ~6ninterval nooit lets zegt omtrent bet aantal
successen in een ander interval;

— de kans op een bepaald aantal successen in een interval bangt af van de
lengte van dat interval en niet van de plaats op de tijdas;

— de kans op een succes in een interval is bij benadering proportioneel met
de lengte van dat interval, indien dat interval klein is;

— de kans op twee of meer successen in een klein interval is te verwaar-
lozen.

We kunnen derbalve bet aantal blokken dat in een bepaald tijdsinterval
(bet aantal uitgezonden blokken) door een persoon is gezien, bescbouwen
als een trekking uit de Poisson-verdeling met parameter ~t = Xn, waarin n
de grootte van bet tijdsinterval is.

Veronderstelling 3.2.1:
De individuele kansen (X) om een reclameblok te zien, zijn verdeeld over
de populatie volgens een gamma- (1) -verdeling.

Deze veronderstelling beschrijft de heterogeniteit in bet kijkgedrag van de
populatie. Aangezien een gamma- (1)-verdeling een flexibele uni-modale
verdeling is, ~ maakt deze veronderstelling vele vormen van beterogeniteit
mogelijk.
Uit de veronderstelling 3.2.1 kunnen we de contactfrequentieverdeling van

de populatie afleiden.
De kans op r successen volgens een Poisson-verdeling is:

1
P(rlii) = —i— e~ ~j voorrO,1,2,

— 0 elders

Ms ~ gamma- (1) is verdeeld, dan is ~ = ~n, voor constante n, ook gamma-
(1) verdeeld, zodat:
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f() — ebP(bji)121b voor
F(a) elders

Met a>0 en b >0 en waarin F (t) de gammafunctie is, gedefinieerd als:
Do

P(t) = f ytleildy
0

Nu geldt:

1(r) = S P(rI!l) I(FL) dji
0

= ~‘ 1 e ~b+1)~r+a—i badp.
o r!F(k)

Na herschrijving en substitutie van p = 1/ (b —1-- 1) gaat deze relatie over in:

_ F(r+a)

1(r) F(r+1)INa) ~Vr(l~p)a

Dit is de dichtheidsfunctie van de negatief-binomiale verdeling.
Uit de empirische contactfrequentieverdelingen van de totale populatie na

respectievelijk 40, 20 en 10 uitzendingen en voor de sociale klassen AB en D

na 40 uitzendingen zijn, voor iedere verdeling afzonderlijk, de parameters
gescbat volgens de in Ehrenberg ~ bescbreven methode. Toetsen we bet
model op aanpassing, dan moet bet echter verworpen worden. Vanwege de
slecbte aanpassing is afgezien van een poging om de waarden van de para-
meters te koppelen aan het aantal uitzendingen, teneinde voorspellingen
voor een willekeurige campagnelengte mogelijk te maken.

3.3. Het b&a-Bernoulli-model
De veronderstellingen 3.1.1 en 3.1.2 in combinatie met de definitie van
‘kijken’ bescbrijven bet individuele kijgedrag als een proces met twee moge-
lijke uitkomsten, succes of mislukking (i.c. gezien of niet gezien), met een
vaste kans op succes, onafhankelijk van de vorige uitkomsten van het ex-
periment. Zo’n proces noernt men een Bernoulli-proces. De kans op succes
is constant, maar die kans beboeft niet voor alle individuen in de populatie
gelijk te zijn.

Veronderstelling 3.3.1:
De individuele kansen (p) om een reclameblok te zien, zijn over de popu-
latie ‘kijkers’ b~ta-verdee1d.
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1 a—i (3—ib(p) = p (l—p)
B(a, (3)

= 0 elders

waarin B (cL, (3) de b~ta-functie is, gedifinicerd als:

a—I fl—i

en waarin a>0 en (3>0 zijn.
De kans dat p = 0, met andere woorden de kans dat lemand nooit kijkt,

is gelijk aan nul. Ret is echter denkbaar, dat een deel van de populatie nooit
kijkt (zoals dat ook in paragraaf 2.1 en 2.2 is verondersteld). We bebben
daarom de populatie opgesplitst in een categorie ‘kijkers’ en een categorie
‘nooit-kijkers’. Ret opsplitsen van de populatie in een groep ‘nooit-kijkers’
en een groep ‘kijkers’ en het aannemen dat de individuele kijkkansen over
de populatie kijkers b~ta-verdeeld zijn, beschrijven de heterogeniteit in bet
kijkgedrag van de populatie.
Er is een b~ta-verdeling gedefinieerd, omdat deze erg flexibel is (zie ook

paragraaf 2.2) en dus vele vormen van heterogeniteit mogelijk maakt. Zoals
de gamma-verdeling zich handzaam met de Poisson-verdeling laat combi-
neren, zo kan de b~ta-verdeling goed met de Bernoulli-verdeling gecombi-
neerd worden.
We beschouwen voorlopig alleen de populatie ‘kijkers’. De kans op het

zien van m blokken, als er n blokken zijn uitgezonden, is de binomiale
kans:

waarbij p verdeeld is volgens:

b(p) = 1 a—i (3p pB(c~,j3)

Aangezien:

1
p(mjn) =~f pr(rnln,p) b(p)dp

geldt:

p(mjn) =G~)B ~ ~a+m-i (3±n~m~idP
~ (a + m,(3 + n—in

)

B(a,(3)
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Dit kan herschreven worden als:

p(mln) =

(n ‘~ (a+in—1) (a+in—2) ... (a) ((3+n—mn—1) ((3+n—m—2) ... (3
/ (a+(3+n—1)(a±(3+n—2) ... (a+[3)

Noemen we de fk~ de fractie van de populatiekilkers die in van de n uit-
zendingen heeft gezien, dan is:

ik~ = p(nrln)

Als 1 — BL de fractie ‘nooit-kijkers’ in de totale populatie is, dan is BL de
fractie kijkers. Noemen we j~ de fractie van de totale populatie die in van
de n uitzendingen heeft gezien, dan geldt:

= BL.fk~+ 1—BL

f~= BL.Ik~

Te bewijzen is dan dat:
ade gemiddelde KD = BL a + (3

na
de gemiddelde contactfrequentie = BL a+(3

het bereik na n = 1

naBL
de gemiddelde contactfrequentie* = a±(31 —

3.4. Schattingsuitkonistefl

De parameters van bet beta-Bernoulli-model zijn onder meer geschat met
behulp van een maximale aannemelijkheid-scbatter, waarbij gebruik is ge-
maakt van een numerieke minimeringsmethode volgens Hooke en Jeeves. 8

Tabel 2 geeft de gescbatte waarden van de parameters met de chia~waarden
(cHi SQ) en bet aantal vrijheidsgraden (DOF). Bij een toets op aanpassing
met een kritiek gebied van 5% zijn de kritieke chi2-waarden:

DOF chi2 (0,95)
18 28,87
10 18,31

Alleen voor de combinatie: totale populatie — blok 4 en sociale klasse AR —

Ned. x, xi, moet bet model verworpen worden.
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De totale populatie is naar verschillende kenmerken gestratificeerd in sub-
populaties. Binnen elk stratificatiekenmerk zijn met bebuip van cen
‘generalized likelihood-ratio test’ (GLR-toets) de verschillen tussen de para-
meterwaarden van de diverse strata op hun significantie getoetst. Onder de
nul-hypothese dat de respectieve parameters niet van elkaar verscbillen en
bij een kritiek gebied van 5% kan de nul-bypothese alleen verworpen wor-
den voor de sociale klassen en de leeftijdscategorie ‘65 jaar of ouder’.
Van de meeste strata blijken derbalve de kijkgedragingen, weergegeven

door de parameterwaarden, statistisch gezien niet van elkaar te verschillen.
Deze uitkomst wordt echter mede veroorzaakt door de niet erg boge macht
van de GLR-toets en door het geringe aantal waarnemingen per sub-populatie.
Aangezien de verschillen in het kijkgedrag, al dan niet significant, qua

richting overeenstemming vertonen met gedragsverscbillen uit andere onder-
zoekingen, zullen wij toch de tendenties van de verscbillen nader be-
schouwen.
Worden de verscbillen tussen de zendschema-karakteristieken op dezelfde

wijze getoetst, dan blijken deze verschillen overwegend significant te zijn.
De verschillen tussen de twee netten en tussen de acbt blokken zijn alle
significant. De significante en niet-significante verschillen tussen de dagen
en de maanden staan in tabel 3 vermeld.

Tabel 3. Verschillen tussen zendschema-karakteristieken
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i/f rn/a m/j i/a slo nid

jan./feb.
mrt./april
mei/juni
juli/aug.
sept./okt.
nov./dec.

n

n s

a

a

a

ns

ns
—
a
a
ns
ns

a
a
a
a
a
a

a
a
a
a
a
a

n
ns
a
s
—
ns

ns
na
a
a
ns
—

a = significant verachil
n a niet-significant verachil.

Ret veel grotere nantal significante verschillen tussen de zendachema-
karakteristieken dan tussen de deelpopulaties berust onder meer op bet
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veel grotere aantal waarnemingen (1025 voor elke zendschema-karakteris-
tiek).
Met de geschatte parameters kan de ‘tbeoretische’ gemiddelde kijkdichtbeid
per uitzending van de totale populatie (KD popu) en van de groep ‘kijkers’
uit deze populatie (KD ziEN) berekend worden volgens de in paragraaf 3.3

sojnmzoj ~p~op8j~

KD ropu — -BL U
a+(3

aKD ZIEN = --

a+(3

Hiermee wordt enig inzicbt verkregen in de beterogeniteit van de populatie
met betrekking tot bet kijkgedrag, waaruit aanwijzingen gevonden kunnen
worden voor een optimale lengte van een campagne. Op grond van de maxi-
male aannemelijkbeidsschattingen zjjn de volgende kijkdichtheden berekend:

Populatie Zendschema BL KD ZIEN KD rox’u

12 - 14 jr. Ned. I, Ned. II 0,9515 0,1335 0,1270
65±jr. Ned. I, Ned. H 08173 0,2048 0,1670
Zoon Ned. I, Ned. II 0,9166 0,1280 0,1173
Dochter Ned. I, Ned. II 0,9509 0,1222 0,1162

Bescbouwen we de categorie~n ‘zoon’ en ‘dochter’, dan blijkt de groep
‘kijkers’ bij de zonen relatief kleiner te zijn (lagere BL) dan bij de docbters.
Doordat de kijkers bij de zonen iets vaker reclame-uitzendingen zien dan
bij de dochters (KD ZIEN), is de kijkdicbtbeid van de populaties ongeveer
gelijk. Een lange campagne zal bij de docbters eel-i groter bereik en bij de
zonen een grotere gemiddelde contactfrequentie veroorzaken.
Bij de categorie 65 + is de beterogeniteit van de populatie, voor wat bet

zien van reclame-uitzendingen betreft erg groot: een relatief kleine groep
‘kilkers’ die bijzonder veel reclame ziet. De categorie ‘docbter’ is een popu-
latie met een kleine beterogeniteit: een grote groep ‘kijkers’ die relatief
weinig reclame ziet.
Bij een grote heterogeniteit zal bet bereik aanvankelijk snel toenemen, waar-

na bet effect van additionele uitzendingen zich voornamelijk in een toename
van de gemiddelde contactfrequentie zal openbaren. Vooral de groep kijkers
beeft relatief een grote gemiddelde contactfrequentie. Bij een kleine hetero-
geniteit zal bet bereik langzaam, maar gestaag, blilven toenemen bij een
wat lagere gemiddelde contactfrequentie.

In de conclusie (paragraaf 5) warden aan de hand van de berekende
kijkdichtheden en het limietbereik nadere uitspraken gedaan over eigen-
schappen van populaties en zendschema’s.
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Tabel 4. Met het b&a-Bernoulli-model berekende waarden en gemeten waar-
den, voor de totale populatie en een schema over gehecl 1972
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3.5. Inlerpolaties rn. b.v. het b~ta-Bernou!li-model

Teneinde een indruk te krijgen van de aanpassing van dit model, is de fre-
quentieverdeling van de totale populatie met een zendscbema over Ned.
en Ned. xx berekend na resp. 40, 30, 20, 10 en 5 uitzendingen en vergeleken
met de gemeten waarden (de schattingen zijn alleen gebaseerd op de ge-
meten waarden na 40 uitzendingen). Dit is weergegeven in tabel 4.

4. VERGELIJKING VAN MODELLEN

In de voorgaande paragrafen zijn vier modellen, die bet kijkgedrag met be-
trekking tot het zien van reclame-uitzendingen kunnen beschrijven, aan de
orde gesteld. De rechte-lijn-metbode van paragraaf 2.1 voorspelt bet bereik
en de gemiddelde contactfrequentie na een te kiezen nantal uitzendingen. De
beta-metbode van paragraaf 2.2, bet negatief-binomiale model van paragraaf
3.2 en bet beta-Bernoulli-model van paragraaf 3.3 voorspellen de verdeling
van de contactfrequenties na een te kiezen aantal uitzendingen. Uit de
verdeling van de contactfrequenties is uiteraard ook bet bereik (als 1 minus
de fractie die nul contacten beeft gehad) en de gemiddelde contactfrequen-
tie te berekenen. Derhalve genieten de laatste drie modellen, voor wat betreft
de boeveelbeid informatie die zij geven, de voorkeur.
De inductieve modellen zijn gebaseerd op bet aanpassen van een functie

aan bet waarnemingsmateriaal. Het enige criterium is de mate van aanpas-
sing. Bij de bepaling van de vorm van deze functies speelt derbalve bet toe-
val (ten gevolge van steekproeffluctuaties) een - grote rol, waardoor de
waarde van de voorspellingen met deze modellen klein is. Bovendien be-
rusten deze modellen niet op hypotheses met betrekking tot bet kijkgedrag.
Rierdoor kan de plausibiliteit van een dergelijk model niet beoordeeld wor-
den. Vandaar dat ook uit theoretiscb oogpunt de deductieve modellen, die
vanuit een aantal hypotheses (waarvan de plausibiliteit in principe met
bebuip van Itomart-micro-data geverifieerd kan worden) een kansverdeling
specificeren waarmee bet geformaliseerde proces bescbreven kan worden,
te prefereren zijn boven de inductieve.
Van de deductieve modellen moet bet negatief-binomiale model voor elke

populatie-zendscberna-combinatie verworpen worden. Ret beta-Bernoulli-
model moet verworpen worden voor de combinaties: totale populatie — blok
4 en sociale kiasse AB — Ned. I, II.

Van de vier modellen geniet derhalve bet beta-Bernoulli-model de voorkeur.
Dit model zou gebruikt kunnen worden als ‘norm’ ter beoordeling van de
extrapolaties met behulp van de inductieve modellen. Wanneer bij extra-
polaties met bebulp van bet beta-Bernoulli-model de gemiddelde contactfre-
quentie * berekend wordt, dan blijkt dit geen lineaire functie van n te zijn.
Roewel de lineariteit van ? de basis vormt voor de rechte-lijn-methode,
blijkt bet kromlijnige verband tussen en n dermate flauw te zijn (de
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ricbtingsco~ffici~nt die bij 20 uitzendingen 0,1417 is, is bij 300 uitzendingen
toegenomen tot 0,1482), dat dit model als benadering bruikbaar is.
Deze conclusie wordt ook gesteund door de overeenkomst tussen de waar-

den van bet limietbereik en de gemiddelde kijkdicbtbeid die met beide mo-
dellen zijn geschat (zie tabel 1 en 2).
Voor nadere vergelijking van de twee modellen zijn de volgende waarden

berekend:

Rechte-lijn-methode

0,8911
15,0
0,9174
29,1
0,9266
43,2

B&ta-Bernoulli
0,88 14
15,4

0,8969
30,4

0,9013
45,3

Ten behoeve van een eenvoudige en snelle benadering van bet bereik en de
gemiddelde contactfrequentie * na een bepaald aantal uitzendingen is de
recbte-lijn-metbode zeer gescbikt.

Tabel 5. Verschil tussen de contact!requentie-verdelingen zoals berekend vol-
gens de b~ta-methode en volgens het beta-Bernoulli-model

Aantal uitzendingen Chi2-waarde Aantal vrijheidsgraden

10 61,52 8
20 17,26 13
30 12,17 19
40 12,45 24
50 14,20 29
100 25,71 52
200 42,51 86
300 52,53 112
400 59,06 132

In tabel 5 worden de verschillen weergegeven tussen de contactfrequentie-
verdelingen die met de beta-methode zijn berekend en de contactfrequentie-
verdelingen die met bet beta-Bernoulli-model zijn berekend. Het verscbil
wordt daarbij gekarakteriseerd door de chi2-waarde met bet bijbeborende
aantal vrijbeidsgraden. Ret blijkt dat bij bet toenemen van bet aantal uit-
zendingen de verscbillen kleiner worden. Deze conclusie is in overeenstem-
ming met de eerder gedane uitspraak, dat de benaderingsfout van de beta-
methode zal afnemen wanneer bet aantal uitzendin.gen toeneemt.

U = 100

n = 200

n = 300

B
12
I;

I;
B12
I.

12
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5. CONCLUSIE

Ret is mogelijk met behuip van een model kengetallen van bet contact met
reclamecampagnes te voorspellen. Een geschikt model biervoor is bet beta-
Bernoulli-model, dat de frequentieverdeling geeft van de contacten met een
campagne, bestaande uit een te kiezen aantal uitzendingen. De parameters
van dit model zijn afbankelijk van de te beschouwen populatie en de zend-
karakteristiek. Voor een aantal populaties en karakteristieken zijn de para-
meters geschat met behuip van cilfers uit een onderzoek van Intomart B.v.
De voorspelling van de kengetallen is gebaseerd op de volgende veronder-

stellingen:

— Van een campagne wordt niet meer dan ~n film per dag uitgezonden.
Deze veronderstelling sluit aan bil de programmering van de STER.

— Voor een individu beeft elke uitzending van een bepaalde reclamecam-
pagne een gelijke kans om gezien te worden.

Deze kans is feitelijk bet gemiddelde van de kansen van alle uitzendingen
van de betreffende campagne. Doordat de veronderstellingen met betrekking
tot bet model een campagne betreffen, en niet een enkele uitzending uit die
campagne, en doordat de STER bij bet vaststellen van de zendscbema’s de
uitzendingen van een campagne over zoveel mogelijk verscbillende blok-
nummers en dagen van de week verdeelt, waardoor de gemiddelde kans om
gezien te worden in principe gelijk is voor alle campagnes die in dezelfde
periode plaatsvinden, doet de veronderstelling geen afbreuk aan de toe-
pasbaarbeid van bet model.

— Gedurende bet tijdsinterval waarin de reclamecampagne zich afspeelt, zal
een deel van de populatie (de ‘nooit-kijkers’) geen enkele film zien,
ongeacht bet aantal films dat wordt uitgezonden.

Als verklaring hiervoor kan men denken aan geloofsovertuiging, ziekte e.d.
Door bet bestaan van een groep ‘nooit-kijkers’ is bet maximale bereik van
de reclamecampagne 1 minus de relatieve grootte van deze groep. Dit maxi-
maal haalbare bereik wordt bet limietbereik genoemd.

— De individuele kansen om een reclame-uitzending te zien, zijn over bet
gedeelte van de populatie met een positieve kijkkans (de ‘kijkers’) ver-
deeld volgens een beta-verdeling.

Deze veronderstelling zon met behulp van bet oorspronkelijke dagboekma-
teriaal getoetst kunnen worden.

Wanneer bet voldoende is, bet contact van een deelpopulatie met een re-
clamecampagne te karakteriseren door middel van bet bereik en de gemid-
delde contactfrequentie, dan kunnen deze kengetallen met een eenvoudiger
inductief model aanzienlijk sneller, maar minder nauwkeurig berekend
worden.

274



Uit de schattingen van de parameters voor de verscbillende deelpopula-
ties en uitzendkarakteristieken kunnen aanwijzingen betreffende de lengte
van een reclamecampagne gevonden worden. Het limietbereik kan, in samen-
hang met de gemiddelde kijkdicbtbeid, wijzen op een populatie-heterogeni-
teit die van invloed is op de toename van bet bereik en de gemiddelde con-
tactfrequentie per additionele uitzending.
Een bepaalde gemiddelde kijkdichtheid binnen een deelpopulatie kan bet

gevolg zijn van een klein aantal ‘nooit-kijkers’ in de populatie (hoog limiet-
bereik), terwiji de ‘kijkers’ niet erg vaak de reclame-uitzendingen zien, maar
kan ook bet gevolg zijn van een grote groep C itkik~ (Inag limietbe-
reik), terwijl de ‘kijkers’ vaak de reclame zien. In bet eerste geval zal door
een langere campagne bet bereik van de campagne niet noemenswaardig
toenemen, doch zal alleen de gemiddelde contactfrequentie van de groep
‘kijkers’ sterk stijgen. De categorie ‘dochters’ is een voorbeeld van de eerste
vorm van heterogeniteit (relatief lage kijkdichtheid en een hoog limietbe-
reik), terwijl de groep ‘65+’ een dermate extreem voorbeeld van de tweede
vorm van beterogeniteit is, dat door bet vele kijken van de kleine groep
‘kijkers’ de kijkdichtbeid boog is bil een lang limietbereik.

Bij de uitzendkarakteristieken blijkt dat vooral de vroege blokken op
Nederland xx (blokken 5 en 6) een lang limietbereik bebben. Verder blijken
campagnes die zich binnen twee maanden afspelen een lager limietbereik te
hebben dan campagnes die zich over bet hele jaar uitstrekken. Zoals te ver-
wacbten is, hebben de zomermaanden mei tot en met ‘augustus een relatief
lage kijkdichtheid. Ret limietbereik is ecbter niet lager dan in de maanden
erombeen, zodat de vakantieperiode geen nadelige invloed op bet maximale
bereik blijkt te hebben (wel uiteraard op bet nantal spots dat uitgezonden
moet worden teneinde een bepanld bereik te verkrijgen). Opvallend is dat
in de wintermaanden november tot en met februari bet limietbereik relatief
lang is bij een normale kijkdichtbeid. Een plausibele verklaring hiervoor is
niet bekend.
Bij een vergelijking van de regio’s vallen bet hoge limietbereik en de

hoge gemiddelde kijkdichtheid in de regio Noord op.
Voor wat betreft de sociale klassen kijken in de sociale klasse D (laagste

kiasse) meer personen en kijken deze personen vaker dan in de sociale klasse
c. Over de sociale klasse AB (boogste klasse) zijn vanwege de grote varian-
ties geen betrouwbare uitspra.ken te doen.
In de leeftijdscategorie~n blijken personen tot 20 jaar veel en regelmatig

te kijken (een hoge kijkdichtbeid en een boog limietbereik) en kijkt de
groep 20-24 mar weinig, maar wel regelmatig (een lage kijkdicbtbeid en een
normaal limietbereik). Daarna neemt met de leeftijd de kijkdicbtheid toe,
met een vrij constant limietbereik, tot de categorie 65 jaar en ouder, die
de reeds eerder vermelde opvallende combinatie van een boge kijkdichtheid
en een lang limietbereik bezit.
Tot slot is nog een vergelijking te maken tussen de categorie~n ‘gezins-
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boofd’ respectievelijk ‘zoon’ enerzljds en ‘buisvrouw’ respectievelijk ‘docbter’
anderzijds. De mannelijke categorie~n hebben een lager limietbereik dan
de vrouwelijke, terwijl de kijkdicbtheid voor wat de ‘kijkers’ betreft boger
is bij de mannen dan bij de vrouwen. Een verklaring hiervoor zou kunnen
zijn dat meer mannen dan vrouwen, wegens bijv. werk of bobby, geen tele-
visiereclame zien, maar dat de mannen die w~l kijken, meer reclame zien
dan de vrouwen, die dan afwassen of koffie zetten (dit zou er op wijzen dat
de emancipatie van de vrouw nog niet is voltooid).

NOTEN

1. Zie hierover:
Massy, W. F., D. B. Montgomery en D. C. Morrison, Stochastic models of buyfng be-
haviour, MIT, Cambridge (Mass.), 1970, blz. 61 en 62.
Raiffa, H., en R. Schlaifer, Applied statistical decision theory, MIT, Cambridge (Mass.),
1961, blz. 218 en 219.
2. Ehrenberg, A.S. C., ‘The pattern of consumer purchases’, in: Applied Statistics,
Vol. vxix, 1959, blz. 26-41.
3. Zie: Massy e.a., op. cit., blz. 17.
4. Zie bijv.: Raiffa en Schialfer, op. cit., blz. 226.
5. Zie: Raiffa en Schlaifer, op. cit., blz. 236.
6. Ehrenberg, A. S. C., Repeat buying, North Holland Publishing Co., Amsterdam,
1972.
7. Vergelijk: Raiffa en Scblaifer, op. cit., blz. 237 en 265.
8. Hooke, R., en T. A. Jeeves, ‘Direct search solution of numerical and statistical
problems’, in: Journal of the Association for Computing Machinery, Vol.8, 1961,
biz. 212-229.
Zie ook: Wilde, D. J., en C. S. Beighiler, Foundations of optimization, Prentice-Hall,
Englewood Cliffs (N. J.), 1967.
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16. Het Steinmetzarchief
C. P.MIDDENDORP

1. WAT IS HET STEINMETZARCHIEF?

Het Steinmetzarchief is een data-archief. I-let verzamelt de basisgegevens
— de (anonieme) ‘ruwe data’ zoals die warden vastgelegd op ponskaarten of
magnetisohe band — van (voornamelijk Nederlands) sociaal-wetenschappelijk
onderzoek, in het bijzonder enqu~te-onderzoek. Veel van dit onderzoek
wordt uitgevoerd door bureaus voor markt- en opinie-onderzoek. Het basis-
materiaal kan dan oak van belang zijn voor gebruik bij cursussen in het
kader van de opleiding tot marktonderzoeker.
Hieronder zal kort warden ingegaan op de doelstelling van deze activiteit

en op de werkwijze van het archief. Daarbij zal het duidelijk warden dat
de basisgegevens thans gemakkelijk toegankelijk zijn en gratis ter beschikking
kunnen warden gesteld. Allereerst echter een korte schets van de achtergrond
van de data-archiveringsbeweging.

2. GESCHIEDENIS

In het begin van de jaren zestig begonnen velen zich te realiseren dat waar-
devolle onderzoeksgegevens verloren dreigden te gaan. Om dit te voorkomen,
werden inverschillende landen data-archieven opgericht.

Wet Roper Public Opinion Research Center, Williamstown, Massachusetts,
opgericht in 1947, was een voorloper van deze beweging. In 1960 volgde
het Zentralarchiv fUr empirische Sozialjorschung te Keulen en in 1962 het
Inter-University Consortium for Political Research te Ann Arbor, University
of Michigan.
In Nederland werd in 1964 de Steinmetz Stichting opgericht. De Stichting

werd genoemd naar prof. mr.1 dr. S. R. Steinmetz, ~n der voornaamste grand-
leggers van de empirisch geori~nteerde sociologie in Nederland. Wet
Steinmetzarchief is de opvolger van de Steinmetz Stichting: in 1971 werd
het archief overgedragen aan de Koninklijke Nederlandse Akademie
van Wetenschappen. De activiteiten werden voortgezet bij het Sociaal-
Wetenschappelijk Informatie- en Documentatiecentrum, waarvan het
Steinmetzarchie/ een afdeling varmt.
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3. DOELSTELLING

Vanzelfsprekend warden de basisgegevens van onderzoek in een data-
archief bijeengebracht am nader te warden geanalyseerd. Gegevens die
met een bepaald doel voor ogen werden verzameld, kunnen namelijk in
de meeste gevallen oak voor aridere doeleinden warden aangewend, bij-
voorbeeld:
a. men kan gegevens analy~eren vanuit andere theoretische of praktische

gezichtspunten;
b. men kan gegevens verdergaand analyseren dan door de oorspranke-

lijke onderzoeker (s) werd gedaan;
c. men kan de gegevens nader analyseren met andere — meer geavanceerde

— statistische technieken, die de oorspronkelijke onderzoeker (s) niet ter
beschikking stonden;

d. men kan de bevindingen van de oarspronkelijke anderzoeker (s) testen
aan de hand van een andere begripsvarming en operationalisatie en/of
bet toepassen van andere technieken;

e. men kan verschillende studies met elkaar combineren en/of vergelijken;
f. men kan ~n of meer studies nader analyseren am op basis van de

resultaten daarvan vragen aver te nemen in een nieuw onderzoek;
g. de techniek der parti~Ie replicatie (zie f) levert mogelijkheden tat het

bestuderen van (culturele) veranderingen en (saciale) veranderingspra-
cessen, aismede bet valideren en nader vormen van begrippen en bet
vormen van theorie~n;

h. de gegevens in een data-archief vormen een bran van mogelijkheden
voor het opdaen van ervaring in statistische analyses voor studenten, in
bet kader van werkstukken, stages en dergelijke.

Deze Iaatste magelijkheid kan oak warden benut in het kader van bijzon-
dere cursussen, zoals die in het marktonderzoek plaatsvinden.
Daarbij is bet van belang, te bezien van welke aard de studies in bet

archief zijn qua amvang, thematiek en steekproef.

4. AANWEZIGE STUDIES

Het archief omvat thans (september 1976) angeveer 650 studies. Daarvan
zijn er ongeveer 300 NI.Po-weekenqu~tes, kleine wekelijkse enqu~tes naar
~n of twee actuele onderwerpen. Van de avenge 350 studies is thans ruim
de heift ‘intern verwerkt’ tot s~ss system file 1 en opgeslagen in een data-
bibliotheek (DATALIB).
Qua thematiek en aard van het materiaal beperkt bet archief zich niet tot

bepaalde typen van studies: bet omvat studies op alle gebieden van de so-
ciale wetenschappen, van verschillende aard en omvang.
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Een vrij groat aantal studies heeft direct betrekking op marktonderzaek
en consumentengedrag, bijvaarbeeld studies betreffende het leesgedrag (an-
der andere de bekende TON- en NOP-onderzoekingen), betreffende bezits-
varming, apvattingen aver welvaart, invlaed op koopbeslissingen, apvattin-
gen aver het kapen op afbetaling, over het maken van winst, aver het ge-
bruik van de auto en het arbeidsmarktgedrag van werkiazen. Er zijn oak
vele zogenaamde woningbehoefte-onderzaekingen en studies met betrekking
tat de ‘cansumptie’ van de massamedia. Oak de besteding van de vrije tijd
wardt in vele studies onderzocht, bijvoorbeeid vakantiebesteding.
Een nag grater aantal studies kan men samenvatten ander de noemer

‘apinie-anderzoek’ (apinie bier ruim op te vatten als: opvattingen, waar-
nemingen, verwachtingen, etc.), die weliswaar niet direct betrekking heb-
ben op cansumentengedrag, maar dat gedrag mogelijk wel in een breder
cultured kader plaatsen. Er zijn vele studies met betrekking tat de achter-
granden van het kiesgedrag en palitieke voorkeur (bijvaarbeeld de beken-
de Natianale Verkiezingsonderzaekingen 1971-1973) en met betrekking tat
palitieke attituden en ideologie~n. Voorts: studies op bet gebied van huwe-
lijk, gezin, seksualiteit en religie.
Verder is er een categorie studies op het gebied van het schoolsysteem

(het bekende Talentenpraject bijvoorbeeld), de arbeidssituatie, de gezond-
heid (uiteraard aansluitend aan het consumentengedrag, bilvoarbeeld Ga-
doureks bekende studie aver ‘Riskante gewoanten’) en het milieu.
Teftslotte is er een rest-categarie van studies onder speciale groepen, vaak

met een ‘toegepast’ karakter, zoals gebandicapten, spartyissers, tour-mana-
gers, kleuters, deelnemers aan een popfestival en mensen in voar-arrest
(zie de Catalogue and Guide voor meer gedetailleerde informatie aver be-
schikbare studies).
De meeste van deze studies zijn ‘ad hoc’ enqu~tes, maar er is oak ander

materiaal, zoals de Volkstelling-gegevens van 1960, psy~bo1ogiscb test-
materiaal en statistische gegevens over gemeenten. De omvang van de
studies varieert sterk (van ±iQO gevallen tat vele tienduizenden of zelfs
meer). De gemiddelde omvang van een enqu~te is echter ±1500 persanen.
Vijfentwintig pracent van alle enqu~tes is gebaseerd op steekproeven uit de
gehele Nederlandse bevolking. Gemiddeld amvat een enqu&e ±150 vragen.
Zoals gezegd, zijn alle studies gemakkelijk (en gratis) beschikbaar. I-let

archief doet echter meer dan slechts bet beschikbaar stellen van de ruwe
data. Flierander volgt een averzicht van de dienstverlening.

5. DIENSTVERLENING

Deze is drieledig:
a. het zoeken naar een geschikte studie (‘retrieval’);
b. het beschikbaar stellen van gegevens;
c. bet verrichten van analyses;
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a. Het zoeken naar een geschikte studie
Hiertoe is in 1974 een camputerpragramma aangekocht, genaamd bet Re-
mote Information Query System (RIos). ~ Alle infarmatie aver een studie
— voor zaver bekend — wordt in dit systeem opgeslagen, te weten: a. de
studiebeschrijving ~en b. de tekst van de vragenlijst.
Met bebuip van RIQS kan men zoeken naar studies die aan een aantal

kenmerken voldoen; dit kan warden opgegeven aan de hand van een pro-
fiel (een formulier is op aanvraag verkrijgbaar). Of een gezocbte studie
aanwezig is, kan in bet algemeen binnen een week bekend zijn.

b. Het beschikbaar stellen van gegevens
Gegevens (de ruwe data) kunnen in elke gewenste vorm bescbikbaar
warden gesteld, bij voorkeur op magnetische band. Men kan elk gewenst
‘tape format’ opgeven.
Gebruikers dienen een verklaring te ondertekenen, waarin de condities

warden gespecificeerd waaronder de studie beschikbaar is.
Afhankelijk van de staat van bewerking waarin een studie verkeert en

bet gewenste ‘format’ (op tape), kunnen studies binnen ~6ntot vier weken
ter beschikking warden gesteld. Alle reeds tot s~ss system files verwerkte
studies kunnen binnen een week warden opgeleverd, mits wij in bet
bezit zijn van een gebruikersverklaring. Elke studie wordt volledig ge-
dacumenteerd door middel van de studiebescbrijving, de vragenlijst en bet
(srss) codeboek.

c. Het verrichten van analyses

Voor cli~nten die zelf niet over de noadzakelijke computerfaciliteiten be-
scbikken, kan bet archief analyses (laten) verricbten, en wel praktiscb elke
gewenste analyse.

In bet kader van marktonderzoekcursussen en bet anderwijs in bet markt-
onderzoek in bet algemeen kan de totale dienstverlening van bet archief
van belang zijn. In de praktijk van bet marktonderzoek is men vaak ge-
ari~nteerd op bet verzamelen van nieuwe data am een actuele situatie te
peilen met bet oog op te antwerpen reclame-campagnes of te ontwikkelen
produkten of dienstverlening. In bet kader van bet onderwijs is ~6n en
ander ecbter vaak moeilijk te realiseren. Men kan nu echter de te ontwik-
kelen probleemstelling ‘nabootsen’ door vanuit een (globale) problematiek
te zoeken naar gescbikte data die bescbikbaar zijn via bet Steinmetzarchief.
Vervolgens kan men de problematiek taespitsen op bet aanwezige materiaal.
Het neemt aldus weinig tijd in beslag am de gegevens te verzamelen en ze

zodanig in de computer op te slaan dat analyse gemakkelijk is, waardoor
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er meer tijd voar de analyse overblijft, die dan oak verder zou kunnen gaan
dan in de praktijk van bet marktonderzoek vaak mogelijk is.
Oak bij de uitvaering van deze analyse biedt bet Steinmetzarcbief zijn

diensten aan, zil bet niet altijd gratis.
Hieronder zullen tenslotte nag enkele praktische punten aan de orde

komen.

6. KOSTEN

Wet zoeken naar 66n of meer gescbikte studies en bet ter bescbikking
stellen van de data is voorlopig gratis, evenals bet uitvaeren van beperkte
analyses over bepaalde data. Bil uitgebreidere analyses warden de kosten
in rekening gebracht.

7. STAF

De wetenschappelijke staf bestaat uit dr. C. P. Middendorp (hoofd), drs.
W. G. A. Hazewindus en H. Scbrik. De avenge staf bestaat uit vier per-
sonen.

8. BESCHIKBARE APPARATUUR

Het archief beschikt over een terminal-aansluiting op de cDc-Cyber 73-28
computer van de Stichting Academiech Rekencentrum Amsterdam (SARA).
De terminal bestaat uit een Data-paint 2200 mini-computer en een Tally
line-printer. Ponswerk wordt uitbesteed aan bet Matbematisch Centrum en
aan bet bureau Gamma-Routine.

9. SLOTBESCHOUWING

Wet Steinmetzarchief breidt zich de laatste jaren snel uit: elk jaar neemt bet
nantal studies met ±50% toe. Steeds meer onderzoekers kunnen en iets
van bun gading vinden. Dit geldt uiteraard oak voor marktonderzoekers,
die er vele studies in zullen aantreffen die inhoudelijk en/of methodologiscb
van belang zijn als oefenmateriaal in bet kader van bet onderwijs. Vele
studies lenen zich door hun omvang (zowel qua aantal personen als qua
nantal variabelen) tat bet toepassen van geavanceerde analysetechnieken.
Vaak zijn gegevens over bet data-verzamelingsproces beschikbaar die onder-
zoek mogelijk maken naar effecten van de wijze van steekproeftrekken, de
aanwezigbeid van anderen tijdens bet interview, etc.
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De meeste studies zijn geheel vnij toegankelijk. Ecbter, bet opslaan van
studies in het archief kan geschieden onder bepaalde voorwaanden, door de
schenker gesteld aan bet gebruik door derden, te weten:
A. geen beperkingen;
B. publikatienechten berusten bij de schenker (s);
C. schniftelijke toestemming van de schenker vereist;
D. alleen bescbikbaar voor wetenscbappelijke doeleinden;
E. alleen beschikbaar na speciale oveneenkomst met de schenker (in bet

algemeen nag niet beschikbaan);
F. te voren contact opnemen met de schenken wordt aanbevolen.
Elke onderzoeker die geYnteresseend is in bet archiveren van zijn data in
bet Steinmetzarchief wordt verzocht een overdrachtsformulier aan te vragen.
Ret ancbief accepteent elke studie en vergoedt in bet algemeen de kosten

die gemoeid kunnen zijn met bet goed gedocumenteerd overdragen van de
basisgegevens van een bepaalde studie. Bij de ovendnacht dienen deze basis-
gegevens (op ponskaarten of magnetiscbe band) vergezeld te zijn van:
a. een codeboek, b. een exemplaar van de vragenlijst, c. een rapport (2
exemplaren liefst) en d. in geval van data op tape: een beschnijving van bet
tape-fonmaat.

10. VERDERE INFORMATIE

I-let Steinmetzarchief is gevestigd te Amsterdam, Kleine Gartmanplantsoen
10, tel. 020-22 50 61.
Uitgebreide informatie over studies en dienstverlening vindt men in:

Steinmetz Archives, Catalogue and Guide, North Holland Publishing Com-
pany, Amsterdam, 1974.

Steinmetz Archives, Supplement to the Catalogue and Guide, 1976.
Men zie voorts de serie ‘Data-arcbieven in de sociale wetenscbappen’ door
C. P. Middendorp, gepubliceend in Intermediair, 1975, nrs. 18 (blz. ~3-37),
22 (blz. 35-39), 26 (blz. 45-51).

NOTEN

1. Nie, N. H., D.H. Bent en C.H. Hull, SPSS, Statistical package for the social
sciences, McGraw-Hill Book Company, New York, 1970.
2. Ontwikkelcl op bet Technisch Centrum, Faculteit den Sociale Wetenschappen, Uni-
versiteit van Amsterdam, Roetensstraat 15.
3. Borman, L., R.Chalice, D.Dillaman, W. Dominick en P. Kron, Remote information
query system, user’s manual, Vogelback Computing Center, Northwestern University.
Evanston, Illinois; Information services technical report, 74.003; 1974.
4. In de Engelse taal en op aanvraag verknijgbaar.
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17. De schriftelijke enqu&e: een
literatuuronderzoek
H. J. J. VAN BREEMEN

1. INLEIDING

De schriftelijke enqu&te (SE) is, evenals het interview, de telefonische en-
quote, observatie en ‘desk research’ ~n van de technieken die de markt-
onderzoeker ter beschikking staan am informatie te verzamelen. Velerlei as-
pecten van de SE zijn in het verleden object van studie en anderzaek ge-
weest. In deze ‘review’ zal een karte samenvatting gegeven warden van een
aantal resultaten die op dit terrein zijn gebaekt. Als basis heeft het uit-
vaerige werk van Scott 144] gegolden, waarin hij de literatuur aspectsgewijs
samenvat. Met betrekking tat hier vermelde literatuur van v66r 1961 wordt
verwezen naar zijn uitgebreide literatuurlijst en wel als volgt: Ferber [1948].
Literatuur van na 1961 is opgenomen in de achter paragraaf 4 vermelde
literatuurlijst. Verwijzing hiernaar vindt plaats als valgt: Ferber [13]. In
paragraaf 4 zeif zullen samenvattingen van en conclusies uit deelparagrafen
weergegeven warden. Er zal vaarnamelijk aandacht geschanken warden
aan de in cansumentenonderzaek gebruikte SE, ondanks het feit dat de SE
oak in industrieel anderzoek een veel gebruikt instrument is.
Aan de SE wordt in de literatuur een groat aantal voor- en nadelen toege-

schreven, waarvan hier een kart overzicht. Opgemerkt dient te warden dat
met betrekking tat een aantal aspecten door sommigen een tegenstrijdig
standpunt wordt ingenamen; bavendien wordt het kostenaspect hier buiten
beschouwing gelaten.

Voordelen:
— De SE biedt de magelijkheid am geagrafisch gratere gebieden te enqu&
teren zonder de kasten per respondent al te zeer te verhogen, zoals bij
het interview. Voorbeelden zijn internationaal onderzaek en onderzoek
onder ‘rare and scattered populations’.

— Van ‘distribution or selection bias’ bij toepassing van quota-sampling be-
hoeft geen sprake te zijn.

— Er is geen sprake van ‘interviewerbias’.
— De respondent kan bij de beantwaording bescheiden inzien, dan wel an-
derepersonen consulteren.

— Het is, meer dan bij het interview, mogelijk am informatie betreffende
verschillende leden van een zelfde huishouding te verkrijgen, zonder dure
‘call backs’. *
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— Bepaalde vragen zullen in een SE eerder, gemakkelijker en eventueel ac-
curater beantwaord warden dan in een interview.

— Bij een SE kan volledige ananimiteit verzekerd warden.
— De s~ biedt arganisatarische voardelen: er zijn 6f helemaal geen field-
workers bf er is slechts een kleine buitendienst.

— Het contact op zicbzelf is gemakkelijker te leggen dan bij het interview
(een farmulier kamt gernakkelijker binnen dan een persoan).

Nadelen:
— Velen schrijven de SE een lage response toe, die de representativiteit van
de uitkomsten negatief beYnvlaedt.

— Bij de SE antbreekt de stimulerende en/of explicerende interviewer. Door
het initiatief uit handen te geven, kan er verlies antstaan aan extra of
meer volledige infarmatie (abservatie).

— Lengte en complexiteit c.q. moeilijkheidsgraad zijn aan een lager maxi-
mumgebonden dan bij het interview.

— De identiteit van de respondent is niet gewaarbargd.
— De SE ~raduceert resultaten op langere termijn dan bij de mondelinge
enqu~te het geval is.

— Het -fatianaliseringseffect maakt zawel kennisvragen als vragen waarbij
een spontaan antwaord gegeven moet warden onmagelijk.

— Het tijdstip van beantwaarding is meestal niet bekend.
— Er kan een ancantroleerbare c.q. onmeetbare afhankelijkheid antstaan,
doardat de volgorde van lezen en beantwoorden niet te bepalen is.

— Bij verleende ananimiteit is her-ondervraging onmogelijk.
— In plaats van ‘interviewer bias’ kunnen andere varmen van bias op-
treden, bijv. ten gevolge van het gebruik van ‘inducements’.

Na deze inleidende apmerkingen zal nader ingegaan warden op resultaten
van anderzaekingen met betrekking tat enkele uitvoeringsaspecten die spe-
cifiek voar de SE van belang zijn en meestal gericht zijn op vergroting van
de ‘response rate’.

2. ENKELE UITVOERINGSASPECTEN VAN DE SCHRIFTELIJKE
ENQU~TE

2.1. Het ‘advance contact’
Doel van een ‘advance contact’ is, de respondent voor te bereiden op de
komst van een SE, aanwezig wantrauwen weg te nemen en hem eventueel
aver het doel van de enqu~te en de apdrachtgever nader te informeren. De
varm waarin bet contact geschiedt, kan zowel schriftelijk als telefanisch
zijn: bezoek aan huis wordt, gezien de ka~ten, bijna niet toegepast. In tabel
1 zijn enkele onderzaeksresultaten kart samengevat.
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Tabel 1. Effect van ‘advance contact’ op de response rate

Auteur(s) Vorm van het
‘advance contact’

Response
controle-
groep

Response
exp. groep

Verschil
significant
(c~ =0,05)

Waisanen [1954] telefonisch 26,2 % 46,3 % ja
Kephart en Bressler [1958] schriftelijk 52 % 53 % neen
Heaton [18] schriftelijk 27,1 % 48,7 % ja
Stafford [47] schriftelijk 20,6 % 43,7 % in
Stafford [47] telefonisch 20,6 % 68,2 % ja
Ford [14] schriftelijk 32,9 % 39,6 % ja
Ford [14] schriftelijk 15,3 % 21,0 % ja
Myers en Haug [32] schriftelijk 28,9 % 37,0 % ja

Ford maakt oak nag melding van het feit, dat ‘the advance letter has no
significant influence on the time rate of response, the number of unanswered
questions and the answers of respondents’. Smith en Hewett [461 canclu-
deren, dat een ‘preliminary contact’ zawel op de totale response rate (na
gebruik fallow up) als op de initi~le response rate een significant positief
effect heeft, doch dat het effect op de returns uit de ‘second mailing’ nihil
is. Parsons en Medford [361achten een ‘advance notice’ effectief nach effi-
ci~nt, indien de steekpraef getrakken wardt uit een homagene populatie.
Myers en Haug [32] vermelden bij hun onderzoek dat, alleen gelet op tatale
kasten per respondent, zawel het gebruik van een ‘preliminary letter’ (65
cts.) als van een fallow up (86 cts.) hager uitkomt dan toezending van een
enqu~te zonder meer (53 cts.). Heaton [181draagt een aantal redenen aan,
waarom de response rate bij gebruik van een ‘advance contact’ vergraat zou
kunnen warden:
— er vindt een introductie en personificatie van de onderzaeker plaats;
— de patenti~le respondent krijgt de tild am zijn geanticipeerd gedrag te
averwegen;

— hij wardt op de kamst van een SE voorbereid;
— oak in de enqu~te zelf wordt am zijn medewerking gevraagd: dit her-
halingseffect kan response-bevorderend werken.

Additioneel voardeel, vooral bij industrieel onderzoek, is dat binnen grate
bedrijven de identiteit van de toekamstige respondent kan warden vastge-
steld.

2.2. De ‘cover letter’

Deze, de enqu~te begeleidende brief neemt bij de SE de plaats in van het
inleidende gesprek bij het interview. In het kart zal het hoe en waaram van
de enqu&e warden uiteengezet. Afgezien van nag te vermelden factaren dient
een ‘cover letter’ zo eenvaudig mogelijk opgesteld te zijn: illustrerend bier-
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voor is de stijging in response rate van 19 naar 34%, die Filipello, Berg
en Webb [1958] bereikten door do ‘cover letter’ to simplificeren.
Voarnaamste onderwerp van studie met betrekking tat dit aspect is de al-

gemene toan, de ‘degree of personalizatian’. Ter illustratie is hier een aantal
conclusies bijeengebracht.
Parten [37] beweert, dat ‘personal touch’ de response rate positief beTh-

vlaedt. Sirken, Pifer en Brown [19601behalen met een enigszins anpersoan-
lijke brief 50% response tegenaver slechts 32% met een meer persoanlijke
brief. Scott [44] constateert geen significante verschillen in response rates
tussen de persoonlijke en anpersoonlijke ‘cover letter’. Roeher [411 can-
cludeert uit enkele experimenten, dat ‘...persanalized element in the com-
munication with the subject is the critical factor in realizing high frequency
of questionnaire return’. In het anderzoek van Watson [50] blijkt geen
enkele varm van ‘persanalization’ de response rate significant te beinvloeden
(hij prabeerde het woard personal op de enveloppe en ‘Dear Mr...’ als aan-
spreektitel). Simon [45]: ‘personally typed cover letters have no clear cut
advantages aver mimeographed farm letters’; bavendien zegt hij in verband
met de ananimiteit dat ‘in same cases personally typed cover letters inhibit
rather than advance the rate of return’. Oak het onderzoek van Andreasen
[1] versterkt doze laatste canclusie~ ‘persanalization can act to discourage
response. Cox yAnderson en Fulcher [9] bereiken echter weer significant
gunstige resultaten voor de ‘personalized’ ten opzicbte van de ‘non person-
alized cover letter’. Houston en Jefferson [22] behalen met de ‘non per-
sonalized letter’ 49,5% response tegenover slechts 34,0% met een ‘per-
sonalized’.
Vergelijking van deze resultaten is maeilijk, amdat in do verschillende

onderzaeken andere vormen en gradaties van personificatie zijn gebruikt.
Wat de aanspreektitel betreft zijn, met uitzandering van het onderzaek

van Houston en Jefferson [22], geen significante verschillen in response
rate gevonden. Hieronder enkele resultaten hiervan: Clausen en Ford [1947]
vergeleken ‘personal salutation’ vs. ‘Dear Veteran’._Venne [1954] vergoleek
‘Dear Sir’, ‘Dear Friend’ en ‘Dear Bulletin User’. Kimball [27]: ‘Dear Sir’ vs.
‘personal address’, Watson [50]: ‘Dear Mr...’ vs. ‘blind letterhead’ en Kernan
[26]: ‘personal address’ vs. ‘Occupant’. Het bovenvermelde anderzaek van
Houston en Jefferson [22] vergeleek de alternatieven ‘personal address’ en
een ananieme ‘cover letter’.
Oak wat betreft de andertekening cancluderen zowel Kaiwash en Alea-

mani [24] als Clausen en Ford [1947]dat er geen significante verschillen in
response rates bestaan tussen een ‘handwritten’ en een ‘facsimile’ onder-
tekening. Weilbacher en Walsh [1952] hebben beide laatste factaren gecam-
bineerd en bevestigen bovenstaande canclusies, dat oak tussen de cambi-
natie van ‘personal salutation plus handwritten signature’ enerzijds en
‘impersonal salutation and facsimile signature’ anderzijds geen significant
verschil in response rate bestaat. Connatatie van de handtekening door mid-
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del van z.g. bronattributen blijkt bij Roeher [41], in zijn goval door middol
van eon fictieve titel, de response rate significant to verhogen: van 55 naar
81%.
Frazier on Bird [1958] canstateren, dat gebruik van eon p.s. do response

rate significant vorhoagt (24,7 naar 31,4%), terwijl Hoppe [1952] reeds
aangetoond had, dat eon met do hand goschreven i.s. effoctiever was dan
eon getypt P.s. (32 vs. 20%).
Hot blijft do vraag, of en in hoevorro men al doze individuele onderzaeks-

rosultaton mag genoraliseren of niet.

2.3. De constructie van de vragenlijst

Zowel op do algemene eisen aan (‘the short and easy look’) als op do
spocifieke vraagstolling in eon SE zal hior niot worden ingegaan. Bij do SE
moot in ieder geval rekening gehouden warden met hot feit, dat taelichting
op. c.q. explicatie van vragon door do onqu~teur niet magelijk is.

Bij voorkour dienen bij elkaar behorendo items op dezelfde bladzijde to
staan. Bauer en Meissner [3] constateren eon grater aantal tegenstrijdige
antwoorden, indien vragon over ~n andorwerp op twee verschillende
bladzijden standen.
Naast oon logische valgorde moeten do vragen zawol chranologisch als

qua camplexitoit do ‘line of least resistance’ volgen.
Ferber [13], Payne [38] en Belsan [4] hobben onderzocht of amkoring van

do valgorde van do gepresentoerde antwoordmagelijkheden eon verschil in
rospanspatroan tat gevalg had. Ale onderzaekingen bevostigen dit ver-
moeden, terwijl bij do twee laatstgonoemden amkering van do traditionelo
volgarde (hot moest gunstige eerst) loidde tat eon verschuiving van hot pasi-
tievo naar hot negatieve schaalgedoolto.
Hot gobruik van eon ‘double postcard’ is incidenteel anderwerp van on-

derzaek goweost. Stanton [1939] behaalt or eon response rate moo van
50,2% togonovor slechts 28,2% met oen SE van drie bladzijdon — dit in
togenstelling tat Durant en Maas [1956]. die voor do briefkaart 65% en
voor eon vier bladzijden grate vragenlijst 77% registroren. Hoewel goon
gebruik van eon cantrolegroep word gemaakt, bereiken zowel Keane [25] als
Book en Lade [5] met do ‘postcard’ response rates van 70 tat 80%. Oak bij
Brown [6] worden do positieve resultaten voar do ‘double postcard’ niot
teruggevonden, terwijl bij Goldstein en Friedman [17] do vragenlijst eon
hogere response rate behaalt dan do briofkaart: 57,4 vs. 42,6%.
Eon aspect dat veelvuldig in exporimenten getest is, is do lengte van do

vragenlijst. Zowel Sletto [1940], Scott [44],Mason, Dressel en Bain [29J als
Roscoe, Lang en Sheth [42] canstatoren goon significante versohillen in res-
ponse rate bij verschillende lengten. Hochstim en Athanasapoulas [21] geven
hot volgonde overzicht:
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Lengte in blz. Responserates N
Sampling frame study 8 81% 1109
Cervical cytology study 8 75% 592
Pilot study A 14 78% 146
Pilot study B 21 74% 169
Baseline study 23 70% 8083

Champion en Sear [8] vorgelijken vragenlijsten van 3, 6 en 9 bladzijden en
behalen response rates van resp. 27, 38 en 39%.
Al doze resultaten gaan in tegen do veel gepaneerde stelling, dat lange

vragenlijsten lage response rates tat gevolg hebben.

2.4. Het verzenden van de enqu~te

Zowel hot effect van do methode van verzenden als dat van frankeren is
(met name in anderzaek van oudere datum) uitgebreid aan do arde geweest.
Bijna alle anderzaeken (voornamelijk van v66r 1961), zoals Clausen en

Ford [1947], Phillips [1951], Kephart en Bressler [1958] en Sirken, Pifer
en Brown [1960] bereiken significante verschillen in response rates bij go-
bruik van ‘regular or ordinary mail’ vs. ‘special delivery or air mail’ en wel
ton gunste van doze laatste (respectieve response rates in doze vijf an-
derzaeken waren 36 vs. 61%, 26 vs. 64%, 52 vs. 66%, 35 vs. 62% en
69 vs. 80%).
lets minder duidelijk ligt hot bil do vergelijking van hot gebruik van eon

‘stamped’ vs. eon ‘franked postage or business reply’ envelappe. Alleen
Clausen en Ford 11947] en Dillman [11] constateren goon significante ver-
schillen. Robinson en Agisim [1951], Venne [1954],Scott [44],Kimball [27],
Watson [50] en Wiseman [52] verhogen hun response rates significant door
do ‘return envelope’ met postzegels v66r to frankeren in plaats van gebruik
to maken van eon ‘business reply envelope’.
Hot gebruik van meerdere postzegels in plaats van ~dn postzegel is zowel

door Langworth [1953] als door Watson [50] anderzocht. Eerstgenoemde
bereikt goon significant verschil in response rate, indien ~6n pastzegel van
6 cts. Ver~Vangen wordt door drie postzegels van resp. 1, 2 on 3 cts. Watson
echter komt tat eon andere conclusie: do groep met ~n pastzegel van 5 cts.
boreikt 29,6% response tegonavor 35,4% van do groep met vijf postzegels
van 1 ot.

2.5. Overige ‘inducements to reply’

Vole vormen van ‘inducement’ zijn gebruikt am do response rate to boin-
vlaeden, zoals gratis monsters, loten in eon loterij [Knox, 1951], postzegels
[Bevis, 1948; Brennan, 1958] en andere artikelen [Houston en Jefferson,
22]. In do moeste gevallen word do response rate inderdaad significant ver-
groat. -
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Hot meeste onderzaek is gedaan met betrekking tat ‘monetary induce-
ments’. Ondersoheid moot hierbij gemaakt warden tussen hot zander moor
geven van geld enerzijds en hot beloven ervan anderzijds. Bij do eorste
variant cro~ort do onderzoeker bij hot niet leveren van do tegenprostatie
door do patenti~le respondent dissanantie in do vorm van eon schuidgevoel:
hot evenwicht tussen do twee partijen wordt dan verbroken. Hot zonder moor
geven van geld vergraat do response rate: Shuttlewarth [1941], Kephart en
Bressler 11958] en Watson [50] sluiten ieder 25 ots. in bij eon deel van do
uitgaande enqu~tes. Vergeleken met hun respectievo contralegroepen ver-
hogen zij do response rate van resp. 19 naar 52%, van 52 naar 70% en van
30 naar 48%. Wiseman [52] vergraot do response rate met 8% door 10 cts.
bij to sluiten.
Wat do belofte van geld betreft zijn do valgende resultaten geboekt

(response rates):

Hancock [1940] Wotruba [531 GeIb [161’
Controlegroep 10% 18% — — -

Beloftevan2scts. 18% 20% 45%Z 25%~
Geveavan25cts. 47% 40% 54%’ l5%~

1. Gelb werkte met 50 cts.
2. ‘Middle class’.
3. ‘Lower class’.

Opvallend zijn do resultaten van GeIb, die eon verschil in reactie canstateort
bil respandenten uit versehillende saciale kiassen.

Eon belangrilk punt bij dit alles blijft do vraag, of or ten gevolge van hot
gobruik van ‘inducements’ bias aptreedt. Er is op dit gebied weinig gepu-
bliceerd. Scott [44] zegt hierover aan do hand van eerdere anderzoeken, dat
‘...nane of these reports present fully satisfactory evidence that the premium
induced no bias’.

2.6. Defollowup

Wat do invlaed van hot gebruik van follow up op do response rate betreft,
blijkt or eon grate mate van gelijkenis tussen do resultaten van allerlei onder-
zoeken to bestaan, in die zin dat, met uitzondering van Cox, Anderson en
Fulcher [9], in alle andere onderzaeken do fallow up do response rate pasi-
tief beinvlaedt. Voorbeelden hiervan zijn to vinden in Book en Lade [5],
Watson [50], Mayer en Pratt [30], Bachrack en Scoble [2] on Hachstim en
Athanasapoulos [211.
Roscoe, Lang en Sheth [42] vergelijken versohillende methaden van fallow

up en komen tat do canclusie, dat telefonische fallow up significant beter
is dan andere methaden, bijv. eon ‘postcard reminder’.
Absolute anonimitoit en gebruik van fallow up kunnen aan elkaar gekop-
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peld warden door toepassing van hot systeem van separaat terugsturon van
enqu~te en adresstrook.

Eon belangrijke kwestie bij do toopassing van fallow up is hot verschil
tussen ‘early’ en ‘late’ respandenten. Hoewel moeilijk kort samen to vatten,
zullen hier tach enkele resultaten uit experimonten worden weorgegeven:
— Persaneia met eon gratere intorosse voar hot ondorwerp van eon SE blijken
relatief moor in ‘early waves’ voar to komen dan in latere responsogroepen
[Scott, 44; Hachstim, 20].

— Suchman en McCandless [1940] tonen aan, dat or eon ovor-vortegenwoar-
diging optroedt ten aanzion van hogere apleiding in ‘early waves’: ‘col-
lege and above’ scoorde 44,2% in do ‘first wave’, maar slechts 8,7% in
do ‘total weighed sample’.

— Qua inkomen zijn do resultaten niet eenduidig. Soms canstateert men eon
ander-vertegenwoordiging van zawel do extreem hoge als extreom lage in-
komensgroepen; soms blijken do lagere inkamons in do ‘first wave’ juist
over-vertegonwaordigd to zijn [Donald, 1960].

— Vaak blijken or significante verschillen to bestaan qua ‘occupational and
employment variables’ [Shuttleworth,19311; werklozen zijn in ‘first waves’
onder-vertegonwoordigd, terwijl bil Mayor on Pratt [30] do hogere boroeps-
groepen over-vertegenwaordigd zijn.

— Maeilijk to beroikon personen vorschijnen pas in latero ‘waves’: Eckland
[12] probeerdo personen to bereiken wior academische studio mislukt
was.

Teneinde do resultaten van eon SE moor waarde to goven, vermeldon sam-
migo auteurs extrapalatiomethoden am do validiteit to vergraten. Valgens
Mayor en Pratt [30] kan men onorzijds, ander do voronderstelling dat res-
pandenten en niet-respandenton qua karakteristioken niot verschillen, do
‘actual responses’ herwegen, zodat zij do gehele populatie weergevon. Andor-
zijds kan do populatiewaardo geschat warden door ‘trends across waves’ to
extrapoleren.
Hochstim [20] geeft van doze laatste methode eon voorbeeld door do re-

sultaten via do kleinste-kwadraten-methodo na rosp. 47, 65, 75, 82, 85 on
89% r&spanso rato7to extrapbleron. Eon probleem hierbij is do lineaire aan-
passing. Later in eon onderzoek samen met Athanasopaulas [21] kamt hij
tat do conclusie, dat ‘...in no case extrapolation would have improved the
estimate’ [zie oak Baur, 1947].
Ognibene [35] geeft ter vergolijking eon drietal correctiomothadon:

— ‘telephone subsampling among nonrespondents’ verhaagt do ‘accuracy’
met 29,5%;

— ‘trend - projection’ (veronderstelling: non-respandenton lijkon op ‘late
respondents’) verhoagt do ‘accuracy’ met 15%, terwill

— ‘post stratification’ (ongelijke weging van bepaalde respondenten) do
‘accuracy’ vorhoogt met 6%.
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Scott 144] is aptimistisch: hij is van moning, dat ‘linear extrapolation of
either the within wave or between wave trend appears to bring an advantage
mare often than not’,

2.7. Interactie-ejfecten

Tot nu toe is slochts hot notta effect van verschillende uitvooringsaspocten
op do response rate vermeld. Echter, hot is oak interossant am na to gaan
of doze zelfstandig werken, dan wel elkaar versterken c.q. verzwakken.
Kennis omtrent do amvang en richting van intoractie kan aangewend warden
bij do keuze tusson cumulatief en seloctief to work gaan bij do apzet van
eon SE wat betreft do toe to passen technieken.
Watson [50] gaat helaas zelf niet in op dit aspect, maar tach zijn do re-

sultaten van zijn onderzoek vermeldenswaard. In eon pilot survey selecteert
hij response-bevorderende variabelen (contralegroep: 30% response; go-
bruik van ‘first class outgoing postage’: 40%; gobruik van ‘two day fallow
up’: 46%; ‘25 cts. incentive’: 48%). Later, bij simultane toepassing van
doze vier variabelen komt hij tot eon response rate van 84%! Splitsing van
dit bruto effect in ‘main and interaction’-effecten zou magelijk interossante
resultaten opleveren.
Wiseman [52] concludeort, dat ‘monetary incentive, follow up. stamped

return envelope and offer of survey results’ ieder praktisch anafhankelijk
van elkaar worken: drie van do vior ‘main effects’ waren significant (posi-
tief) togen slechts ~n van do elf mogelijko ‘interaction effects’.

Cox, Anderson en Fulcher [9] geven eon analyse van do invlaed van
‘personalized cover ‘letter’ en ‘fallow up postcard’ en oak hier is or goon
sprake van eon significant interactie-effect.
Houston en Jefferson [22] vermelden dat in hun onderzoek misschien wel

hot meest anthullende is, dat or eon significant interactie-effect resulteerde
tusson ‘personalizatian’ en ‘(non) monetary incentive’: ‘personalization tends
to decrease the positive benefits from the nonmonetary incentive’.
Uit hot onderzaek van Roscao, Lang en Sheth [42] kamt naar voren dat

tussen fallow up en do longte van do vragenlijst goon significant interactie-
effect optreedt.
Opvallend is dat pas in do jaren zoventig onige aandacht voar do groatte

van eventuole interactie-effecten opkomt.

3. BRUIKBAARHEID EN WAARDE VAN DE SCHRIFTELIJKE
ENQUflTE

Voorafgaand aan do validiteit van do SE is hot interessant am even stil to
staan bij do identiteit van do respondent: is do geadresseerde en ge~nqu~toer-
do persoan dezelfde?
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Scott [44] komt tot do canclusie, dat in zijn onderzoek ongoveer 10%
van do vragenlijsten is doargegeven. Nuckols en Mayer [331 vermelden do
volgende conclusie: ‘Mail panels (!) cannot produce independent responses
from the homemaker and her family’, en verder: ‘the study also raises doubt
about the ability of an investigator to reach members of the family, other
than the homemaker through a mail panel study’.
Wat do validiteit van do SE betreft hot volgende: slechts incidenteel is

anderzacht of en in hoeverre do antwaorden van do respondenten, inhaude-
lijk gozion, dus getaetst aan hot ‘ultimate criterion’ der realiteit, met do
werkelijkheid overoenstemmen.
Colby [1945] vindt ‘close agreement between responses and sales figures’

in eon vergelijking van apgegeven gobruiksgewoonten met do verkaapcijfers.
J-Iighman [19] acht do SE eon valide schattingsmethade voor do rangschik-
king van eon merk, terwijl voor bopaling van marktaandebon en populatie-
karakteristieken do validiteit soms betwijfeld moot warden. Scott [44]:
‘Neither the mail questionnaire nor the interview show a very satisfactory
validity’ (88,5% van do ‘mail respondents’ vs. 84,7% van do ‘interview
contacted’ gaven in hun antwoarden do realiteit weer).
Moor onderzoek is or gedaan met betrokking tat do ‘construct validity’

enerzijds, waarbij men do SE vergelijkt met bijv. hot interview, fungorend abs
afgeleid of ‘intermediate’ criterium, en do ropresentativiteit anderzijds, waar-
bij respondenten en non-respondenten met elkaar vorgebeken warden.
Om met hot laatste to beginnen, Reilly [39] bevestigt hot vermoeden dat,

rebatief gezien, gebruikers van eon pradukt in eon SE over dat produkt aver-
vertegenwoordigd zijn (92% van do respondenten waren gobruikers tegon
40% V~ui do non-respondenten). Hachstim en Athanasopoulos [21] can-
cluderen, dat ‘nonrespondents wore older and mare likely to be retired,
widowed, to live in a small household without children and to own their
home. Nonrespondents were also mare ‘likely to be white, male, skilled, and
to have relatively spacious living quarters.’
Scott [44] merkt ap, dat ‘reliabilities reported are generally surprisingly

low, even for factual items’, terwijl or in zijn oigon onderzaok woinig ver-
schilben optreden tusson do SE en hot interview met betrekking tat sekse,
burgorlijke staat en leeftijd, maar dat met betrokking tot beroopsgroepen do
SE moor ‘unclassifiable answers’ kent, en dat doze bavendion biased zijn
‘towards the less skilled occupations’. O’Dell [34] voert o.a. do valgende
feiten aan: in eon interview warden antwoorden die qua status, persaanlijk
of sacianl nadelig kunnen zijn md6r vermeden dan bij do s~, torwiji do spoci-
ficiteit van antwoordon op open vragen in eon SE kleiner is dan in eon inter-
view. McDanagh en Rosonbbum [31] concluderen, dat SE en interview ten
aanzion van do door hen anderzachte variabelen (sociabe klasso, geloaf en
vooroardelen) niet significant van elkaar verschilben. Sudman, Greebey on
Pinto [48] canstateren, dat do SE en hot interview in 70,5% van do go-
geven antwoorden weinig van elkaar verschilben, terwijb ‘where there are
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large differences, the self administered farm seems to give a better measure
of the true feelings of respondents than do the personal interviews’. In hot
anderzoek van Hachstim [20] waron do verschilben in gegeven antwaorden
binnen do range van wat op basis van hot toeval macht warden verwacht.
Ten aanzion van ‘embarrassing questions’ acht bij do SE hot betrouwbaarst,
in tegenstebbing tat Cannell en Fowber [7], die goon bewijs vinden voor do
stelling dat do SE ‘any positive effects an the social desirability’ had. Oak
Riimolin [43] canstateert, dat sbechts in enkebe gevabben do SE significant
afwijkt van hot interview. Wheatley [51], in eon vorgolijking tusson SE
en tebefonische enqu~te, bevestigt do twee baatstgenoemde meningon: bij do
pasitianering van eon merk bier aan do hand van elf bipolairo schaben blijken
do verschilben tussen beide methaden niet significant to zijn.

4. EVALUATIE

Op eon aantal aspocton kan in dit kader niot warden ingegaan, zoals pretest-
ing, kasten, kbeur en layout van do vragenlijst, anonimiteit, timing van do
follow up [Cax, 10]. deadline date, SE in industrieel onderzoek. Van hetgoen
behandeld is, zal hier eon korte samenvatting gegeven warden.

Do in paragraaf 1 vermelde voor- en nadeben bestempoben hot karakter
van do SE: bijzonder geschikt voar onderzaek in uitgostrokte gebieden of in
rare and scattered populations’. Hierbij zijn kennisvragen en vragon met eon
spontano beantwoording niot mogebijk. Combinatie van do SE met interview,
zoals Magid, Fotion en Gold [28] gedaan hebben, kan mogelijk onkebe
nadolen apheffon.
Wat hot ‘advance contact’ betreft, blijkt dat dit (zawel tebofonisch abs

schriftelijk) gemiddeld eon significante vorgroting van do response rate tot
gevobg heeft, zeker op korte tormijn.
‘Persanalizatian of the cover letter’ hooft stork verdeelde resultaten in an-

derzoek, afhankolijk van do aard van hot onderzoek, terwijl gebruik van eon
i.s. en van eon cannotatie beide eon pasitieve invboed op do response rate
hebben.
Do vabgarde van do vragen (niet specifiek voar do SE) blijkt van invboed

to zijn op do kouze van do geboden alternatieve antwoordmagelijkheden. Do
totabo bengto van do vragenlijst blijkt niot zo’n belangrijko response-bepaben-
do factor to zijn abs algemeen web gesteld wordt.
Wat verzending betreft, onderzoek toant aan dat zowel ‘special delivery

or air mail’ abs ‘a stamped return envelope’ gomiddeld genomon eon gunstige
invbaed op do response rate hebben.
‘Monetary incentives’ blijken zeer offectiof to zijn am hot aantal torug

antvangen vragenlijsten to verhogen. Hot gebruik van eon fallow up wordt
afgeschilderd abs hot moest effectief. Toepassing ervan brengt oak do ver-
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schilben tussen ‘early and late respondents’ naar voren, met name ten aan-
zion van opleiding en beroopsgraep.
Belangrilk is hot, to woton of doze aspecten van do SE elkaar versterken

of verzwakkon, dan web anafhankelijk van olkaar do response rate bein-
vbaeden. Resubtaten wijzen in do richting van onafhankelijkheid.

Bij al doze canclusies moot men ~6n ding niot vorgoten: do kosten. Af-
wegen van additionobe informatie en extra kosten is noodzakelijk. Naast
do bespraken effectiviteit is efficiency eon tweede punt van anderzoek go-
woost. Over hot algemeen zal do SE goedkoper zijn dan hot interview. Web
moot daar eon eventuobe lage response rate in verdisconteerd warden.
Eon conclusie uit paragraaf 3 is maeilijk to trekken: predictieve validiteit

is sbechts incidenteel andorzacht, terwijl met botrekking tat ‘construct vali-
dity’ nangetoond wordt dat or web enige verschilben bestaan tussen SE en
andere methoden. Do richting van do verschillon is echter soms wel van to
voren vast to stollen.
Hoewel niot alle canclusios en samenvattingen even eenduidig zijn, hoapt

do schrijver toch valdaan to hebben aan do normen, die do bezer voar dit
deel van hot jaarboek mag stelben: eon gecomprimeerd, zo volbedig magolijk
avorzicht van do litoratuur die spocifiek aver eon bepaald onderwerp is
verschenen.
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18. Consumentengedrag en inkomens-
waardering *

A. KAPTEYN

1. INLEIDING

De economische theorie van het consumentengedrag is elegant en algemeen.
Ondanks haar algemeenheid wordt de economische theorie van het con-
sumentengedrag niet toegepast op elk verschijnsel dat met consumenten-
gedrag verband houdt. Integendeel, in de marktkunde bijvoorbeeld schijnt
de economisohe theorie een ondergeschikte rol te spelen. E~n van de oor-
zaken daarvan ligt waarschijnlijk juist in de algemeenheid van de econo-
mische theorie; er zijn weinig aanknopingspunten voor empirisch onder-
zoek.
In dit artikel zullen we de volgende stappen nemen. We werpen eerst een

blik op de theorie en de praktijk van bet economisch onderzoek op bet ter-
rein van bet consumentengedrag. Het grootste deel van het artikel is ver-
volgens gewijd aan een theorie die weliswaar uit de economische hoek
komt, maar die, in tegenstelling tot de gangbare economische theorie~n,
aanzienlijk specifieker is. Dat wil zeggen dat de conclusies meer geschikt
zijn voor empirische toetsing. Deze theorie van de individuele welvaarts-
Junctie is ontwikkeld door Van Praag (1968) en getoetst in een aantal em-
pirische onderzoekingen (o.a. Van Praag, 1971; Van Praag en Kapteyn,
1973). In de paragrafen 5, 6, 7 en 8 beschrijven we de theorie en presenteren
een aantal empirisehe toepassingen. In paragraaf 9 geven we een korte
aanduiding van de implicaties voor de sociaal-economische politiek, terwiji
bovendien bezien wordt in welk opzicht de nieuwe theorie een vooruitgang
ten opzichte van de kiassieke economische theorie is.

2. WAT ONDERZOEKEN ECONOMEN?

Er bestaat een aantal uitstekende overzichtsartikelen op het gebied van de
economische theorie van het consumentengedrag (o.a. Houthakker, 1961;

* Rapport 76.03 van het Economisch Instituut van de Rijksuniversiteit te Leiden.
De onderzoekingen op het gebied van de individuele welvaartsfunctie van het in-
komen die in dit artikel ter sprake komen, zijn mede mogeijik gemaakt door de
Nederlandse Organisatie voor Zuiver Wetenschappelijk Onderzoek (zwo).
1k dank prof. dr. B. M. S. van Praag, ir. F. G. van Herwaarden en drs. T. J. Wans-
beek voor hun waardevolle opmerkingen.
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Goldberger, 1967; Brown en Deaton, 1972; Ferber, 1973). Een overzicht
van de economische benadering van bet consumentengedrag in deze para-
graaf ligt dan ook niet in de bedoeling. We zullen slechts de txvee belang-
rijkste benaderingen kort kenscbetsen.

2.1. Een pragmatische benadering

De eerste benadering die we behandelen, zou men pragmatisch kunnen
noemen. Zonder veel diepgaande tbeoretiscbe reflectie kan men toch wel
aangeven welke factoren een rol spelen in individuele consumptiebeslissin-
gen. Met behuip van allerlei multivariate statistische technieken kan men
pogen individuele aankopen te verklaren uit relevant geachte factoren. Zo
verkiaren bijvoorbeeld Goidherger en Lee (1962) met behuip van mul-
tipele regressie de aankoop van duurzame consumptiegoederen, zoals bijv.
auto’s, uit factoren als beschikbaar inkomen, leeftijd, geslacht en buids-
kleur van bet gezinsboofd, aantal gezinsleden, huwelijkse staat, bet wel of
niet bewonen van een eigen buis, bypotbeekscbulden, duur van bet even-
tuele buwelijk, opleiding en beroep van bet gezinshoofd.
Dit type analyses komt vrij vaak vo-or en heeft als voordeel dat men in

de analyse elke factor kan opnemen die eventueel relevant is. Deze beuris-
tiscbe benadering treft men ook vaak in de marktkundige literatuur aan
(bijv. Kau en Hill, 1972; Hageman en Van Helden, 1975).
Van economisch-theoretiscbe zijde is tegen een dergeijike heuristische be-

nadering altijd aangevoerd dat een expliciete theorie ontbreekt. Dientenge-
volge is bet onduidelijk of uitkomsten van empirisch onderzoek moeten
worden bescbouwd als een toets van ~n of andere theorie, dan wel als
aanwijzingen voor nog op te stellen bypothesen.
De inductieve en deductieve fase in de theorievorming lopen door elkaar.

2.2. Nut en gedrag
De standaard economiscbe theorie van bet consumentengedrag is qua idee
minstens bonderd jaar oud. De befaamde wetten van Gossen staan aan de
wieg van de theorie. Jevons, Edgeworth, Irving Fisher, Pareto en Slutsky
bebben de theorie verder ontwikkeld (cf. Houthakker, 1961, blz. 705).
Sindsdien kan de economische theorie van bet consumentengedrag als volgt
worden bescbreven.
Een individu wordt geacbt te bescbikken over een nutsfunctie, U, gede-

finieerd op een n-dimensionale ruimte van goederen, x. Een n-dimensionale
vector, x, in x representeert een bepaalde hoeveelbeidscombinatie van goede-
ren. Per assumptie kiest bet individu (in zijn rol van consument) die com-
binatie van goederen, x, die zijn nut U(x) maximeert. In zijn keuze is de
consument echter niet vrij. Hij dient rekening te bouden met bet feit dat
zijn inkomen, y, beperkt is en dat elk goed geld kost. De prijs van de n
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goederen wordt aangegeven door de n-dimensionale vector p. Een goederen-
vector x kost dan p’x.’
Aannemende dat de consument niet meer kan uitgeven dan zijn inkomen,

leidt de assumptie van nutsmaximering tot de volgende formulering van bet
consumentengedrag:

De consument koopt de vector van goederen x0, welke de oplossing vormt
van het probleem.

max U(x), onderp’x ~ y (2.1)

Indien we een idee bebben van de vorm van U, dan volgt de gekochte hoe-
veelbeid, x0, als functie van de vector van prijzen, p, en bet inkomen, y.
Immers, de bekende Lagrange-metbode om bet maximum van een functie
onder nevenwoorden te vinden, geeft: 2

au = (2.2)
ax
p’x = y, (2.3)

waarin au/ax de vector van partible afgeleiden van U naar x voorstelt. De
grootbeid X is de Lagrange-multiplicator.
De (n ±1) vergelilkingen (2.2) en (2.3) leveren, als bet meezit, een

oplossing voor ~ en voor de n hoeveelbeden van goederen x~, i = 1,..., n.
Indien we bil een bepaalde prijsconstellatie en een bepaald inkomen weten
boeveel de consurnent van elk goed, x~, koopt, dan kunnen we voor kleine
veranderingen in de prijzen en bet inkomen de reactie van de consument in
termen van gekocbte boeveelbeden uit (2.2) en (2.3) afleiden. Daartoe
differenti~ren we (2.2) en (2.3) naar de prijzenvector en bet inkomen. We
krijgen dan, in matrixnotatie:

dx /2.dp(~Uxx dy—x’dp

) —dX ) ) , (2.4)

waarin U~ = (a2U) / (axax’) en dp, dy, dx kleine (eigenlijk infinitesimale)
veranderingen voorstellen in respectievelijk de prijzenvector, bet inkomen
en de boeveelbeden. Oplossen van bet stelsel (2.4) naar de vector dx en
naar dA geeft:( dx

I -p’Lh
1 p /
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—1 iA~

p) u’ U~2~a~ pp’ U U~ p

— i}kdy—x’dP! (2.5)

(zie bijv. Brown en Deaton, 1972, blz. 1161)

De vergelijking (2.5) bevat alle fundamentele noties van de economiscbe
theorie van bet consumentengedrag. Men kan er o.a. de befaamde Slutsky-
onthinding van consumentenreacties in een inkomens- en een substitutie-
effect uit afleiden. De theorie kan in allerlei richtingen worden uitgebreid.
Men kan gezinsgrootte-effecten incorporeren (Barten, 1964; Muellhauer,
1974, 1975) en er consumptiebeslissingen over perioden mee bescbrijven
(bijvoorbeeld Phlips, 1972, 1974; Somermeyer en Bannink, 1973).
De diverse vormen van kritiek op dit model zijn overbekend (zie bij-

voorbeeld Morgenstern, 1972). We zullen die kritiek niet uitgebreid her-
balen. In paragraaf 3 zullen we slechts bij ~n bijzonder aspect stilstaan.

3. AGGREGATIE IN DE PRAKTIJK VAN HET ECONOMISCH
ONDERZOEK

De econ&mische theorie van bet consumentengedrag heeft betrekking op
individuen en goederen. De gegev&ns die in praktische toepassingen ter be-
schikking staan, hebben meestal betrekking op groepen individuen en
goederengroepen. Dientengevolge kan men de theurie niet direct aan de ge-
gevens toetsen. Men is genoodzaakt eerst de implicaties van bet gedrag van
individuen voor de observatie van groepsgegevens te onderzoeken en ver-
volgens deze implicaties te toetsen aan de groepsgegevens.
De aggregatie van goederen tot goederengroepen veroorzaakt daarbij geen

al te grote problemen (Brown en Deaton, 1972, blz. 1170, 1171). De ag-
gregatie van individuen tot groepen blijkt echter desastreus te zijn voor een
empirische toetsing van de theorie.
Voor een empirische toetsing van een theorie over individueel gedrag met

bebuip van gegevens over groepen mensen zou men wensen dat de individu.
ele theorie voor groepen een gedrag voorspelt dat e-en eenduidige relatie ver-
toont met bet gedrag van de individuen die deel uitmaken van de groep. Met
name zou bet plezierig zijn als bet gedrag van een groep mensen zou kunnen
worden beschreven met behulp van een ‘representatieve consument’, die
netjes een nutsfunctie maximeert en zich daarnaar gedraagt. Dit blijkt echter
niet bet geval te zijn. Brown en Deaton concluderen bijvoorbeeld:

‘...it would seem that, special cases apart, the balance of probability is against
individuals or groups of individuals acting “ideally” so as to give rise to ag-
gregate equations which satisfy, even approximately, the conditions for correct
aggregation’ (Brown en Deaton, 1972, blz. 1170). -
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Desondanks worden in de praktijk frequent modellen geschat met behulp
van geaggregeerde data, alsof de geaggregeerde data het gedrag van mdi-
viduen weergeven. Uiteraard is men zich wel bewust van de moeilijkheden,
maar vooral het gebrek aan adequate data laat weinig ruimte voor alterna-
tieven. Enige troost kan ondertussen gevonden worden in de beroem~de uit-
spraak van Hicks:

‘...the preference hypothesis only acquires a prima jacie plausibility when it is
applied to a statistical average. To assume that the representative consumer acts
like an ideal consumer is a hypothesis worth testing; to assume that an actual
person, the Mr. Brown or Mr. Jones who lives round the corner, does in fact
act in such a way does not deserve a moment’s consideration’ (Hicks, 1956,
blz.55).

De toepassing van economische modellen van consumentengedrag op geag-
gregeerde cijfers blijkt meestal tot een bijzonder goede ‘aanpassing’ aan de
cijfers te leiden. Kan men wellicht uit een goede aanpassing van een model
aan geaggregeerde data afleiden dat de onderliggende theorie gezond is?
Het antwoord is ontkennend. Sondermann (1975) laat zien dat, ook wan-
neer individuele nutsfuncties wiskundig minder plezierige eigenschappen
hebben (bijvoorbeeld discontinu zijn), de aggregatie van individueel ge-
drag toch leidt tot groepsgedrag, alsof de groep een mooie continue nuts-
functie heeft. Ruw gezegd: als we maar de nutsfuncties van een voldoende
aantal mensen optellen, dan komt er wel iets mooi regelrnatigs uit. Dit ligt
voor de hand en is ook op andere gebieden gevonden (zie bijvoorbeeld
Houthakker, 1955; Cramer, 1964).
Zoals gezegd, blijken de diverse modellen van het consumentengedrag

een bijzonder goede aanpassing aan geaggregeerde data te geven. Waarden
van de R2 van 0,99 komen regelmatig voor (bijvoorbeeld bil Evans, 1969,
blz. 66; en bij Parks, 1969, blz. 645).
Aldus verkeren we in de onaangename situatie dat enerzijds de theorie

met betrekking tot het individu niet goed kan worden uitgebreid tot een
theorie met betrekking tot het consumptiegedrag van groepen mensen, ter-
wijl anderzijds uit de succesvolle toepassing van theoretisch gefundeerde
modellen op gegroepeerde (geaggregeerde) data niet mag worden afgeleid
dat de onderliggende theorie juist is. Met andere woorden: de empirische
praktijk is mm of meer irrelevant voor de theorie en vice versa.

4. EEN NIEUWE THEORIE

We constateren dat de economische wetenschap tot nu toe weinig te zeggen
heeft over bepaalde empirische aspecten van het individuele consumenten-
gedrag. Gedeeltelijk ligt dat nan het betrekkelijk globale karakter van de
klassieke economische theorie: een consument beziet n goederen (welke
goederen, hoe groot is n?), maximeert een nutsfunctie (hoe ziet die eruit?)
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etc. I-let globale karakter wordt onderstreept door de empirische praktijk,
waarin de theorie wordt getoetst met behuip van geaggregeerde cijfers waar-
van de relatie met individueel gedrag onduidelijk is.
De vraag is nu: kunnen we een economische theorie ontwikkelen die

specifieker is dan de klassieke theorie (die bijvoorbeeld wel zegt hoe de
nutsfunctie eruit ziet), zodat er meer aanknopingspunten zijn voor het ver-
kiaren van individueel gedrag? In bet vervoig van dit artikel zullen we een
theorie schetsen (de theorie van de individuele welvaartsfunctie, ontwik-
keld door Van Prang (1968)), die o.i. voldoet aan de eis dat ze betrekking
heeft op het individu en dat ze op individueel niveau toetsbaar is. Hoewel
deze theorie betrekking heeft op individuen, speelt aggregatie er toch een
rol in. Door de nutsfunctie van een goed te zien als een aggregaat van de
waarderingen van de diverse eigenschappen van het goed, kan worden af-
geleid wat de vorm van de nutsfunctie is.

5. ENKELE ASSUMPTIES EN ENKELE CONCLUSIES

De theorie van de individuele welvaartsfunctie is gebouwd op een aantal
assumpties (zie Van Praag, 1968Y. We zullen de assumpties hier niet uit
ten treure behandelen, doch kort aanduiden waar bet om gaat.
a. De preferenties van een individu (consument) zijn transitief, d.w.z.

wanneer A wordt geprefereerd boven B en B boven C, dan wordt A
boven C geprefereerd. Deze assumptie is vrij vaak empirisch getoetst,
met in het algemeen bevestigende resultaten (zie bijvoorbeeld MacCrim-
monenToda, 1969Y.

b. De preferenties van een individu zijn continu. Deze bewering houdt on-
geveer in dat, als men 800 gram brood prefereert boven ~n fles bier,
men dan ook 799,999999999r... gram brood boven ~6n fles bier prefe-
reert (indien men bet aantal negens achter de komma groot genoeg
maakt).

c. De consument prefereert ‘minder’ niet boven ‘meer’.
d. Een verzameling goederen woi~dt gewaardeerd op een numerieke schaal

door vergelijking met enerzijds de situatie waarin men van elk van de
goederen een onbeperkte hoeveelbeid bezit en anderzijds met de situatie
waarin men van geen enkele van de goederen iets bezit. Zonder verlies
aan algemeenheid zullen we in bet vervolg aannemen dat de situatie
van overvloed met een e~n gewaardeerd wordt en de situatie van totaal
gebrek met een nul.

e. De consument beoordeelt goederen aan de hand van een aantal eigen-
schappen (z.g. karakteristieken). Deze eigenschappen worden onafhan-
kelijk gekozen. ~

f. De consument maakt zelf ook veronderstellingen. Met name neemt Van
Praag aan dat de consument veronderstelt dat de prijselasticiteit van bet
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aanbod van een bepaalde karakteristiek niet afhangt van andere karak-
teristieken. Bijvoorbeeld: wanneer een consurrient meer geld uitgeeft om
een grotere koelkast te kopen, dan neemt hij aan (v66r de aankoop) dat
de relatie tussen meer liters inhoud en een hogere prijs niet afhangt van
de karakteristiek ‘kleur’ van de koelkast.

Onze weergave van de assumpties is volledig noch exact. De kern van de
theorie wordt er echter redelijk mee aangeduid. De assumpties c en d
maken dat de waardering van goederen lijkt op een verdelingsfunctie in de
waarschijnlijkheidsrekening (ni. tussen nul en 66n liggend en monotoon
niet-dalend).
Inderdaad ligt de essentie van de weergegeven assumpties in het feit dat

een isomorfisme tot stand wordt gebracht tussen een waarderings- (nuts-)
theorie en de theorie van de waarschijnlijkheidsrekening. Als gevoig daarvan
kan men de stellingen die in de loop der tijden voor kansverschijnselen be-
wezen zijn, ook toepassen op waarderingen van goederen.
Met name de centrale limietstelling speelt een belangrijke rol. Beschouw

een brede goederengroep (bijvoorbeeld alle voedingsmiddelen, alle huishou-
delijke benodigdheden, etc.). Aan deze goederengroep onderscheidt de
consument een groot aantal karakteristieken (in het geval van voedsel:
smaak, voedzaamheid, geur, gemak bij verwerking, de gelegenheid waarbij
het genuttigd kan worden, etc.). De karakteristieken worden volgens assump-
tie e onafhankelijk van elkaar gewaardeerd. De waardering van de totale
hoeveelheid geld die, bijvoorbeeld per jaar, aan de goederengroep wordt
uitgegeven, kan worden gezien als de waardering van de som van hoeveel-
heden van de karakteristieken die met die hoeveelheid geld gekocht kunnen
worden. De som van eigenschappen lijkt, gezien het isomorfisme met de
theorie van de waarschijnlijkheidsrekening, op een som van een groot aan-
tal kansvariabelen. Dientengevolge is de centrale limietstelling uit de waar-
schijnlijkheidsrekening van toepassing. Toepassing van de centrale lintiet-
stelling levert de volgende stelling op:

Het geidhedrag, y, uitgegeven aan een brede goederengroep wordt (op grond
van het genot dat men aan de goederen denkt te kunnen ontlenen) op een
10,11-schual bij benadering gewaardeerd volgens de functie:

u () = 1 1 ex1’~1/2 ( ~ ‘~ ldt (5.1)crV23r ‘X I J

Voor een bewijs raadplege men Van Praag (1968).
Het rechterlid van (5.1) is de z.g. lognormale verdelingsfunctie, ook wel

aangeduid als:

311



A(y;p~,o) = (5.2)

waarin N (.;ii,a) de normale verdelingsfunctie voorstelt met gemiddelde ~
en variantie o~. De parameters ~t eiia zijn parameters met in dit verband een
psychologische interpretatie, die we later zullen behandelen.
Het geldbedrag y beeft betrekking op de breedst mogelijke goederengroep,

indien wa alle uitgaven bij elkaar optellen. Als we daar ook besparingen
(= uitgestelde bestedingen) bij tellen, dan valt deze groep samen met bet
netto inkomen. De stelling zegt dan dat de waardering van inkomensbe-
dragen bij benadering geschiedt volgens een lognormale verdelingsfunctie.
De functie in bet recbterlid van (5.1) beet dan de individuele welvuarts-
functie van het inkomen. De stelling is inmiddels empiriscb getoetst en be-
vestigd (Van Praag, 1971; Van Praag en Kapteyn, 1973).

Tot slot van deze paragraaf nog een opmerking.
I-let gebruik van brede goederengroepen is een~vorm vaiL aggregatie. In

tegenstelling tot de praktijk geschetst in paragraaf 3, is aggregatie bier niet
een lastig fenomeen waar men ombeen zou willen. Integendeel, de eigen-
schappen van aggregatie worden juist uitgebuit om (via de centrale limiet-
stelling) tot een specifieke uitkomst te geraken die aan individuele gegevens
getoetst kan worden.

6. DE INDIVIDUELE WELVAARTSFUNCTIE VAN HET INKOMEN

In figuren la en lb is een aantal verscbillende individuele welvaartsfuncties
van bet inkomen getekend. 6

Fig~rur 1a laat zien dat de welvaartsfunctie naar recbts verscbuift wanneer
ji toeneemt. De grootheid exp (ii) representeert bet inkomen dat met 0,5
wordt gewaardeerd, op de [0,1]-schaal.Wanneer ~t (en dus exp (!4) groot
is, heeft men kennelijk een groot bedrag nodig om bet eigen inkomen met
0,5 te waarderen. Wanneer ~i klein is, is men met een lager inkomen te-
vreden. De grootheid ~t is dus een typische behoejteparameter, exp (pt) is de
natuurlijke cenheid (natural unit) genoemd (Van Praag, 1968). We zullen
exp(g) ook wel aanduiden als bet mediaaninkomen.
De grootbeid a beinvloedt de helling van de curve van de welvaartsfunc-

tie rond bet mediaaninkomen (zie fignur ib). Indien a groot is, loopt de
curve viak; indien a klein is, loopt de curve steil. Dientengevolge waarderen
mensen -met een kleine a inkomens onder de exp (j~t) al snel met een nul en
inkomens daarboven al gauw met een ~n. Deze mensen kunnen zich ken-
nelijk moeilijk indenken wat bet betekent om een inkomen te bebben dat
duidelijk verscbilt van bet mediaaninkomen. Mensen met een grote u kun-
nen zich beter voorstellen wat ze zouden kunnen doen met een heel hoog
inkomen, terwijl ze ook met een relatief laag inkomen (ten opzichte van
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Figuur Ia. De individuele welvaartsfunctie van bet inkomen voor enkele waarden
van

0.8-

Q6

Q4-

Q2 -

02

inkomen (guldens x 1.000)

Figuur lb. De individuele welvaartsjunctie van bet inkomen voor verschillende waar-
den van a

~4=9,55
a~0,25

exp(1u) 14.000
/

~4=9~55
a 1,00

42
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Tabel 1. Resultaten van de schatting van individuele welvaartsjuncties in zes steek.
proeven

Belgi~l
(1969)

BelgW
(1970)

Belgili
(1973)

Ned.
(1971)

Ned.
(1974)

Ned.
(1975)

Aantal waarnemingen 2.522 2.268 2.179 2.952 919 1.748
Gemiddeld mediaan

inkomen a 20,3 22,7 22,2 14.045 17.677 17.154
Gemiddeld inkomen a 27,9 29,4 35,9 17.500 2 1.375 19.149
Gemiddelde waardering
van het eigen inkomen b 0,69 0,65 0,79 0,64 0,65 0,58
Gemiddelde welvaarts

gevoeligheid 0,56 0,57 0,54 0,51 0,43 0,40

a. Voor de Nederlandse steekproeven in guldens per jaar. Voor de Belgische steek-
proeven in 10.000 Bfrs. per jaar. De gemiddelden zijn meetkundige gemiddelden.

b. A (y;~,a) berekend per individu en daarna (rekenkundig) gemiddeld per steek-
proef.

exp (ii)) nog wel rond zouden kunnen komen. De parameter o beet de
wetvaartsgevoeligheid (welfare sensitivity) (Van Praag, 1968).

6.1. De meting van de individuele welvaartsfunctie
De eenvoudigste methode om er achter te komen hoe een individu verscbil-
lende inkomensniveaus waardeert, is: bet hem te vragen. In diverse onder-
zoeken (Van Praag, 1971; Van Praag en Kapteyn, 1973; Van Herwaarden,
Kapteyn ~n Van Praag, 1976) hebben we individuen de volgende vraag
voorgelegd (waarbij we ter illustratie de antwoorden van een bepaald in-
dividu hebben ingevuld):

Rekening houdend met uw werk- en gezinssituatie zoudt u uw netto inkomen inclusief
tanti~mes e.d. en verminderd met belasting en sociale lasten

A
B (passende letter omcirkelen)
C

week
per maand

jaar

willen beschouwen als:
Uitstekend als bet meer was dan
Goed als bet lag tussen
Ruim voldoende als bet lag tussen
Voldoende als bet lag tussen
Nauwelijks voldoende als bet lag tussen
Onvoldoende als bet lag tussen
Zeer onvoldoende als bet lag tussen
Slecht als bet lag tussen
Zeer slecht als bet minder was dan

145.000
135.000 en 145.000
f 30.000 en f 35.000
125.000 en 130.000
122.000 en 125.000
120.000 en 1 22.000
117.000 en 1 20.000
112.000 en 117.000
112.000
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Deze vraag noemen we de inkomenswaarderingsvraag.

Door de kwalificaties ‘goed’, ‘voldoende’, ‘slecbt’, etc. te vertalen in ge-
tallen op een [0,1J-schaal, verkrijgen we punten van de welvaartsfunctie van
bet individu. Met behulp van regressie kan een lognormale verdelingsfunctie
warden geschat die zo goed mogelijk aansluit bij deze punten. Aldus beb-
ben we voor dit individu de parameters ~ien o van zijn welvaartsfunctie
geschat. 8
Dergelijke metingen zijn inmiddels uitgevoerd aan ruim 12.000 personen

in Belgi~ en Nederland, verdeeld over zes verscbillende steekproeven. Enkele
resultaten van de metingen zijn weergegeven in Tabel 1.

De steekproeven in Tabel 1 zijn aangegeven met bet land en bet jaar waarin
ze getrokken zijn. De drie Belgische steekproeven en de Nederlandse steek-
proef uit 1971 zijn getrokken uit bet ledenbestand van respectievelijk de
Verbruikersunie in Belgi~ en de Consumentenbond in Nederland. De Neder-
landse steekproef uit 1974 is gedeeltelijk getrokken uit bet ledenbestand van
de Nederlandse Consumentenbond en gedeeltelijk uit niet-leden die qua
sociaal-economische karakteristieken vergelijkbaar zijn met de leden van
de Consumentenbond. ~‘ De Nederlandse enqu&e uit 1975 is door bet CBS
gebouden, als toevoeging aan de periadieke Europese Consumenten Can-
junctuur enqu~te. 18

Tabel 1 leert dat bet gemiddelde mediaaninkomen in de steekproeven
sterk samenbangt met bet gemiddelde netto gezinsinkomen in de steekproe-
yen. We komen daar nag op terug.
De welvaartsgevoeligheid is vrijwel constant in vier van de zes steek-

proeven. In de laatste twee Nederlandse steekproeven is deze parameter
duidelijk lager. In de beide laatste enqu&es zijn drie van de verbale kwa-
lificaties in de inkomenswaarderingsvraag onderstreept en is de respondent
gesuggereerd am bij bet invullen van de bedragen te beginnen acbter de
onderstreepte kwalificaties. Dit beeft er toe geleid dat de ingevulde be-
dragen dichter op elkaar komen te liggen dan wanneer de respondent bij
bet invullen eenvoudig bovenaan begint. Wanneer de ingevulde bedragen
dichter bij elkaar komen te liggen, wardt de gemeten u lager.
Uit enige globale analyses is inmiddels de indruk ontstaan dat de redactie

van de inkomensvraag in de laatste Nederlandse enqu~tes de voorkeur ver-
dient (cf. Van Herwaarden, Kapteyn en Van Praag, 1976).

7. WAAROM VERSCHILLEN ~i EN o PER JNDIVIDU?

Het empirisch onderzoek op bet gebied van de individuele welvaarts-
functie heeft zich vaornamelijk geconcentreerd op de vraag, door welke fac-
taren ~t en o bepaald warden. We zullen eerst een blik werpen op de deter-
minanten van a.
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7.1. Wat bepaalt de welvaartsgevoeligheid van een individu?
Uit de interpretatie van a in paragraaf 6 bleek dat a iets met voorstellings-
vermogen te maken heeft. Naarmate men zich beter kan voorstellen wat bet
betekent am een zeer haag of een zeer laag inkomen te bebben (relatief
ten opzichte van het eigen mediaaninkomen), is a_grater. Het ligt voor de
hand dat dit voorstellingsvermogen toeneemt, wanneer men zelf wel eens
een zeer laag of een zeer haag inkomen heeft gehad, of wanneer men veel
mensen kent die sterk verschillen ten aanzien van bun inkomen. De laatste
factor bezien we in paragraaf 8. De eerste factor wordt in beeld gebracht
door tabel 2 en tabel 3.
Tabel 2 onthult een duidelijk grotere a voor mensen met een variabel in-

komen dan voor mensen met een stabiel inkomen. De vraag naar de stabi-
liteit van bet inkomen is uitsluitend gesteld in de eerste twee Belgiscbe en-
quotes. Aannemende dat zelfstandigen een duidelijk meer variabel inkomen
hebben dan loontrekkers, geeft tabel 3 voor drie andere steekproeven soort-
gelijke informatie.
De verscbillen in beide tabellen zijn zeer significant, doch de boeveelbeid

variantie in a die door de classificaties in de tabellen verklaard wordt, is
gering. Kennelijk zijn er nag vele belangrijke verklarende factoren buiten be-
schouwing gebleven.

7.2. Wat bepaalt bet mediaaninkomen van een individu?

Het m~diaaninkomen is een indicator voor bet niveau van de geldelijke be-
hoeften van een individu (gezin). Wanneer zijn materi~le behoeften groot?
Globaal kan n~en drie klassen van antwoorden op die vraagonderscheiden:
a. Indien de objectieve omstandigheden tat hogere ‘noodzakelijke’ uit-

gaven leiden, bijvoorbeeld een groat gezin, zieke gezinsleden.
b. Gewenning. Men went aan een haag inkomen, een haag consumptie-

niveau, etc.
c. Sociale vergelijking. Wanneer mensen in de sociale amgeving van een

individu zich bepaalde uitgaven veroarloven, dan warden zulke uitgaven
voar dat individu oak aantrekkelijk.

Antwoard c komt in paragraaf 8 aan de orde. De antwoorden a en b blijken
door middel van de volgende regressievergelijking te kunnen warden be-
schreven:

= (3o + (3
11n(fs) + (32ln(y) + s, (7.1)

waarin (3d, ~ en (i~ (regressie-) parameters zijn en e een stochast is, onaf-
hankelijk van ln (Is) en ln (y). De grootheid Is representeert bet aantal ge-
zinsleden en y bet gezinsinkomen.
De betekenis van (32 kan warden duidelijk geinaakt met behulp van een

gedachtenexperirnent. Kies een individu met welvaartsparameters j’0 en a0.
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Beloof hem lOOa% meer salaris. Volgens (5.2) waardeert bij zijn huidig

inkomen volgens:
U(y) — N(ln(y);1t0,o0) = N(ln(y) ~~~~);O,Oo) (7.2)

Het beloofde nieuwe inkomen ( y (1 + a)) waardeert hij volgens:

U(y) = N(ln(y) + ln(l + a) —~i0;O,a0) (7.3)

Als we ante belofte houden, stijgt de p. van dit individu tat p.,, + (321n (I ±
a), volgens (7.1) (we verwaarlozen r). Het nieuwe inkomen blijkt na rea-
lisatie niet langer gewaardeerd te warden volgens (7.3), maar volgens (7.4):

U(y) = N(ln(y) + ln(1 + a) —po—(3~ln(l + a);O,o0)
= N(ln(y) + (1—j321n(1 + a) —p.o;O,a~) (7.4)

Vergelijking van de ex ante waardering volgens (7.3) en de ex post waar-
dering valgens (7.4) wekt de indruk dat van de inkamensstijging een ge-
deelte is zoek geraakt, nI. (321n (I -F- a). Indien p. niet zou reageren op ln (~v)

((32 0 in (7.1)), dan zou een inkamensstijging met een factor (1 ±a) (32
voldoende zijn geweest am de waardering (7.4) te bereiken. Met andere
woorden, van de stijging met een factor (I + a) vinden we slecbts

1—(32

(1 + a) terug in een vergroting van de waardering van bet inkamen,
(32

terwill (1 + a) scbijnt te zijn ‘verdwenen’. Kennelijk is dit bet gevolg
van bet verschuiv’en van de welvaartsfunctie. De verschuiving van de wel-
vaartsfunctie is bet preference drift effect genaemd (Van Praag, 1971; Van
Praag en Kapteyn, 1973). De parameter (32 wordt wel aangeduid als de
preference drift. Gemiddeld ligt de preference drift op ongeveer 0,62 (zie
tabel 4).

Tabel 4. Waarden van de ‘preference drift’, (32’ in zes steekproeven

Belgi~ (1969) Belgi~ (1970) Belgi~ (1973)

0,68 0,61 0,66 0,59 0,60 0,51
(0,01) 2.522 (0,01) 2.268 (0,01) 2.179

Nederland (1971) Nederland (1974) Nederland (1975)

0,60 0,63 0,66 0,66 0,53 0,57
(0,01) 2.592 (0,02) 919 (0,01) 1.748

Toelichting. In elke cel is bet element linksboven de ‘preference drift’. Tussen
haakjes stant de geschatte standaardfout. Het element rechtsboven is de ge-
corrigeerde R

2 CR2) beborende bij de regressie (8.1). Het element recbtsonder
is bet aantal waarnemingen.
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De lezer zal hebben opgemerkt dat (32 in feite een elasticiteit is. Een
waarde van (32 van 0,6 impliceert ruwweg dat van elke 10% inkomensver-
hoging vier pracent overblijft in termen van een gestegen inkomenswaarde-
ring, terwiji zes procent ‘verdwijnt’.
De Wa~den van de ‘preference drift’ in tabel 4 liggen redelijk dicbt

bij elkaar. Wegens de lage standaardfouten zijn de verschillen meestal
toch significant. De verschillen moeten grotendeels warden toegescbreven
aan verschillen in de structuur van de vragenlijsten die in de diverse steek-
proeven zijn gebruikt (zie eventueel Van Herwaarden, Kapteyn en Van
Praag, 1976).
Onderverdeling van de steekproeven op dezelfde wijze als in tabel 2 en

tabel 3 geeft tabellen 5 en 6.

Tabel 5. Waarden van de ‘preference drift’, (32’ van individuen die hun in-
kornen stabiel noemen en van individuen die hun inkoinen variabel noemen

Belgii~ (1969) Belgii~ (1970)

Stabiel inkomen 0,69 - 0,62 0,68 0,60
(0,01) 2.296 (0,01) 2.070

Variabel inkomen 0,62 0,52 0,54 0,57
(0,06) 129 (0,04) 196

Niet ingevuld 0,64 0,53 —
(0,07) 97 — 2

Totaal 0,68 - 0,61 0,66 0,59
(0,01) 2.522 (0,01) 2.268

Toelichting: zie tabel 4.
a. Het aantal waarnemingen is te gering am regressie (8.1) uit te voeren.

Tabel 6. Waarden van de ‘preference drift, (32. van loon trekkenden en zeif

standigen

Nederland (1971) Nederland (1974) Nederland (1975)

Loantrekkenden 0,61 0,62 0,66 0,66 0,54 0,51
(0,01) 2.663 (0,02) 789 7(0,02) 1.128

Zelfstandigen 0,53 0,57 0,63 0,57 0,45 0,42
(0,04) 128 (0,06) 107 (0,04) 189

Niet ingevuld of 0,56 0;61 0,78 0,64 0,57 0,58
niet werkend (0,05) 161 (0,14) 23 (0,03) 431

Totnal 0,60 0,63 0,66 0,66 0,53 0,60
(0,01) 2.952 (0,02) 919 (0,01) 1.748

Toelichting: zie tabel 4.

We zien dat mensen met een stabiel inkomen (waaronder gerekend de
loontrekkenden) onveranderlijk een bogere ‘preference drift’ vertonen dan
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mensen met een fluctuerend inkomen. De verklaring van dit verschijnsel
ligt voor de hand. Hoe meer men aan een inkomen went, des te meer wardt
dat inkomen bepalend voar gedrag en normen. Wanneer anderzijds bet in-
komen fluctueert, zal de waardering van bet inkomen minder van bet huidige
inkomen afhangen, daar bet individu bij inkomenswaardering oak zijn
vroegere inkomenservaringen betrekt. Dit effect lijkt sterk op bet z.g. ‘per-
manent income effect’ (Friedman, 1957).

7.3. Gezinsgrootte-effecten

Teneinde begrip te verwerven amtrent de betekenis van de parameter (3~ in
(7.1), bezien we wat er gebeurt indien de gezinsgraatte fs toeneemt met
lOOy% tot een gezinsgroatte fs(l + y). Volgens (7.1) stijgt p. dan met een
hoeveelbeid (311n (1 + y). Met andere woorden: als fs stijgt, stilgen de be-
boeften (indien altbans (3~ > 0; zie tabel 7). Deze observatie maakt bet
mogelijk, een toename van de gezinsgroatte in geld uit te drukken. Door
(7.1) te substitueren in (5.27~, vinden we voor de waardering van bet
inkomen y, bij gegeven gezinsgroatte fs:

U(y) = N((l —(32)ln(y) —(3o—(311n(fs);0,o) (7.5)

Als fs stijgt tot fs(l + y), gaat (7.5) over in:

U(y) N((1—(32)ln(y) —(30—(3jn(fs) —(311n(1 + y);0,a)
(7.6)

Wanneer we de inkomenswaardering U (y), die bestond v66r de gezinsuit-
breiding, willen bereiken n~ de gezinsuitbreiding, dan is inkomenscompen-

satie nodig en wel met een factor (1 ±~ (1 — (32)~ Men kan dit een-
voudig inzien door bet inkomen y in (7.6) te vervangen door

(3iI(1 _y(l ±y) (32)~ De expressie rechts van bet — teken blijkt dan gellik
te zijn aan de overeenkomstige uitdrukking in (7.5).
We zien dus dat p. stijgt met (311n (1 4- y) (bil constant inkomen v66r en

n~ de gezinsuitbreiding), terwijl ln (y) moet stijgen met (3~/ (1 — (32) ln (1 + y)
(hetgeen meer is dan (311n (1 + y), indien tenminste 0 < (32 < 1) am te
zorgen dat de waardering van bet inkomen niet verandert door de gezins-
uitbreiding. Het ‘preference drift’-effect schijnt tot gevolg te hebben dat
meer inkomensstijging nodig is dan de stijging van p. met (311n (1 + y) zou
doen vermoeden.
Meer inzicbt in wat er aan de band is verkrijgen we via de volgende in-

terpretatie. Net bedrag (1 + y) (3k’ (l—(32) kan men bescbouwen als de
kosten van de gezinsuitbreiding met een factor (1 + y). Met andere woor-
den: indien men de gezinsuitbreiding niet financieel campenseert, dan is bet
effect van de gezinsuitbreiding op de waardering van bet inkomen betzelfde
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als bet effect van een inkamensdaling met een factor (1 + ~ (3~/(1 —(32)
Definieer nu:

(1 + a) = (1 + ~)(31/(1 (3=~ (7.7)

We weten dat een inkomensdaling met een factor (1 -F- a) leidt tat een
daling van p. met een bedrag (3~ln(1 + a) = (32.(31/(1—(32)ln(1 + y). Het
effect van een stijging van de gezinsgrootte fs met een factor (I + y) kan
aldus warden antbonden in een prirnair opwaarts effect op p.:

(3~/(1 —(32)ln(l + y) (bet kosteneffect) (7.8)

en een secundair neerwaarts effect:

(32 . (3~/(1 — (32)ln(1 + y) (bet ‘preference drift’-effect) (7.9)

Het salda dat van (7.8) en (7.9) overblijft, is (311n (1 + y). Kennelijk is
(311n (1 + y) een lange-termijn-effect, dat averblijft als bet korte-termijn-
(kosten-) effect (3,1(1 — (3k) ln (1 + y) niet gecampenseerd wordt door een
inkomensstijging. In dat geval vindt een aanpassing plaats via bet ‘prefer-
ence drift’-effect. We noemen (3i de lange-termijn-gezinsgraotte-elasticiteit
en (3~/ (1 — (32) de korte-termijn-gezinsgrootte-elasticiteit. Beide elasticiteiten
warden gepresenteerd in tabel 7.

Tabel 7. Gezinsgrootie-elasticiteiten in zes steekproeven

Belgi~ (1969) - Belgi~ (1970) Belgi~ (1973)

LT KT LT KT - LT KT
0,14 0,44 0,13 0,39 0,14 0,35
(0,01) (0,04) - - (0,Of) (0,04) — (0,02) (0,04)

Nederland (1971) Nederland (1974) Nederland (1975)

LT KT LT KT LT KT
0,14 0,35 0,11 0,32 0,13 0,27
(0,01) (0,02) (0,02) (0,04) - (0,01) (0,02)

Toelichting. LT betekent ‘lange termijn’, KT betekent ‘korte termijn’. Tussen
baakjes staan standaardfouten. De standaardfout van de korte-termijn-elastici-
teit is berekend lit de standaardfouten van (3i en (32 met behulp van een
asymptotiscbe benadering (zie bijvoorbeeld Cramer, 1969, blz. 96).

We zien dat de lange-termijn-elastici.teiten in de diverse steekpraeven
vrijwel gelijk zijn. Oak de betrekkelijk lage (3’ in de Nederlandse steekpraef
uit 1974 verscbilt niet significant van de waarden in de andere steekproeven.
De gemeten korte-termijn-elasticiteiten verscbillen wel. Dit is uiteraard bet
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gevolg van de eerder gesignaleerde verschillen in gemeten (32 tussen de di-
verse steekproeven.
Gemiddeld is de korte-termijn-elasticiteit ongeveer gelijk aan 0,35. Dat

wil zeggen dat een toename van de gezinsgroatte met x% de kosten van
levensonderhoud van bet gezin met 0,35x% doet toenemen. Op deze wijze
maakt (7.1) bet oak mogelijk, kostenvergelijkingen tussen verscbillende ge-
zinstypen te maken.
De definitie van fs als bet aantal gezinsleden is erg globaal. Het ware

beter elk gezinslid te wegen naar zijn leeftijd en zijn pasitie in bet gezin
(vader, moeder, eerste kind, tweede kind, etc.). Deze herweging is uitge-
voerd volgens een bepaald model door Kapteyn en Van Praag (1976). Met
bebulp van dit tamelijk ingewikkelde model kan men o.a. nieuwe kinderbij-
slagtarieven construeren (zie Kapteyn en Van Praag, 1975).

8. REFERENTIEGROEPEN EN MINIMUM INKOMEN

Een nag niet behandelde verklarende factor van de welvaartsparameters
p. en a van een individu is te vinden in de samenstelling van zijn sociale
referentiegroep.
Het concept van de saciale referentiegroep is overbekend. Op allerlei

manieren beeft men onderzoek gedaan waaruit blijkt dat individuen hun
waarden en gedrag grotendeels ontlenen aan anderen. Deze anderen vormen
de sociale referentiegroep van bet individu (zie bijvoorbeeld Hyman en
Singer, 1968; Cartwright en Zander, 1968).
De definitie van de sociale referentiegroep van een bepaald individu is

niet eenvoudig. Vaak wordt de definitie door een onderzoeker geleverd.
waarna deze paagt nit te vinden hoe de sociale referentiegroep van bet
individu zijn waarden en gedrag bepaalt. Idealiter zau men uit onderzoek
tegelijkertijd te weten willen kamen hoe de saciale referentiegroep van bet
individu is samengesteld en hoe zijn waarden en gedrag daardoar warden
beinvlaed. Een paging daartoe is gedaan door Kapteyn, Van Praag en Van
Herwaarden (1976). Het gebruikte model is ruwweg als volgt te typeren.
Aan elk individu in de maatschappij kan men een aantal sociale ken-

merken onderscheiden, zoals leeftijd, opvoeding, beroep, soort woonplaats,
etc. Een bepaalde combinatie van saciale kenmerken noemen we een so-
ciaal type. Het ligt voor de hand dat de sociale contacten van individuen
warden beYnvloed door bun sociale kenmerken. Het is mogelijk een for-
meel model te ontwerpen dat beschrijft:
a. hoe sociale kenmerken over de maatschappij verdeeld zijn;
b. hoe de cammunicatiepracessen tussen individuen van verscbillende (of

dezelfde) sociale typen verlopen, d.w.z. wat de frequenties zijn waar-
mee contacten tussen individuen van verschillende sociale typen plaats-
vinden.
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De frequentieverdeling van contacten van een individu met andere indivi-
duen verscbilt per sociaal type. A priori kunnen we bijvaorbeeld aannemen
dat een individu met uitsluitend lager anderwijs relatief vaak mensen ant-
moet die oak uitsluitend lager onderwijs hebben genaten, terwijl za’n in-
dividu minder vaak mensen met universitair onderwijs zal ontmaeten. In
zeker opzicht bescbrijft, voor een bepaald individu, de frequentieverdeling
van sociale cantacten met andere mensen (van verscbillende sociale typen)
de sociale referentiegroep van dit individu. Daarbij moet echter nag ~6n
nuancering warden aangebracbt. Het gaat niet in de eerste plaats am de con-
tacten die in werkelijkheid plaatsvinden (bijvaorbeeld individu A ontmoet
individu B vijftig maal per jaar en individu C tien maal per jaar), maar
am de perceptie van die contacten (in bet voorbeeld kan individu A de
contacten met individu C zwaarder laten wegen dan de cantacten met in-
dividu B).
De combinatie van contactfrequenties en de perceptie daarvan, d.w.z. de

subjectief gepercipieerde contactfrequenties, door een bepaald individu, is
door ons als basis van de definitie van zija saciale referentiegroep genamen.
Uiteraard bevat bet model dat de sociale referentiegroep van bet individu

definieert op bovenbescbreven wijze, een aantal parameters waarvan de waar-
den gescbat moeten warden. Daartoe moet bet model warden uitgebreid met
behulp van een tweede component. De tweede component beschrijft de in-
vloed van zekere groatheden in de sociale referentiegroep van een individu op
bepaalde aspecten van zijn waarden- en narmenpatroon. In concreto bezien
we in ons model de invloed van de inkamensverdeling in de sociale referen-
tiegroep van een individu op de welvaartsparameters p. en a van zijn wel-
vaartsfunctie. Hoe moeten we ons die inkomensverdeling voorstellen?
De combinatie van contactfrequenties en perceptie van de contacten door

een individu van een bepaald sociaal type levert voor hem een verdeling op
‘I

van zijn z.g. referentiegewichten a1, a2, ..., a~, ~aj = I. (n is bet aantal
sociale typen in de maatschappij). Elk sociaal type omvat een groep van per-
sanen die allen dezelfde cambinatie van sociale kenmerken vertanen. Van
deze groep persanen kunnen we de inkomensverdeling bezien. Met name be-
zien we twee karakteristieken van die inkamensverdeling, ni. de mediaan,
exp { p.s, (i) }~ en de log-variantie ~ (i) 2~ De inkomensverdeling in de sociale
referentiegroep van bet individu wardt dan bescbreven door een mediaan
exp (p.y) en een log-variantie a

2 die gedefinieerd warden door:
U

‘I

fl

a2 = ~ a~a~(i)2 (8.2)
Y i=I

Men veronderstelt vaak dat inkomensverdelingen door een lognormale ver-
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delingsfunctie benaderd kunnen warden. Als dit oak voor de inkomens-
verdeling in de saciale referentiegroep geldt, wordt die inkamensverdeling
door de verdelingsfunctie A (.;p.11,a11) beschreven. Het ligt voor de hand am
de welvaartsparameters p. en a van een individu te koppelen aan de corres-
ponderende parameters p.1, en a1, van de inkamensverdeling in zijn sociale
referentiegroep. We hebben dat als volgt gedaan:

p. = (3o -F- (311n(fs) + (321n(y) -I- (3~p.11 I- v (8.3)

a
2 a

0 +cco
2±w (8.4)11/

waarin v en w stachasten zijn met de gebruikelijke plezierige eigenschappen
en (3o~ (3i, (32~ (3~, a

0 en cc1 te schatten parameters. De parameters (3o, (3i en
(32 zijn we al eerder tegengekomen (vergelijking (7.1)).
De vergelijkingen (8.3) en (8.4) maken bet mogelijk (3o, (3i~ (32’ (3s’ cc0 en

a1 te schatten met behulp van empirische gegevens, tezamen met de (bier
niet gepresenteerde) parameters van bet communicatiemodel, dat de referen-
tiegewicbten a1, a2, ..., a,, definieert, per sociaal type.

8.1. Empirische uitkomsten van bet referentiegroepenmodel

Hoewel de scbattingsuitkomsten van de parameters van bet communicatie-
model een interessant licbt werpen op bet maatscbappelijke communicatie-
praces, zullen we dat deel bier verder niet bespreken (zie Kapteyn, Van
Praag en Van Herwaarden, 1976). Het deel (8.3) en (8.4) geeft (voor de
Nederlandse steekproef uit 1971):

p. = 1,92 + 0,13 ln(fs) + 0,50 ln(y) + 0,30 p.11 R
2 0,649

(0,50) (0,02) (0,01) (0,05)
(8.5)

a2 = 0,18 + 0,82 a2 = 0,024
11

(0,02) (0,15) (8.6)

aantal waarnemingen: 2.774

De standaardfouten van de regressieca&fici~nten zijn tussen baakjes weerge-
geven. De definitie van fs is geschied volgens bet model van Kapteyn en
Van Praag (1976) (zie de laatste alinea van paragraaf 7). De R2 bebaren-
de bij (8.5) is significant hager dan de R2 beborende bij bet model zonder
p.
11 als verklarende variabele (0,001-niveau). De J~2 behorende bij (8.6)
verscbilt significant van nul op bet 0,005-niveau.
Na de interpretatie van (7.1) levert de interpretatie van (7.5) geen

moeilijkheden op. Indien bet inkomen van een individu met 10% stijgt,
neemt exp (p.) toe met 5%. Met andere woorden: de belft van de inkomens-
stijging ‘verdrinkt’ in een aanpassing van bet mediaaninkamen (via bet
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Piguur 2a. Welvearts- en inkomensdichtheden bil grate e., en

‘preference drift’-effect). De andere belft komt dus wel tot uitdrukking in
een toename van de welvaartsevaluatie van bet inkamen. Wanneer ecbter
iedereen 10% meer inkamen krijgt, dan stijgt oak p.11 en in plaats van de
belft blijkt slechts een vijfde van de inkamensstijging weerspiegeld te war-
den in een stijging van de waardering van bet eigen inkomen (in dat geval
2%).

De betekenis van de ca~ffici~nt a1 (zie (8.4) en (8.6)) kan men inzien
door a

2 te vari~ren. Veronderstel dat iedereen evenveel verdient. Voar de
U

landelijke inkomensverdeling geldt dan dat de spreiding nul is en (gezien
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Figuur 2b. Welvaarts- en inkomensdichtheden bij kleine a11 en
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de definitie van a
2 in (8.2)) oak o2 is dan nul voor elk individu. Het gevolg
11 1,

is dat de welvaartsgevoeligbeid a van bet individu daalt tat V a
0. Meer in

bet algemeen leidt een boge a11, d.w.z. een sociale referentiegroep met een
grate inkamensspreiding, tat een hoge i, terwijl een lage a11 leidt tot een
kleine ~. De invloed van p.11 en a11 op p. en a wordt geillustreerd voor enkele
sociale typen in figuur 2.
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In figuur 2a wordt voor een individu van een saciaal type met een grate
01, en grate p.11. de welvaartsdichtheid X(.;p.,o) en de inkomensdichtbeid
2. (.;p.11, 011) getekend.
In figuur 2b warden dezelfde curves gepresenteerd voar een individu met

een kleine p.11 en een kleine cr~,. Men ziet dat de welvaartsdicbtheid een tame-
lijk getrouwe afspiegeling is van de inkomensdicbtbeid in de sociale referen-
tiegroep. 14

8.2. Minimum inkomen

Het minimum inkomen speelt sinds een aantal jaren een belangrijke ral in
de Nederlandse sociaal-econamische politiek. Oak in andere landen, met
name in de vs, staat de vraag wat precies bet niveau van de ‘poverty line’
is, in bet centrum van de belangstelling. Op die vraag zijn vele antwoorden
gegeven, die ecbter geen van alle volkomen bevredigend zijn (zie Goedhart,
Halberstadt, Kapteyn en Van Praag, 1975, § 2). Daarom is bet de moeite
waard, te pogen een alternatief te vinden. Het door ons gekozen alternatief
is zeer eenvoudig.
Aan de 1748 personen in de Nederlandse steekproef uit 1975 werd in

januari 1975 de volgende vraag gesteld:
We willen graag van u weten welk netta gezinsinkomen in uw omstandigbeden
voor u bet absolute minimum is. Dat wil zeggen dat u met minder g~n kans zou
zien am ‘de eindjes aan elkaar te knapen’.
In mijn (onze) omstandigheden vind ik bet volgende netta gezinsinkomen
(‘schoon’) volstrekt minimaal:
f ... per week/per maand/per jaar * (* omcirkel de periode) -

Het antwoord op deze vraag noemen we bet minimum inkomen van de
respondent. 15 Wanneer we bet minimum inkamen, y,,a,,, van een individu
relateren aan zijn werkelijke netta inkomen, y, ontstaat bet beeld van fi-
guur 3.
De lijn die de relatie tussen In (y,,,~,,) en In (y) weergeeft, verschuift even-

wijdig met zichzelf naar boven, indien de gezinsgraatte toeneemt. De
relatie tussen ln (y,,,j,,) enerzijds en ln (y) en ‘ln (fs) anderzijds wordt be-
scbreven door de regres-sievergelijking:

ln(y~j,,) = --3,60 -+ 0,12 ln(fs) + 0,60 ln(y) J~2 = 0,57
(0,15) (0,01)

(8.7)
aantal waarnemingen: 1.748

De getallen tussen baakjes zijn de standaardfouten van de regressieco~ffi-
ci~nten.
Kunnen we uit (8.7) of figuur 3 afleiden hoe haag bet minimum inkomen

in Nederland in januari 1975 had moeten zijn? De volgende redenering
geeft een antwoord.
Wanneer y > y1,, bijvoorbeeld y = y(l) (zie figttur 3), dan is bet eigen
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Figuur 3. De relatie tussen log-niinimuminkomen en bet werkelilke log-inkomen bij
gegeven gezinsgrootte

In(ymm

Infy,~~

In

inkomen hager dan bet opgegeven minimum inkomen, yr,,. Men zou even-
tueel y(l) — y~,, kunnen niissen en toch nag net (denken) rond (te kunnen)
kamen. Stel dat bet inkomen van een individu oak ecbt zon dalen van y(l)
tat y~3,,. Dan is zijn nieuwe inkomen (op de harizontale as gemeten) dus
y~) = y5~,,. Wanneer bet individu na verloop van tijd van de schok be-
komen is, vragen we hemwederom wat bij als een volstrekt minimaal inko-
men beschauwt. Zijn antwoord luidt y~,,. Stel dat we hem oak (yC2) —

afnemen. Dan belandt bij in de situatie waarin zijn inkomen y(B) = y~,,, etc.
We kunnen bet spelletje net zo lang volbouden tat y = y~,,.
Kennelijk vergissen mensen zich in de vraag wat werkelijk minimaal is.

Alleen in bet geval y y,,~,, weten mensen precies wat een minimaal in-
komen betekent, omdat ze dat minimale inkamen aan den lijve ervaren. In-
dien y <y*

1 , treedt eveneens een perceptiefout op ten aanzien van wat
werkelijk minimaal nodig is, zij bet dat nu bet minimum wordt onderscbat.

tn(y*) In fyrr~?,~InfYm,n In (y)Q)
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Samenvattend: alleen mensen voor wie y = y,~.,, weten wat ‘ecbt minimaal’
is, nI. bun eigen inkomen. Daarom noemen we yb,, bet echte minimum in-
komen in de maatscbappij. Indien de gezinsgrootte taeneemt, schuift de lijn
die ln (y,,i,,) als functie van ln (y) weergeeft (in figuur 3) omboag, zodat

naar recbts schuift. Het echte minimum inkomen stijgt dus bij toe-
nemende gezinsgraotte. Voor een gezin van vier personen bedroeg, valgens
anze metingen, bet ecbte minimum inkamen in januari 1975 angeveer
f 12.000. Het wettelijk minimum, zoals gegarandeerd door de Algemene
Bijstandswet, bedroeg in januari 1975 angeveer f 13.500. Voar meer details
zij verwezen naar Goedhart et al. (1975) -

8.3. De waardering van het minimum inkomen

De individuele welvaartsfunctie maakt bet magelijk, te bepalen met welk
welvaartsniveau bet opgegeven minimum inkomen gepaard gaat. Het door
de respondenten opgegeven minimum inkamen blijkt gemiddeld (in de
steekproef) te carrespanderen met een waardering van ongeveer 0,4. Deze
waardering stijgt licbt met bet netto gezinsinkomen van de respondent. Bij-
voarbeeld: een respondent die f 50.000 netta als inkomen beeft, beschouwt
een inkomen dat overeenkomt met een waardering van 0,45 als minimaal,
terwiji iemand met een netta inkomen van f 10.000 een minimum inkomen
opgeeft dat carrespandeert met een waardering (volgens zijn eigen wel-
vaartsfunctie) van 0,35.
Kennelijk zijn individuen met eon hager inkamen veeleisender ten aan-

zien van bet minimum inkomen waarmee zi] denken rand te kunnen komen,
niet alleen in geld uitgedrukt, maar oak in termen van waardering van bet
minimum inkomen.
Het vedalen van bet minimum inkomen in waarderingstermen maakt de

palitieke beslissing over de hoogte van bet wettelijk minimum inkamen door-
zicbtiger. Immers, figuur 3 laat zien dat politici niet good weten wat een
minimum inkomen betekent (aannemende dat politici een aanzienlijk hager
inkamen bebben dan y”¶,,.,,). Door bet minimum inkomen te koppelen aan
inkomenswaardering, kan men politici in plaats van een minimum inkomen
een minimum waardering laten kiezon. Dit minimum behoeft niet op bet
door ons gevanden niveau van 0,35 te liggen. Een politicus kan even goed
van mening zijn dat 0,45 of 0,50 de minimale waardering moet zijn. Via
de individuele welvaartsfunctie kan elk gokozen minimaal waarderingsni-
veau warden getransformeerd tat een minimum inkamen.

9. EVALUATIE

In bet voorgaande bebben we niet alle toepassingen van de individuele
welvaartsfunctie genoemd. We bebben ons beperkt tat de empiriscbe toepas-
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singen en do tbooretiscbe antwikkelingen buiten bescbouwing gelaten, met
name de onderzaeken naar macbtsboleving door Van Praag en Kouwen-
haven (Van Praag en Kauwenhoven, 1974; Van Praag, 1975).
Met betrekking tot de individuele welvaartsfunctie willen we in dezo

laatste paragraaf drie aspecten bespreken.
a. Welko implicaties bebbon do bevindingen tot nu toe voor de sociaal-oco-

nomiscbo politiok?
b. In welko richting moot toekamstig onderzoek plaatsvinden?
c. Is do individuele welvaartsfunctio eon aanwinst voor do economische

wetenscbap?

9.1. Enkele politieke implicaties

We bebben gozion dat do welvaartsgevoeligbeid van eon individu afneomt
naarmato do variatie in gepercipieerde inkamons afnoemt (betzij bet oigon
inkomen in do tijd, botzij inkomens van anderen in do saciale referentiegroep
van bet individu). Dan noomt oak do ‘preference drift’ (32 toe. Voorts kijkt
men bebalve naar hot eigen inkomen oak naar inkamens van anderon, in do
sociale reforentiegroop.
In dit licbt bezien we drie belangrijke sociaal-economiscbe ontwikkelin-

gon: do grooi van bet aandeel van do collectieve sector in bet nationaal in-
komen, hot strevon naar grotere inkomensgelijkheid en bet strovon naar
gratero openbaarboid van inkamens.

Do graoi van do collectieve sector dient voor eon belangrijk doel am eon
grotero stabilitoit van bet inkomen van do burgors to bewerksteiligen (bij-
stand, werkloosheidsuitkeringen, wet op do arbeidsangescbiktbeid, ziekte-
wet, etc.). Hot gevolg van stabiele inkamens en minder inkomensongolijk-
beid is gemiddeld eon kloinere a. Bij kleiner wordende a tilt men zwaarder
aan inkomensverscbillen en aan fluctuaties van bet eigon inkomen (zie
figuur 1). ‘~ Dit leidt ortao dat do roep am inkomensnivellering sterker zal
warden en dat do druk tat vergroting van do calloctieve sector (am via so-
ciale verzekeringen inkomensfluctuaties to verminderen) toonoemt. Hot pro-
ces scbijnt zichzelf to versterken.
Daar komt bij, dat van veel kanten wordt aangedrongen op openbaarheid

van inkomens. Dit broidt (valgens bet model gescbotst in paragraaf 8; zie
eventueel Kapteyn, Van Praag on Van Herwaardon, 1976) do sacialo roferen-
tiegroop van eon individu uit. Als gevolg daarvan stijgt do p.11 (zie (8.1)) van
individuen met eon laag inkomen, betgeen p. verboogt (zie (8.3) en (8.5)),
zodat do waardering van bet oigen inkomon daalt. Oak dat versterkt do
druk tat inkomensnivollering. 11

Doze beschouwing verklaart o.a. waarom Zweodse industrie-arbeiders met
eon inkomen dat relatief woinig lager ligt dan dat van bun witte-boord-col-
lega’s, voel ontevredener zijn met bun inkamen dan Engolse industrie-ar-
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beiders die eon inkomen bebben dat aanzienlijk verder onder bet niveau
van bun witte-board-calloga’s ligt (Scase, 1974). In Zweden zijn do in-
kamonsverscbillon kleiner dan in Engeland on or is moor openbaarbeid van
inkamens, zodat betzelfde inkamensverscbil in Zwedon zwaarder wordt go-
voold dan in Engeland. Dit verschijnsel is oak bescbroven door Lawlor
(1971).

Do grooi van do collectieve sector beeft nag eon ander effect: bij leidt tot
eon grotero belastingdruk. 18 Eon grotore belastingdruk leidt ceteris pan bus
tot moor (kasten-) inflatie. Dat wil zoggen, eon guldon moor inkomen blijkt
acbteraf tegon to vallen, omdat do kaopkracht van die gulden vormindert.
Bovendien valt do gulden moor inkomon nag eons extra togen door bet
‘preference drift’-effect en amdat_men zich reforoert aan anderon, wior in-
komen waarscbijnlijk oak stijgt (model (8.3)). Wanneer eon laanstijging
tegenvalt, zal do roep am additionele laonstijgingen grater warden, waar-
door do inflatie verder wordt aangewakkerd, etc.
Samenvattond: do ompirische uitkamsten met betrekking tot do indivi-

duele welvaartsfunctie van bet inkomen maken bet waarschijnlijk dat in-
flatie, bet streven naar inkomensherverdoling en eon uitbreiding van sociale
verzokeringen pracessen zijn die samenbangen en zicbzolf en olkaar vor-
sterken.

9.2. Vender onderzoek

In paragraaf 5 is gescbetst, op welke wijze kan warden afgeleid dat do
wolvaartsfunctie van bestedingen aan brede gooderengroopen lognormaal is.
Hot ompiiiscb ondorzoek beeft tot op bod~n betrokking - gobad op do
breodst magelijko gooderengroep, to weten bet notto inkamen. In do Neder-
landse onqu~te uit 1971 zijn vragon opgenomen voor do meting van z.g.
parti~le welvaartsfunctios. Do partWle wolvaartsfunctie boschrijft voor eon
bopaald individu hoeveel tovrodenboid (op eon [O,1]-schaal) bij denkt to
ontlenen aan bet bestodon van eon zeker geldbodrag aan eon bredo goederen-
groop. Do parameters van do parti~1o welvaartsfunctio kunnen goscbat war-
don op dozelfdo wijzo als do parameters van do individuole welvaartsfunctie
van bet inkamon. Analoog kan vorvolgons anderzocht warden door welke
factoren do parameters van do parti~lo welvaartsfunctie verklaard kunnen
warden. O.a. lijkt bet oak bier waarscbijnlijk dat or eon soort ‘preference
drift’ zal optreden (bijvoorbeeld to interproteren in termen van cognitiovo
dissanantie; Ginter, 1974), terwijl do sociale roferentiegroep ovoneens als
verklarende factor moot warden bezien.
Na bet analyseren van do determinanten van do parameters kan do

parti~lo welvaartsfunctie warden gobruikt am godrag to voarspellon. Men
kan daarbij denken aan do klassieke theorie van bet cansumentengedrag
(zie paragraaf 2), waarbij do gometon parti~lo welvaartsfunctios als nuts-
functie dienst doen. Alternatieve modollen zijn uiteraard denkbaar.
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Do individuele welvaartsfunctie van bet inkomen is tat nu too niot
gebruikt am gedrag to verklaren of to voorspellen. Thans vindt op bet
Ecanomisch Instituut to Leiden eon onderzaek plaats, waarbij do individuele
welvaartsfunctie van bet inkamen geincorparoerd wordt in eon model dat
bet niveau van individuele gezinsbesparingen moot verklaren. Eon andere
toepassing is bet maken van eon model dat individuoo~ gedrag op do arbeids-
markt moot voorspellen. Do Nederlandse enqu~te uit 1975 bevat hiervoor in
principe voldoonde informatie.

9.3. Een vooruitgang ten opzichte van de kiassieke theorie?

Wanneor is eon niouwe thearie beter dan eon oude? Op doze vraag zijn
vole antwoarden mogelijk. In navalging van Popper (1959) kiozon we als
critorium, dat do niouwe theorie spocifiekor moot zijn, d.w.z. do niouwo
theorie moot verschijnselen voorspellon die do oude theorie niot voarspelt.
Volgens dit criterium is do thoorie van do individuele welvaartsfunctie zeker
eon vaoruitgang ten opzichto van do klassieke econamiscbe theorie, die do
vorm van do nutsfunctie niet specificeert.
Met bebulp van do individuele welvaartsfunctie is bet o.a. magelijk, eon

aantal assumptios van do klassieke thoarie to taotsen, zoals do assumpties
dat eon consument nut maximoert en dat nutsfuncties van verschillende
individuen onafbankelijk van olkaar zijn. Doze taetsbaarheid vloeit voort
uit bet specifieke karakter van do theorie van do individuele welvaartsfunc-
tie. Zalang men do vorm van eon nutsfunctie niet specificeert, is bet maeilijk
am to onderzoekon in hooverre eon individu zijn nutsfunctie (die we niot
kennen) maximeort. Wanneer we echter beschikken over eon stelsel van
partible welvaartsfuncties die per individu gometen zijn, dan kunnen we
vrij eenvoudig uitvindon in boeverre hot aankoapgodrag van eon individu
to rijmen is met zijn gemoten welvaartsfuncties.
Indion ~n of moor van do ‘klassieke’ assumptios niot baudbaar blijken

to zijn, kan men met behulp van do individuele welvaartsfuncties onder-
zoeken welke niouwo veronderstellingen wel boudbaar zijn.

NOTEN

1. Eon accent duidt transpositie aan.
2. We hebben stilzwijgond do ongelijkheidsrestrictie p’x < y vervangen door do go-
lijkheidsrestrictie p’x = y, met andere woorden, we veronderstellen dat do consument
al zijn gold besteedt. Wannoer we besparingon oak tot do (uitgostetde) cansumptie
rekenen, vormt dat goon wezenlijke beperking van do algomeenheid van hot probleem.
3. Het begrip anafhankelijkheid is moeilijk in kort bestek uit to leggen. We vorwijzon
naar Van Praag (1968).
4. Voor eon moor godegen uiteenzetting van doze assumptie vorwijzen we wederom
naar Van Praag (1968).
5. Hoe breed eon goederengroep moot zijn am de stelling van toepassing to laten zijn,
is niet zonder nader onderzaok to zeggon. Hot lijkt waarschijnlijk dat afzondorlijke
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duurzame consumptiegoederen reeds als brede goederengroep mogen warden be-
schouwd. Men denke bijvoorbeeld aan hot aantal eigenschappen dat men aan eon
koelkast kan onderscheiden: volume, idour, vormgeving, bereikbare minimum tom-
poratuur, indeling, omvang vriesvak, etc.
6. Om hot - taalgobruik niet al to moeizaam to maken, zullen we meestal kortheids-
halve sproken van ‘welvaartsfunctie’. Evenzo wordt met ‘inkomen’ altijd bedoeld ‘not-
to besteodbaar inkomon’. Wanneer we over ‘individuon’, ‘monson’ of ‘personen’
spreken, bedoelen we altild gezinshoofden. Do welvaartsfunctie van hot gezinshoafd
reprosentoort per definitie do welvaartsfunctio van hot gehelo gozin.
7. Bedenk dat exp (ii) formeel do mediaan van do lognormale verdelingsfunctio is.
8. Do procedure volgens welke do verbale kwalificaties warden omgozot in getallen
op eon [0,1]-schaal en do procioze schattingsmethode warden beschreven door Van
Praag en Kapteyn (1973).
9. Doze stoekproef is getrokken door drs. J. Box, verbonden aan do m to Deift. Be-
langeloos heeft hij ons eon deel van zijn gegevens ter beschikking gesteld, waarvoar
wij hem seer erkentolijk sun.
10. Do Belgische onqu6te uit 1969 is oerder geanalyseerd door Van Praag (1971).
Do Nederlandse onqu6te uit 1971 is eerder geanalyseord door Van Praag en Kaptoyn
(1973). Do sos steekproeven gezamenlijk zijn godeeltelijk geanalyseerd door Van
Herwaarden, Kapteyn en Van Praag (1976).
it. Do verschillen tussen de steekproeven in tabel 3 sun zeer significant. Doze vor-
schillen sun echter voornamelijk kunstmatig to noomen als gevoig van do ver-
schillende vraagstelling in do drie steekproeven.
12. Doze assumptie is voor ons betoog volstrekt ovorbodig, maar maakt do to ant-
wikkelen gedachtongang intuitief moor aanspreekbaar.
13. Do dichtheid \ (y;m,s) is gedefinieord als dA (y;m,s) Idy. We tekenen dichtheden
in plaats van verdelingsfuncties, omdat dichtheden moor ilustratief sun voor versehil-
Ion in parameters.
14. We hebben uiteraard mooio voorboelden gekozon Bij andere sociale typon is do
gelijkvormigheid van beide dichtheden soms minder frappant.
15. Of kortweg, ‘sun minimum inkomon’. Men diont doze term to onderscheiden van
hot ‘wettelijk minimum inkomen’, waaronder we do minimum normen in hot kador
van do algemene bijstandswet vorstaan, met daaraan toegevoegd eon bepaald gemid-
deld huurbedrag en eventuele kinderbijslag.
16. Immers, wannoer eon individu ziot dat iemand anders 50% moor inkomen hoeft,
dan leidt dat bij Ideinoro a voor hem al snel tot do indruk dat hot hogere inkomen
van do ander tot eon zeer hoge inkomenswaardering moot leiden. Doze hage waar-
dering vergelijkt hij vorvolgens met zija eigon inkomonswaardering en constatoert eon
groat versehil. Analoog zal bij kleine a sun angst voor tildellik lagere inkomons groat
zijn.
17. Anderzijds daalt do ~ van mensen met eon haag inkomen. Hun waardering van
hot eigen inkomen stijgt, zodat hot marginale nut van eon gulden daalt (zie figuur Ia).
Dit vermindert waarschijnlijk do weerstand togon inkomensnivellering van mensen met
eon hoog inkomen.
18. Daartao rekenen we voor hot gemak oak do sociale premios.
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