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1. HET WETENSCHAPSBEDRIJF; IDEAAL EN WERKELIJKHEID.

1.1. Het credo van de wetenschap.

Het is nu een geaccepteerde gedachte dat wetenschappelijke denkbeelden, doc-
trines en theorie~n geplaatst moeten warden tegen de achtergrand van de
amstandigheden waarin ze zijn antstaan. Wie op dit punt al niet aanhanger
is van de opvatting van een maatschappelijke bepaaldheid, vat de wetenschap
tach op zijn minst op als een bedrijf dat in wisselwerking staat met de
maatschappij. De wetenschap kan een bepaalde factor zijn en haar stempel
zetten op de maatschappelijke gebeurtenissen, maar op haar beurt is ze het
gevoig van maatschappelijke amstandigheden en verhoudingen die in een be-
paalde tijd heersen. Wetenschap wordt niet bedreven in een maatschappelijk
luchtledig. In Frankrijk heeft de apvatting van de autonome idee~nantwikke-
ling, naar het inzicht van Gide en Rist’ zich nag het langst weten te handhaven.
Maar het verzet ertegen was daar kennelijk tach za ver apgedrangen dat de
genaemde auteurs zich genaapt hebben gevaeld hun idee~n-geschiedenis van
de ecanamie, in bescherming te nemen tegen aanvallen van de zijde van de
histarische schaal en het historisch-materialisme. Al waren aok zij tat ap
zekere haogte avertuigd van de histarische gedateerdheid van met name de
probleemstellingen en preaccupaties van de wetenschap: “Certes! l’influence
qu’exerce le milieu &canamique sur l’~canamiste, m~me le plus abstrait, est
ind~niable puisqu’il lui faurnit 1’aliment de ses r~flexians et les mat~riaux de
ses canstructions lagiques. Ce sant les faits qui fant surgir A un moment
dann~ les prabl~mes qui le th~oricien aura A r~saudre et ce sont eux qui, A
autremoment, les font disparaitre de l’harizan; c’est paurquoi ces prabl~mes
changent selon les Apaques,”2 ze zagen tach een antsnappingsmogelijkheid.
Want, za redeneerden zij vervolgens, als het dan zo is dat de maatschappe-
lijke omstandigheden bepalend zijn voar het antstaan van wetenschappelijke
idee~n, hoe valt het dan te verklaren dat ander identieke amstandigheden niet
alleen sterk van elkaar verschillende thearie~n naar voren warden gebracht,
maar oak regeireclit antagonistische doctrines warden ontwikkeld.
Nu zou een geheide historisch-materialist met de laatste tegenwerping wei-

nig maeite hebben, maar een afdaende verkiaring voor het verschijnsel van de
verscheidenheid aan idee~n in de wetenschap, en wel binnen bet bestek van 3



~n historisch tijdvak, is oak van die zijde toch niet geleverd.

In deze discussie gaat het, wel beschouwd, am de vraag- en probleemstellingen
die zich in een zeker tijdsgewricht op de vaargrond dringen. Gide en Rist
sloegen de spijker op de kap; in de historische bepaaldheid van de wetenschap
gaat men gemeenlijk toch niet verder dan in de omstandigheden de materialen
aan te wijzewdie in het denkproces van de wetenschappelijke onderzoeker de
bouwstenenvarmen of am in de drang van de maatschappelijke vraagstukken
zijn inspiratiebron te zien. De logica van de canstructie zeif wordt daarbij
buiten schot gelaten, in haar niethode wardt de wetenschap geacht universeel
te zijn en tijdperken en culturen te ‘averstijgen’.
Als men de westerse filosofie gewoonlijk met Thales laat beginnen3, die

leerde dat alles uit water was ontstaan, dan is het niet am dit leerstuk dat
hij vandaag nag vermeld wardt, maar am de wetenschappelijkheid van zijn
methode. De bewering, dat alles uit water was antstaan, moet warden opge-
vat als een wetenschappelijke hypathese, een vermoed antwoord op een ge-
stelde vraag, waarvan de apsteller bereid was deze oak empirisch op de proef
te stellen. De gevolgde methade: het stellen van een probleem, het formuleren
van een vermoed antwoard, bet op logische gronden maken van gevolgtrek-
kingen en het taetsen van deze gevolgtrekkingenaanempirische waarnemingen,
varmt het fundament van de maderne wetenschapsleer. Die vindt niet alleen
zijn aarsprong in de Griekse beschaving, maar heeft er oak haar beeld van
de onderzaeker en zijn wetenschappelijke habitus aan antleend: de mens die
zich zeif een prableem stelt, am dit volgens de regels van het spel tat een
oplassing te brengen. Ret doet er daarbij in feite niet za veel toe waar de
onderzoeker zijn probleem vandaan haalt, het is zijn zank am het probleem
op die wijze te stellen: “Voar de activiteiten van de anderzaeker binnen de
eerste fase, die van de ‘observatie’ inclusief de hypothese-varming, geldt in de
eerste plaats, dat hiervoar geen dwingende logische of inethodologisehe cisen
gesteld kunnen warden”.4
Voor de onderzoeker geldt het beginsel van de ‘vrijheid van antwerp’, maar

als hij eenmaal tot zijn ontwerp gekamen is, dan is hij verder aan strikte
regels van wetenschappelijk redeneren en observeren gebanden. Om het in
termen van de psycholagie uit te drukken, het wetenschappelijk ontwerp is
slechts gedeeltelijk een cagnitieve bezigheid en veeleer een praces van wils-
uiting en als zodanig oak open voor Lmaginatie en creativiteit, alsook voor
vooroordeel en preaccupatie. Men zou wetenschapsbeoefening eerder kunnen
defini~ren met verwijzing naar het ‘hoe’, de werkwijze van de wetenschap,
dan met verwijzing naar het ‘wat’.
De Groat heeft de regels die bij het volvoeren van wetenschappelijke activi-

teiten inacht dienen te warden genamen, niet geheel toevallig, vergeleken met
speiregels en daarbij meer inhet bijzander het schaakspel in gedachten gehad:’
“De narmen van lagicaen methodologie zijn dan de vastgelegde speiregels, die
aangeven wat mag en wat niet mag7De daarop aansluitende methoden en
technieken varmen tezamen wat inbet schaakspel de ~thearie’wardt genaemd:

4 de aanbevolen speel-methoden. . . . De impliciete normen en gewoanten, ten-



slotte, kunnen warden vergeleken met de ongeschreven speiregels en spec?-
methoden, waarander bijvaarbeeld de spartiviteitscade een belangrijke plaats
inneemt.”
In de ongeschreven regels en speelmethoden vindt de onderzoeker nadere

richtlijnen en gezichtspunten, waarbij de laatste verantwaordelijkheid in deze
aangelegenheid bij bet ‘forum’ van de ter zake kundigen ligt. Want wie met
een wetenschappelijke bewering naar voren wil kamen, dient voor het forum
te treden, de daar geoefende kritiek vormt een laatste toets op het gehalte van
de geleverde bijdrage. In die gedachte van het forum ligt zowel een descriptief
als narmatief element. Wetenschappelijke beweringen warden inderdaad be-
oordeeld en gekritiseerd, zowel in woord als in geschrift, op dat punt bestaat
een eeuwenoude traditie. Maar er ligt oak een pleidaoi aan ten grondslag: zo
zou het er eigenlijk aan toe moeten gaan. De beaefenaren van een zelfde
wetenschap vormen eenide~le gemeenschap, waarin ruimte wardt gegeven aan
ieder die zich geroepen voelt iets te beweren: een criticocratie zoals Hamming6
die eens heeft genaemd.
De spartiviteitscade brengt met zich mee dat niemand zich aan de kritiek

dient te ontrekken, ongeacht de positie die hij inneemt. Dat de kritiek ver-
antwoord moet zijn, spreekt vanzelf, maar onverantwoarde kritiek dient tach
niet het zwijgen te warden opgelegd, die moet in een vrije discussie tot zwij-
gen kamen.7 In de botsing van de meningen en de confrontatie van inzichten,
zal zich een consensus aftekenen. Vermoede antwaorden kunnen op die wijze
bevestiging vinden en vaortaan als wetten gelden, nieuwe thearie~n kunnen
warden aanvaard en dan toegevoegd aan het bestaande fonds van kennis.

In de ideaaltypische apvatting amtrent het verloop van bet ervaringspraces
berust de produktie-wijze van de wetenschap primair op bet principe van de
accumulatie van kennis en inzicht; een proces dat altijd voartduurt, want
de wetenschappelijke houding brengt mee dat kennis en inzicht in beginsel
slechts als voorlopig warden beschouwd en steeds vatbaar geacht voor kri-
tische toetsing in het licht van nieuwe waarnemingen resp. voor afwijkende
interpretaties die gevestigde apvattingen in een ander licht plaatsen.
Een tweede belangrijk beginsel dat ten aanzien van produktie-wijze in de

wetenschap in het geding wardt gebracht, betreft bet inslaan van omwegen,
waarvan niets steeds op voorhand duidelijk is of zelfs kan zijn tat welk doel
ze precies zullen voeren, dan wel tat welke doorbraak en ontknoping ze uit-
eindelijk aanleiding zullen geven. De toename van kennis en ervaring krijgt
gestalte in de vorm van herhaalde op elkaar aansluitende empirische cycli:
Openingen warden gemaakt door het vormen van nieuwe begrippen en kaders
voor onderzoek, nieuwe meetinstrumenten warden ontwikkeld am het veld
van ervaring en waarneming te verruimen, bestaande wetten warden aangevuld
of hun werkingssfeer uitgebreid en bestaande theorie~n geherfarmuleerd en
nieuwe opgesteld. Deze verscheidenheid van activiteiten kan niet volgens een
rechtlijnig patroan verlopen amdat niet alle wegen in een zelfde tempo kun-
nen warden afgelegd of even adequaat kunnen zijn; de wetenschap leert even-
wel oak van haar dwalingen. De wetenschap ziet zich dus voor een bekend 5



dilemma geplaatst dat inhaudt dat de helft van de door haar ontplooide
activiteiten achterafverloren maeite blijkt te zijn, maar zonder dat van te varen
oait kan warden vastgesteld welke die heift is. Wetenschapsbeaefening wordt,
idealiter beschouwd, bij uitstek in verband gebracht met het nemen van
risico s.
DeGroot heschrijft dewetenschappelijke activiteit dan oak als een bijzander

geval van de manieren waarop bet ‘arganisme’ de werkelijkheid exploreert en
zich de opgedane ervaringen daarbij ten nutte maakt.8 Zo al niet elke onder-
zoeker individueel het stempel van de vermetele antdekkingsreiziger krijgt
opgedrukt, dan toch wel de wetenschap in haar totaliteit. En valgens dit beeld
behoort niet alleen een verbeeldingskracht naar het voorbeeld van de antdek-
kingsreiziger tot haar uitrusting, maar oak een maatschappelijke anafhanke-
lijkheid en ongebondenheid zoals de vrijbuiter die aan de dag legt, alsmede
de denkdiscipline van een schaker en de bezonkenheid van het aordeel van
een wijze.
De bovenstaande — met opzet wat dik aangezette — schets van de produktie-
wijze in de wetenschap kan niet zandermeer antkracht warden met verwijzing
naar de realiteit van het wetenschapsbedrijf, althans voorzover deze schets een
pragramma inhoudt dat de beaefenaren bij wijze van richtlijn wordt voarge-
houden. Men kan de methadolagie moeilijk voor de voeten werpen dat ze in
de beste van de tradities haar leidraad meent te vinden. En is het bovendien
niet za dat de openbaarheid en openheideen zekere garantie bieden tegen ant-
sparingen cn krachten in het geweer roepen die scheef gegroelde situaties
kunnen redresseren? Het gevaar dat norm en werkelijkheid za ver uit elkaar
graeien dat het ideaal een fictie wardt, dat dan nag slechts met liefde wordt
gekoesterd am er de werkelijkheid mee te bedekken, zou ander de conditie
van apenbaarheid nag sleclits betrekkelijk incidenteel zijn.

Wie er niet op uit is am het anmiskenbare pasitivisme in dit credo van de
wetenschap te wraken of het als gebaseerd op een al te lichtvaardig aptimis-
tische ‘vaaruitgangsfilosofie’ van de hand te wijzen, ziet zich tach voor ten-
minste twee punten van discussie geplaatst.

Punt 1
Het proces van kennisverwerving is naar veler apvatting in laatste instantie
gericht op het voorspellen van verschijnselen am die tenslatte te kunnen
beheersenY
Indien dit het doel is van de wetenschapsbeoefening — en wie zau willen

ontkennen dat de maderne wetenschap zich dienstbaar weet aan de maat-
schappelijke vaortbrenging? — dan is een zadanig ervaringsproces niet las te
denken van de organisatie van de maatschappij waarin het ingrijpt via de
ontwikkeling van nieuwepraduktiemiddelen resp. via de beinvloeding van het
geldende wereldbeeld en de visie op de mens.
Dat betekent dat tegen de schets van de aanvaarding van nieuwe weten-

schappelijke inzichten die men daargaans bij methodologen kan aantreffen
6 niet primair het bezwaar van een te sterke schematisering valt in te brengen,



maar veeleer de verwaarlozing van het aspect van de sociale organisatie en de
terugkoppeling daarvan op de wetenschap.

Punt 2
Hoe kan nu de toegepaste wetenschap in het beeld warden ingevaegd? Met
name in de relatie die er gelegd wordt tussen het voorspellen en beheersen
van de werkelijkheid als doeleinden van wetenschap, speelt deze tak een be-
langrijke verbindende rol en als zadanig maakt ze een integrerend deel nit van
het gebauw van de wetenschap. Maar ze kent wel specifieke amstandigheden
waaronder haar beoefening plaatsvindt en deze komen in de geschetste weten-
schapsconceptie onvoldoende tot hun recht. Gm enkele van de complicerende
factoren te noemen:
— de bestaande theorie is uit haar aurd algemeen van karakter, terwiji haar
toepassing altijd in concrete amstandighedenplaatsvindt. Daarbij staat lang
niet altijd bij voorbaat vast in hoeverre ander die amstandigheden aan de
veronderstellingen van dethearie isvaldaan enkan de beantwaarding van die
vraag niet alleen een studieop zich zelfvarmen,maar oak een vraag waarop
geen bevredigend antwaard gegeven kan warden. Dit probleem doet zich
in bet bijzonder gevoelen met betrekking tat nienwe en nag onvoldoende
getaetste hypathesen en thearie~n;

— in hoeverre kunnen bestaande instrumenten en technieken voor een specifiek
doel warden aangewend, met andere woarden, wat is de robuustheid van
die gereedschappen in een concrete toepassing en op welke premissen be-
rust hun toepassing? Oak hier geldt dat de vraag vaak niet afdaende
beantwoord kan warden en zuiks te meer waar nieuwe, nag onvoldoende
ge~valueerde technieken in het geding zijn;

— hoeveel ‘aanbevalen speelwijzen’ (bijvaorbeeld zgn. syndicated services) kent
de praktijk van het toegepaste anderzoek niet? In hoeverre kan ofmag men
met standaarddiensten genoegen nemen indien meer specifiek toegesneden
onderzoek geindiceerd, maar gelijkertijd anhaalbaar of onbetaalbaar zou
zijn?

Kan men deze vraagstukken nu werkelijk als afgedaan beschauwen, met ver-
wijzing naar het doelmatigheidscriterium, en stellen dat in de praktijk wel zal
blijken of het werkt of niet? Wij zullen deze vraag in een later stadium
onder agen zien. De drang am in praktische situaties uitkomsten van weten-
schap, technieken en instrumenten maar toe te passen is groat, want de pro-
blemen doen zich in de regel op een dwingende wijze voar en de neiging is
sterk am liever een provisarische aplossing te aanvaarden dan een wellicht
meer beproefde die of te kostbaar, te amslachtig, te tijdravend is, of alle drie
tegelijk.
Het toegepaste onderzaek varmt dan oak bij uitstek het domein van de

angeschreven narmen en voarschriften, waar een bijzander zware wissel ge-
trakken wordt op het functioneren van een forum.

1.2. Kennissociologische aspecten: buiten-wetenschappel~ke invloeden

Het filosoferen over wetenschap heeft meer praktisch ingestelde lieden er de 7



ogen niet voar doen sluiten dat het proces van kennisverwerving zeif oak
deel uitmaakt van de concrete werkelijkheid en dat het wetenschapsbedrijf
oak anderhevig is aan invloeden die zich in de maatschappij als geheel doen
gelden. Za vindt men in de publikatie van Gadourek’0 een paragraaf die ge-
wijd is aan de kennissociologische aspecten van de wetenschappelijke pro-
bleemstelling. Gadaurek intraduceert ander dit haofd de ‘buiten-wetenschap-
pelijke’ invloeden, door hem oak wel met ‘subjectivisme’ betiteld. Deze in-
vloeden warden aan de orde gesteld als inbreuken op het ideaal-beeld, als
cancessies nan een anvolmaakte wereld die vaartvlaeien uit het menselijk
tekort. Oak wetenschapsbeoefenaren maken ‘vuile handen’ en wel als gevolg
van hun existenti~le gebandenheid: maatschappelijke pasitie, leeftijd, sekse,
palitieke of religieuze avertuiging doen hun invlaed gelden op de wijze waarop
de onderzoeker als mens tegen de wereld aankijkt en ereen oordeel aver vormt,
de daarbij optredende vertekeningen werken oak door in zijn wetenschappe-
Iijke activiteiten.
Toch vloeit uit deze amstandigheid nag niet voart dat deze tekarten zich

oak meedelen nan de wetenschapsbeaefening in haar tataliteit. In de eerste
pinats is er de wetenschappelijke methode am onderzoekers juist te vrijwaren
voor gebreken in de door hen te volgen werkwijze. Oak al zauden in de eerste
fase van het onderzoek, waaraan immers geendwingende logische ofmethado-
logische eisen gesteld kunnen warden, subjectieve elementen binnensluipen,
dan zullen die als zadanig antmaskerd warden gedurende de verdere, langs
methadische Ijinen verlapende afwikkeling van het onderzoek. Op die wijze
zal de onderzaeker zich bavendien van zijn vooroardelen beter bewust warden
en er zich een valgende keer beter voor hoeden. Hier is dus sprake van een
ingebouwde herstelbeweging op het niveau van de individuele beaefenaar. In
de tweede plaats is er de herstelbeweging naar het ‘evenwicht’ op macro-
niveau, die resulteert uit de verscheidenheid qua pasities en achtergranden
van het geheel van beaefenaren aver een zeker tijdvak genomen: veel men-
sen kunnen met hetzelfde v66roardeefbehept zijn, maar niet alien; mensen
kunnen gedurende een zekere tijd volharden in hun fouten maar niet voor
altijd; de wetenschap kan dus dwalen maar niet ten eeuwigen dage.

Tach daen zich naar het oordeel van Gadourek bijzandere aspecten voor ten
aanzien van de anderzaekers die in institutioneel verband hun werk verrich-
ten of op e~ri andere wijze, bijvaorbeeld door uitoefening van een vrij be-
roep, niet in stant zijn am zeif hun probleem te stellen. Dat wordt hen in-
tegendeel bekend gemaakt door werk~ of apdrachtgever van wie zij voor hun
beloning afhankelijk zijn. Op deze ge~ngageerde anderzaekers is het beeld
van de wetenschapper als ‘gentlement of independent means’1’ dus a! heel
weinig van toepassing en het is duidelijk dat zij in een loyaliteitsconflict kun-
nen geraken. Gadaurek’2 anderkent vier situaties wanrin zich zulke conflicten
bij het aanvaarden van een apdracht kunnen voardoen, terwiji er omstandig-
heden denkbaar zijn waarin ze voar een sector van de maatschappij als zo-
danig gelden en niet alleen voar op ztch zelfstaande opdrachten.

8 1. de opdrachtgever is niet ann wetenschappelijk anderzaek toe, hij lant v66r-



wetenschappelijke averwegingen gelden en zal zich niet bij de onpartijdig
verkregen uitkomsten neerleggen.

2. de opdracht kan in de gegeven situatie (nag) niet warden gerealiseerd am-
dat de theoretische kennis op het probleemgebied hiaten vertoont, dan wel
omdat de technieken van anderzaek ontoereikend zijn.

3. de apdracht is wetenschappelijk niet interessant genoeg, het wetenschappe-
lijk belang is dusdanig gering dat er een lage prioriteit aan moet warden
toegekend.

4. de wezenlijk instrumentele aard van de kennis maakt tegengestelde toe-
passingen magelijk en de gevaren van onverantwoorde toepassing kunnen
in bepaalde gevallen de grenzen van het denkbeeldige overschrijden.
De academische anderzoeker zou zich valgens Gadourek wat dit betreft in

een comfortabele positie bevinden, omdat hij bij de keuze van zijn prableem
overwegingen van wetenschappelijke aard kan laten prevaleren; voor hem
geldt de vrijheid van antwerp en hij is alleen verantwoording verplicht aan
de ide~le gemeenschap die gevormd wordt door de ter zake kundige weten-
schappelijke onderzoekers.

Tach blijft het in de zienswijze van Gadourek taak van elke anderzaeker am
een valide antwaard op de problemen van zijn al of niet ide~le apdracht-
gever te geven. Indien hij zich niet voldoende met diens problemen kan
identificeren, dient hij de opdracht terug te geven. Dat zulks niet alleen
wenselijk is, maar door Gadourek oak haalbaar wordt geacht, mage blijken
nit het volgende aan hem ontleend citaat ~
“Zaekt een onderzoeker aansluiting bij de saciolagische thearie, haudt hij
zich aan de regels van een objectiviserend onderzaek, dan behoeft hij niet
al te bezorgd te zijn voar het subjectivisme in zijn werk. Slechts de keuze
van het onderzaeksprableem blijft, zoals immers elke handeling, naadzake-
lijkerwijs een subjectieve aangelegenheid”.

Wij menen dat Gadourek in zijn apvatting niet alleen staat, maar een be-
langrijke straining vertegenwoordigt; de straining namelijk die zich bewust
is van de aanslagen die vanuit de maatschappij op de wetenschappelijke
integriteit warden ondernamen, maar pal blijft staan voor de zaak van de
abjectieve wetenschap en voor de onderzoeker als ‘honn~te homme’. En dat
niet als een navolgenswaardig en gelijkertijd anbereikbaar ideaal, maar als
een zaak die door weerbare wetenschappers verwezenlijkt kan warden. In
laatste instantie lijkt Gadourek’s stellingname te warden bepaald door een
wijsgerige Qpvatting die sterk tegen het existentialisme aanleunt.
In elk geval komen in zijn stellingname twee eleinenten naar voren die oak

karakteristiek zijn voor het existentialisine. In de eerste plaats een individu-
alistische opvatting van de wetenschapsbeoefening, die trouwens oak bij De
Groat zo uitgespraken is. Van deze laatste auteur kan men zelfs stellen dat
hij niet alleen de wetenschapsbeoefening za apvat, maar in feite de gehele
menselijke beschavingsontwikkeling, waarvan dewetenschapdoor hem slechts
een bijzonder geval wardt geacht.
In de tweede plaats is er —~ eveneens bij beide auteurs — het element van de 9



kcuzc-vr~’jheiden de verantwoordelijkheid van het individu, en dus oak van de
onderzoeker, voar zijn daden. Men kan zich en dient zich dan oak reken-
schap te geven van wat er gaande is in de wereld en van de wijze waarop
het daarop zelf inspeelt, inclusief de middelen die het daarbij annwendt.14

1.3. Wetenschap a/s beroep: de legitirnering van kennis en onderzock.

(1)
In de sociale wetenschappen, meer in het bijzonder in de VS, heeft een wijze
van analyseren en beschouwen opgang gemaakt, waarbij de nadruk wordt
gelegd op de sociale context waarin verschijnselen zich afspelen. Daarbij
wordt van een ‘theoretisch mengsel’ gebruik gemaakt waarin elementen van
de organisatie-thearie zijn te herkennen, alsoak bestanddelen van de socia-
logische ruiltheorie en van de paliticalagie. Heel algemeen kan men zeggen
dat deze beschouwingswijze zich anderscheidt door haar ver doargevoerd
‘realiteitsbesef en het daar uit voartvloeiende vooropstellen van de macht en
het gezag als de overheersend geachte kenmerken va~ de maatschappelijke
organisatie. Het was te voorspellen dat die beschouwingswijze vro~ger af later
zou warden losgelaten op het proces van kennisverwerving z~lf en dat is dan
aok gebeurd. Er is waarschijnlijk geen~roter verschil in mentaliteit denkbaar
dan tuss~n de stramingen die wij in voorgaande paragrafen hebben trachten
te belichten en deze ‘realistische’ school. Aan de hand van cen enkel citaat
kan dat al op overtuigende wijze warden geadstrueerd: ~‘Ritualistic and pro-
motional research is legitimate for managers when the occasion demands.
Interestingly enough, although much research of these types is done, it is
usually treated as an aberration by research people rather than as a social
fact.”15 -

Met name de laatste zin in dit citaat spreekt boekdelen; bepaalde prak-
tijken kan men wel willen veroordelen, zo luidt de strekking, maar hun
bestaan vorint niettemin een sociaal feit, waar men niet amheen kan. Dit
uitgangspunt speelt een belangrijke rol in de Amerikaanse beoefeiiing van de
sociale wetenschappen en wordt oak wel als het ‘Thomas-principe’ aange-
duid.’6 Valgens dat principe dient men niet alleen juiste beoordelingen van
situaties doormensen als onderdeel van de werkelijkheid te aanvaarden, maar
oak v66raordelen en dergelijke: “if men define situations as real, they are
real in their consequences”. Mensen reageren valgens deze zienswijze nu
eenmaal niet alleen op situaties in hun objectieve kenmerken, maar oak — en
soms in de eerste plaats — op de subjectieve betekenis die ze zeif ann deze
situaties toekennen.
Indien ze nan een situatie eenmaal een bepaalde betekenis hebben toege-

kend, kan hun gedrag duardoor bepaald warden alsof het am een objectieve
werkelijkheid gingen dat gedrag maakt derhalve deel uit van de werkelijkheid
ongeacht het feit of het resulteert uit een juiste of onjuiste beoordeling van
een situatie.
De moeilijkheid in deze zaak is niet dit uitgangspunt, dat op zich zelf

10 moeilijk bestreden kan warden, maar de gevolgen die men er precies aan wil



verbinden, die soms moeilijk te averzien zijn. De gevaren ervan zijn in elk
geval dat men op den duur het belang van het anderscheid tussen objectieve
kenmerken van situaties en de subjectieve beleving ervan uit het oog verliest
resp. als van ondergeschikt belang gaat zien, waarmee de deur voor de irra-
tionaliteit wordt opengezet. Een stap verder op dit hellende vlak wardt ge-
vormd door het anticiperen op de menselijke ontvankelijkheid voor suggestie
en het hebben van actieve bemaeienis met de specificatie van saciale situaties
en de beinvloeding van mensen. In deze pasitie bevindt de wetenschap zich,
aithans voorzover zij bedreven wordt terwille van de beleidsvorming.
Het is vanuit dit perspectiefdat men de in deze kringen heersende relative-

ring van wetenschappelijke kennis en inzichten moet zien.
Zo maakt Kover1’ onderscheid tussen ‘kennis’ en ‘ware kennis’ waarvan

slechts de laatste een universele betekenis wordt toegekend, terwiji in de eerste
— zijnde het produkt van toegepaste wetenschap — niet veel meer wordt gezien
dan ge~valueerde infarmatie die voor anderen van betekenis is in een gegeven
sociale situatie. Of am een toevoeging van Kover aan te halen: “Mare simply,
knowledge is information that is defined useful in a given social situation”.18
Aan dit uiterst aanvechtbare criterium, waarin het subjectieve oordeel van
de handelende personen over de bruikbaarheid de doorslag geeft, warden
door Kover enkele — op het eerste gezicht verrassende maar in zijn ziens-
wijze geheel passende — gevalgen verbonden.
Aan hun schets dient een kleine uitweiding vooraf te gaan. Wetenschap is

het anderwerp geworden van institutianalisering: zij heeft een georganiseerde
toepassing gevanden ten dienste van de maatschappelijke voortbrenging en
het bestuur van de maatschappij: teneinde beslissingen te kunnen nemen in
keuze-situaties resp. am technische maeilijkheden en beperkingen in de voart-
brenging te kunnen overwinnen.
Maar de wetenschap is oak qua beoefening veranderd aindat ze is geprofes-

sianaliseerd, dat wil zeggen dat haar beoefening binnen het kader van een
sociale organisatieen structuur plaatsvindt: de wetenschap varint, gezien van-
uit het aspect van haar beaefening, een sociaal systeem.
Daaruit kan warden afgeleid dat zij oak alle kenmerken van een zadanig

systeem bezit. Zo is het niet maeilijk am vast te stellen dat de wetenschap
een broodwinning en carri~remagelijkheid geworden is, terwijl haar beoefening
is georganiseerd in de yam van beroepen, zodat oak beroepskringen en een
beroepskader, waaronder de beraepsrol en het beroepsrolgedrag, hun invlaed
doen gelden. Daarbij gaat het — en dat is nu de essentie van de opvatting
van Kover c.s. — met alleen am wetenschappelijke, maar juist oak am
~buiten-wetenschappelijke’ averwegingen en invlaeden, waarvan de strekking
tweeledig is. Niet alleen doen zich deze buiten-wetenschappelijke invloeden
in de prableemstelling gelden, maar oak in de wijze waarop de feiten war-
den vastgesteld en raken daarmee de kern van de wetenschappelijke proce-
dure en methode.
Kover c.s. hebben hier, naar het lijkt, geen problemen mee, ze vangen deze

verschijnselen ander het hoofd van de ‘uiteenlopende wijzen van legitimering
van onderzoek’ en discrimineren niet tussen de uitkomsten van een weten- 11



schappelijkeen eenquasi-wetenschappelijke werkwijze, zolang beide tat bruik-
bare’ uitkamsten aanleiding geven, oak al berust het gebruik (waarvan de
bruikbaarheid is afgeleid) op de reductie van ‘organizational risk in making
descisions’.’8 Daaronder valt dan een heel scala van praktijken dat men
doorgaans inderdaad als aberraties behandeld kan vinden, maar die hier als
sociale feiten warden gepresenteerd, waarmee weliswaar niet hun legaliteit,
maar wel hun legitimering wordt verondersteld: “Within the structure of
a profession, knowledge must be socialized. It must be accepted by indivi-
duals or groups who have been given the right to legitimate something as
knowledge, as something that is useful or acceptable within that structure.”20
Kover lijkt daarmee in een parafrase op Thomas te willen beweren: ‘if

people define knowledge as real, it is real in its consequences’. En deze
praktijken zouden zich niet beperken tot de sfeer van het beleid en de toe-
passing, maar zich oak uitstrekken tat de universiteiten en andere centra van
wetenschap, Dewetenschappelijkewerkwijze wordt erweliswaar nag geheiligd,
maar het reduceren van de ‘organizational risk’ zou oak daar aanleiding
geven tot het conformeren aan de normen en verwachtingen van de ‘wissel-
wachters’, wierbeoordelingbeslissend is inzake pramotie enwetenschappelijke
standing en aanzien. De wetenschappelijke werkwijze zau wel in acht geno-
men warden, maar het praces van kennisverwerving zou toch oak daar in
het teken zijn komen te staan van persoonlijke carri~redoeleinden: ‘kennis
als ruilmiddel’31

Dit beeld van de wetenschap staat in scherpe tegenstelling tat het eerder
geschetste ideaal-beeld. Indien we de vier kenmerken die wij daaraan hebben
toegedicht, nag eens de revue laten passeren: van anafhankelijkheid is al hele-
maal geen sprake meer, want de onderzoeker beaefent zijn beroep als brood-
winning en staat in een afhankelijke relatie tat zijn ibroodheer; de denk-
discipline van de schaker is er in principe nag wel, zij het dat in de beoefe-
ning een standaardrepertoire de overhand heeft gekregen en vaste redeneer-
en handelwijzen opgeld doen; de verbeeldingskracht heeftplaatsmoetenmaken
voor de risico-reductie en de wijsheid voor berekening.

Wie een goed inzicht willen krijgen in de achtergronden van de hier naar
voren tredende verschillen in opvatting aver wetenschap en kennis, doet er
a.i. goed aan de diepere achtergronden in beschauwing te nemen. Bij De
Groat en Gadaurek menen wij een existentialistisch uitgangspunt te mogen
aanwijzen, waarin individualisme en persaonlijke keuze en verantwaardelijk-
heid de sleutelbegrippen vormen. Achter de stellingname van Kover c.s.
gnat ans inziens de apvatting van de mens (oak de onderzaeker) als Hoino
Sociologicus schuil. Het is niet toevallig dat De Groat een parallel trekt met
het schaakspel, terwijl met betrekking tot de Homo Sociologicus altijd naar
het rollenspel wordt verwezen, zoals bijvaarbeeld in de uiteenzetting van de
socioloog Zijderveld :22

“De institutianalisering van menselijke handelingen tat gebruiken, ge-
12 woanten, zeden en instellingen geeft aanleiding tot sociale dwang aver de



handelende individuen. Het indivu moet zijn handelingen verrichten volgens
de getradeerde handelingspatronen van het saciale systeem; doet hij dat
niet, dan krijgt hij onherroepelijk te maken met socialeen/of fysieke sancties
van de bij het saciale systeem betrokken groep... De door het institutionali-
seringspracesgeabjectiveerde handelingspatronen delende individuen a.h.w.
bepaalde socialerollen toe, die zij, indien hun handelen inhet saciale systeem
geintegreerd wil warden, moeten internaliseren en leren uitvoeren.”
Valgens die apvatting van de mens als saciaal wezen is er weinig ruimte

voor persaonlijke keuze en het element van de persaonlijke verantwaordelijk-
heid wordt er in sterke mate door gerelativeerd, het individueel handelen
verloopt miners in de banen van de sociale rallen. Zijderveld gaat zelfs zo
ver als het poneren van de stelling dat het rolgedrag als voorwaarde gezien
moet warden voor het exploreren van nieuwe handelingsvelden.23 De moge-
lijkheid am het handelen te differenti~ren en arbeidsverdeling in de voort-
brenging toe te passen, berust op een camplexe maatschappelijke arganisatie
die volgens Zijderveld zander stabiliteit en integratie van het individu in de
samenleving, niet goed denkbaar is.

Is er een gratere afstand denkbaar dan die tussen de standpunten van De
Groat en Zijderveld? Terwijl de eerste het ervaringsproces in de wetenschap
apvat als een bijzonder geval van het (menselijk) arganisme dat op basis van
zijn individuele drang naar kennis en inzicht de werkelijkheid exploreert, pa-
neert de laatste het primaat van de maatschappelijke arganisatie als beslissend
moment in de ontwikkeling van de wetenschap, die een bijzonder geval vormt
van differentiatie in het menselijk handelen en alszadanig een uitvlaeisel van
de arbeidsverdelingdie bij de explaratie van dewerkelijkheid wordt toegepast.

(2)
In de opvatting van sacialagen maakt de wetenschap niet alleen deel nit van
het maatschappelijk systeem, maar vormt haur beaefening er binnen oak een
op zich zelfstaand sub-systeem; met andere woorden, het wardt gekenmerkt
door eigen normen en gedragingen die tat mm of meer vaste handelings-
patranen aanleiding geven.
Het trefwaord voor die antwikkeling in de wetenschapsbeoefening is de

professionalisering. Dat begrip is enwordt nag zodanigmisbruikt dat de prova-
cerende titel: The professionalization of everyone? die Wilensky 24 aan zijn
befaamd geworden artikel heeft meegegeven, nag niets aan gelding heeft in-
geboet. Wilensky heeft het verschijnsel van de professianalisering echter aan
een aantal andubbelzinnige criteria gebonden, aan de hand waarvan een dui-
delijk aordeel mogelijk is.
Volgens Wilensky berust de professionalisering op een tweetal primaire

bestaansvaarwaarden. Als eerste eis geldt de betrakkenheid van de beoefe-
ningbij door demantschappij als centraal beschouwdewaarden resp. als urgent
en vitaal beschouwde activiteiten. Als tweede eis wordt door hem het bestaan
van een ‘body of theory’ gesteld, dat is een complex van kennis en ervaring
dat voor de uitoefening specifiek is. Naast deze beide primaire bestaanvoor- 13



waarden brengt Wilensky onder een meer pragmatische gezichtshaek, bet be-
staan van een beroepscultuur in het geding; er is geen beroepsuitoefening
denkbaar die op maatschappelijke acceptatie kan bogen die niet gebed is
in een beroepscultuur. Die eis moet gezien warden in het licbt van de beperkte
magelijkheden van delegatie van taken, die weer verband houdt met de kwets-
baarheid, terwijl die eis oak gelding hezit vanwege een regeling van de aan-
sprakelijkheid en verantwoordelijkheid ter bescherming van de gebruiker of
opdrachtgever. Daartae is de apbauw van een gezag nudig dat intern gericht
is op het handhaven van normen en standaarden en extern op bet scheppen
van vertrouwen. In bet geheel van bestaansvoorwaarden, zoals dit doorWilen-
sky naar varen is gebracbt,vinden we de weerspiegeling vanwat eerder in deze
uiteenzetting op een algemener vlak met institutionalisering is aangeduid en
wel in de beide facetten die in dat verband onderkend zijn: bet antstaan
van mm of meer vaste en geobjectiveerde procedures en handelingspatronen
die de beoefenaren zich eigen dienen te maken, wil bun bandelen in het sociale
systeem geintegreerd warden, alsook het aspect van de arbeidsverdeling dat
in onze tecbnisch- econamisch haag ontwikkelde samenleving steeds meer op
de voorgrond is komen te staan en tot bet ontstaan van tal van nieuwe
prafessies aanleiding gegeven heeft.
Bij bet ontstaan van prafessies zou volgens uiteenlopende auteurs25 een ze-

ker antwikkelingsstramien gelden, volgens welk de beraepswerkzaambeden
gaandeweguitgroeien tot een full-time bezigheid, scholings- en opleidingsinsti-
tuten warden gesticht die eengeformaliseerde beroepsopleidingverschaffen, de
beoefenarensamengaan inberaepsverenigingendie gaan toezien op de beroeps-
uitoefening (ander meerde naleving van gedragscodes) en er tenslatte pressie
wordt geoefend am bet beroep wettelijk erkend en beschermd te krijgen. In
deze hele ontwikkeling zouden leidersfiguren, i.c. toonaangevende beaefe-
naren, eendoorslaggevende rol hebben te spelen, amdat bet van de uitaefening
van bun gezag afhangt of de arganisering en formalisering van vakinatige
bezigheden tat een beroep metterdaad tot stand warden gebracbt dan wel dat
deze in een onvolgraeid stadium blijven steken omdat de opbouw van een
professioneel gezag, dat zich zowel intern als extern moeten kunnen doen
gelden niet van de grand komt. Het zijn in die visie de taonaangevende
beoefenaren met de am hen been verzamelde aanhangers, die een prafessie
gestalte geven, door gescbreven en ongeschreven regels op te stellen en de na-
leving door hun gezag af te dwingen; kortom een beroepscultuur weten
vorm te geven.
Het is op dit stramien dat Kaver c.s. doorborduren als zij met bun tot

in bet extreme daorgetrokken stellinguame aan komen dragen. Daarin wordt
de wetenschappelijke kennis, vaorzover zij bet pradukt is van toegepaste
wetenschap, als een ruilmiddel ten tonele gevoerd: “Another is that knowledge,
its production, control and dissemination, is the means by which members
of an occupation control and guide their caieers. ... How well individuals
succeed in each profession depends on how proficient they are in creating
and disseminating knowledge. But the nature of that knowledge is defined

14 by the structure of the profession itself. ... To the extent that knowledge can



further a career, it is useful; to the extent that a career is not furthered,
knowledge is not useful. In fact it may not even be defined as knowledge”.26
De maeilijkheid bij teksten als deze is dat niet precies kan warden uit-

gemaakt of de auteur zich op cynische wijze erop beeft toegelegd zijn onder-
werp belachelijk te maken en zich bij voorbaat heeft verkneuterd bij de ge-
dachte dat er altijd weer mensen te vinden zijn die bet gebodene serieus
nemen, of dat bet werkelijk serieus bedoeld is. Gelet op de Amerikaanse
traditie waarop we eerder hebben gewezen, zijn we tat bet laatste geneigd
en zullen bier in die geest handelen door ons de vraag te stellen: in hoeverre
wordt bier nu een descriptie van een bepaalde vorm van wetenschapsbeoefe-
ning geboden en beeft die oak een zekere algemene gelding?

Het vrangstuk dat Kover hier in feite signaleert, is niet nieuw, bet is een
variant op bet meer algemene verschijnsel van de verzelfstandiging van
handelingsvormen los van of cantrair aan bun punt van uitgang. In dit ge-
val gaat bet dan am de verzelfstandiging van een beroep dat primair als een
voertuig van de vaoruitgang van haar beaefenaren gaat functioneren; mar-
keting verkoapt in de eerste plaats zich zelf, zoals men in deze trant wel
eens spattend opmerkt. De professies zouden niet langer primair gericht
zijn op bet oplossen van problemen en het varmen van tbearie~n, maar
— individueel op erkenningen acceptatiedoor de toanaangevende beoefenaren,
een ‘blauwe trein’ die de carri~re-kanalen beheerst en op knoappunten de
doorgang regelt;

— collectief op versterking van het gezag en aanzien, waardoor ruimere bud-
getten kunnen warden bedongen en de beroepsmagelijkheden in het alge-
meen kunnen warden vergraat.
Hierzou dus oak iets veel ingrijpenders ann de orde zijn dan wat Gadourek

meende te kunnen omschrijven als de buiten-wetenscbappelijke invloeden die
de wetenschapsbeaefening via de probleemstellingwarden binnen gesmokkeld.
Hier zijn de wetenschappelijke werkwijze en habitus van de onderzoeker in
bet geding.
Zoals uit reeds geciteerde passages naar varen is gekomen, onderscheidt

Kover naast geijkte typen van anderzoek, zoals bet beschrijvende en op be-
sluitvarming gerichte onderzaek, twee typen quasi-onderzoek: het ritualistische
en het pramationele anderzaek.27 Het eerste wardt door Kaver nader amschre-
yen als onderzaek dat zonder eigenlijke gronden, wordt ondernomen vanwege
bet ritueel dat aan het anderzoeken verbonden is. Omdat bet onderzoeken
een gevoel van zekerheid kan geven, of een zaak dermate kan compliceren
dat een van hogerhand dreigende beslissing er door kan warden afgewend, of
alleen maar uit averwegingen van prestige dat aan bet verricbten van onder-
zoek verbonden is.
Tot dit type rekent Kover met name veel van het reclame-onderzoek en

bet werken met de media-selectie madellen, waarvan hij met citaten aanne-
melijk maakt dat het in de VS door reclamebureaus veelvuldig wordt toe-
gepast am zich als modern en prafessianeel te profileren ten averstaan van
hun (potenti~1e) opdrachtgevers. 15



Het pramotionele onderzoek wordt door Kover getypeerd als bet godsge-
schenk van de manager; het verschaft hem een legitimatie van zijn beleid,
terwijl hij de uitkomsten ervan naar zijn hand kan zetten; kwalitatief ander-
zoek, bet werkenmet quota-steekproeven, (pradukt-) testszander ingebouwde
vergelijkingsmaatstaf.

Wil men de uiteenzetting van Kover recbt doen wedervaren als descriptie,
dan moet men de door hem geschetste praktijken plaatsen in hun context,
namelijk die van de grate organisaties en bureaucratie~n waarin van alles te
baat wordt genomen am stannde te blijven en zicb onanntastbaar te maken.
Het zou o.i. verkeerd zijn am Kover vanuit een gevoel van ‘dat mag niet’,
te gaan toeroepen: ‘dat kan niet’. Als zijn schets een deel van de werkelijkheid
uitmaakt, moeten we die manr onder ogen zien en die niet trachten weg te
paetsen anidat de anthulling een smet op de eigen professie zou werpen. Wat
de uiteenzetting van Kover in anze agen anverteerbaar maakt is die bepaalde
maraaP8 die bij er steeds weer aan meent te magen verbinden: “For manage-
ment decisions, marketing research is only one of the battery of devices to
be used, and the findings of research are useful mainly as they serve survival
needs. The utility of the research in a specific situation defines the research
as legitimate or not.”29
Wie, zoals wij, meent bier tegen in bet geweer te moeten komen, doet er

goed aan zich de vrang te stellen hoe bet magelijk is dat deze praktijken
kunnen floreren, zonder op ernstige weerstanden te stuiten. Het antwaord op
die vraag menen wij te moeten zoeken in bet functioneren van de toegepaste
wetenschap, waarin de openbaarbeid en de vatbaarbeid voor openlijke kritiek
hebben moeten plaatsmaken voor de beslotenheid en de zelfgenoegzaamheid,
als de kwade gevolgen van een beroepscultuur. De geheimbouding die in
bet beleidsonderzoek regel is, wordt veelal verdedigd met een beroep op de
vertrouwelijkbeid van vitale gegevens, met bet aog op de cancurrentie en
dergelijke. De deugdelijkbeid van dat beroep is — juist weer vanwege de be-
slotenheid moeilijk te cantroleren, maar deze zaak heeft klanrblijkelijk
meerdere kanten en de beslotenheid van een beroep kan er toe leiden — en
afgaande op de beoordeling van Kover c.s. beeft die er kennelijk al toe ge-
leid — dat misstanden warden taegedekt, omdat veeleer de gevolgen van
onthulling warden gevreesd dan bet bestaan van de misstanden zelf. Op
den duur verliest men dan zelfs het anderscheidingsvermagen en warden
aberraties bijgezet in bet kabinet van de ‘feiten van het leven’. Dan warden
nag slechts ‘kunstfouten’ onderkend, zijnde aberraties die in de ogen van
kunstbroeders geen genade kunnen vinden.

(3)
De voorgaaude uiteenzetting hebben we afgesloten met een provisoriscb ant-
woord op de vraag hoe anderzoekpraktijken die de toets van de methodo-
logie niet kunnen doorstaan, toch blijken te kunnen floreren. Ons antwoard,
waarin we Kover c.s. hebben gevolgd, koint neer op bet aanwijzen van de

16 funetie die deze praktijken vervullen, bezien vanuit de opdrachtgevers van



zulk onderzoek, zowel als vanuit de onderzoek-professionals die bet ver-
richten. Bij beide groepen zon bet element van de ‘zelfhandhaving’ of ‘over-
leving’ in een georganiseerde samenleving als oarzaak voor de specifieke
handelswijze kunnen gelden. Maar zoalsDurkheim30 als heeft betoogd: “Aan-
tonen waarvoor een feit nuttig is, is niet hetzelfde als laten zien hoe bet is
ontstaan en hoe bet is geworden hoe bet nu is” en: “De beboefte die wij aan
bepaalde dingen hebben kan niet maken dat ze zo of zo zijn, en het is bij-
gevolg niet die behoefte die ze uit bet niets kan doen antstaan en ze bet
bestaan schenken”. Indien we bet quasi-onderzoek als sociaal verschijnsel
willen uitleggen moeten we Durkheim volgend, afzonderlijk de efflci~nte oar-
zaak opzoeken die bet tot stand brengt, naast de functie die bet vervult. In
deze paragraaf willen we trachten de effici~nte oorzaak van het verschijnsel
te ontwaren.
Dat zulks in dit verband niet overbodig is, wordt onderstreept door de

volgende tegenwerping.Toepassing vandewetenschap berust naar veler inzicht
op een ver doorgevoerde rationaliteit. Kan de toegepaste wetenscbap zich
dan veroorloven zo op te treden alsof ze zelf aan dat criterium geen bood-
schapheeft? Zelfs indien men za ver wenst te gaan als Kover in het relativeren
van wetenscbappelijke kennis, is ze oak in die sterk gerelativeerde betekenis in
het bijzonder gericht op voorspellen, am tenslotte via de voorspelbaarheid
de sector in kwestie te kunnen beheersen. Het criterium van de ‘ware’ kennis
wordt doorgaans gelegd in het kunnen vaarspellen.31 De arganisaties die voor
hun beleid gebruik maken van de uitkomsten van toegepaste wetenschap
staan tat elkaar in een relatie van mededinging en wedijver; hoe valt met
deze omstandigheid te rijmen dat de mededingers die zich aan quasi-onder-
zoek bezandigen niet uit de markt warden gedrongen?
Het is niet goed in te zien waarom niet tenminste ~n of enkele van de

mededingers zich een voorsprong zouden weten te verwerven door zich te
baseren op methodologisch verantwoord onderzoek en zich langs die weg
betere kansen op marktbeheersing verwerven; waarin ze dan spoedig gevolgd
zouden warden door bun cancurrenten. Ergo: is er een effici~nte oorzaak
aanwijsbaar van de bloei van bet quasi-onderzaek?
Die aarzaak is o.i. aanwijsbaar, maar niet in de yam van een eenvou-

dig feit of een simpele omstandigheid. De marketing, de psychotechniek en
andere sectoren waarin de toepassing van de wetenschap bestaat nit een
actief ingrijpen, berusten in laatste instantie op een hypothetische constructie
van de werkelzjkheid; niet bij wijze van aptie, maar als immanentie: de in-
strumentele acties en handelingen waarvan men de gevolgen wil voorspellen,
bestaan goeddeels uit verbale uitingen, terwijl dit eveneens bet geval is met
de reacties die in dit verband als gevolgen gelden. Nag anders gezegd:
— het ‘representatieve model’ dat men van de werkelijkheid opstelt,
— de instrumenten die men ter beinvloeding van die werkelijkheid hanteert,
— de nitingen waaraan men de effecten van de beinvlaeding afmeet,
ze warden ontwarpen binnen ~n en hetzelfde systeem van begrippen, criteria
en gedragsuitingen. Hieruit volgt dat oak indien aan de eis van voorspel-
baarbeid wordt voldaan, men zulks dient te zien binnen bet beperkte bestek 17



van een geslaten systeem van verbale uitingen. Om een concreet voorbeeld
te geven. En merk-profiel of -image wardt geconstrueerd als een geheel van
contextuele associaties, alszodanig wordt bet oak in advertenties e.d. aange-
boden, terwijl de mate waarin consumenten bet opnemen oak weer wordt
afgelezen aan associatie-tests.

De zogenoemde externe validering stuit bier af op een dilernn~ia: andere
effecten dan die uit verbale reacties kunnen op korte termijn in de regel niet
warden verwacht, terwijl op langere termijn de effecten niet meer toe te
rekenen zijn omdat zich dan inmiddels een veelbeid van aarzaken heeft
doen gelden. Het ontbreken van de mogelijkbeid van externe validering im-
pliceert eveneens dat aan bet gehele beleid alsook aan bet daaraan ten grand-
slag liggende onderzoek in sterke mate de oncontroleerbaarheid kleeft.
Met name in de sector van de coinniunicatie is deze praxis bijkans ge-

meengoed geworden en beeft in niet onbelangrijke mate bijgedragen tat een
deformatie, die door Palda32 onder woorden is gebracht: “Advertisers hypo-
thesize that if advertising is to sell, it must communicate, and that the ad
that communicates best is the one that will produce the greatest memory
impression. The assumption is that the memory production of an advertise-
ment is related to its sales effectiveness. Until data are obtained to the
contrary, this is an assumption that advertising management and research
personnel accept and work with.”

De bypathetische constructies op basis waarvan men instrumentele bande-
lingen ontwerpt en richt, beperken zich niet tot een veronderstelde relatie tussen
effectiviteit en berinneringswaarde van advertenties, maar strekt zich uit tat
vrijwel bet gehele terrein van de sacial~ psychologie: de relatie tussen attitudes
en gedrag, tussen veranderingen in ‘beliefs’ en gedrag, etc. Palda geeft in zijn
artikel een overvloed aan bronnen en gegevens waaruit de wrakke basis van
deze constructies blijkt. Maar dit inzicht is niet in staat am de stand van
zaken te veranderen, am de eenvoudige reden dat deze inzichten — voor-
zover men ze al kan verwerven — een ex-post factum karakter dragen, ter-
wijl de beleidsmakers slechts op basis van ex-ante relaties kunnen werken.
Deze ex-ante relaties kunnen am de eerder door ons gegeven reden niet een
ander dan bypathetisch karakter dragen. Dit dilemma is onoplosbaar, tenzij
men van deze vormen van gedragsbeinvlaeding zou willen afzien.
Het is naar ons inzicht niet toevallig dat Kover, blijkens zijn voarbeelden

en illustraties, zijn ervaringen voornamelijk uit de sectorvan de communicatie
heeft geput, waarin hij zelf oak in een verantwoordelijke functie werkzaam
is geweest.33 Dat de praxis in die sector ten dele oak zijn stempel drukt op
verwante terreinen van activiteit is heel aannemelijk te achten. Toch lijkt
de kracbt van een toetsing aan externe criteria op tal van andere terreinen
een wal te vormen die bet op drift geraakte schip van anderzoek weet te
keren.
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2. HET ONDERZOEK NAAR DE MARKT;
ORGANISATIE EN STRUCTUUR VAN DE KENNISVERWERVING

2.1. Het proces van kennisverwerving

Het proces van kennisverwerving wardt door De Groat34 gekarakteriseerd
als cyclisch van anrd en de argumenten die hij ter ondersteuning van zijn
visie aunvoert, bezitten op zich zelf beschouwd, kracht van avertuiging. De
zich herbalende cycli beginnen in deze visie steeds met de waarneming van
de werkelijkheid, waarna een vermoed antwaord. wordt geformuleerd met
betrekking tot de acbterliggende oorzaken van de waargenomen verscbijn-
selen of bun onderlinge samenhang; dit vermoed antwoord wordt vervolgens
getoetst en de gevolgde procedure wordt voarlopig afgesloten met een evalua-
tie van de uitkomsten. Daarna grijpt bet proces van kennisverwerving op-
nieuw aan, waarbij de invoer met gegevens niet slechts bestaat uit een con-
crete waarneming van de werkelijkheid, maar oak uit de meer abstracte
gegevens die afkomstig zijn uit de evaluaties van vaarafgaande cycli. Naar
de mate waarin dat laatste meer en meer de overhand gaat krijgen, kunnen
we spreken van wetenscbappelijke tradities, denkrichtingen of scholen; een
valledig anbevooroordeelde waarneming van de concrete werkelijkheid is niet
goed voorstelbaar en elke waarneming zal toch mm of meer vervat zijn in
termen van anticipaties op hetgeen in de werkelijkheid mag warden verwacbt
of in termen van aplossingsmagelijkheden als bet am beleidsonderzoek gaat.
Het onderzoek is een gericbt proces, er is een doel dat de anderzaeker wil
trachten te bereiken. Hoe verder weg dat doel is, met andere woorden: hoe
camplexer bet probleem dat hij zich gesteld heeft, des te sterker zal de nood-
zaak zich doen gevoelen am bet doel in slagen te naderen, aindat een recht-
streekse attaque wel falen moet. Oak in de wetenschap, wij hebben daarop
in bet voorgaande al gewezen, doet bet principe van de omwegproduktie
apgeld en manifesteert zich een verscheidenheid aan uitwerkingsstappen, die
gericht zijn op afgeleide of tussenliggende doelen. Dat impliceert dat risico’s
inherent zijn aan bet wetenschapsbedrijf, want aver de adequaatbeid van de
tussenliggende stappen bestaat onzekerheid.

De erkenning van het principe van de amwegproduktie vindt zijn uitdruk-
king in de anderscheiding van verschillende vormen van anderzoek.35 Ter
wille van onze vraagstelling hanteren wij deze drie-deling:
— theoretisehe onderzoek, dat gericht is op bet ontwikkelen en toetsen van
hypothesen;

— descriptieve onderzoek, dat gericht is op een zo onbevooroordeeld mogelijke
waarneming van de werkelijkheid, teneinde die te beschrijven en ordenen,
gevallen en soorten in categarie~n in te delen;

— instrumentele onderzoek, dat gericht is op de antwikkeling van methoden
en technieken van onderzaek.
Het uiteindelijk doel van wetenschappelijk onderzaek krijgt, uiteraard,

gestalte in bet theoretische onderzoek. Descriptie strekt er toe am de theorie- 19



vorming op hecbte wijze te verbinden met de werkelijkheid en am ‘sluiting’
van het theoretische model in een prematuur stadium te voorkomen, terwijl
bet instrumentele anderzoek geboden is indien de bestaande metboden en
technieken tekort schieten am thearie~n verder te ontwikkelen.
Ann deze indicatie-stelling van de anderscheidea vormen van onderzoek ligt

de veronderstelling ten grandslag van hun functionele samenhang: ze warden
beoefend met aag op een uiteindelijk doel en op die basis wordt bun inte-
gratie tot stand gebracbt; langs die weg warden lacunes in de wetenschap
opgevuld en warden bestaande inzichten steeds verder uitgewerkt en verfijnd.
Waarop is die veronderstellingeigenlijk gebaseerd, welke garantie is er dat een
verzelfstandiging van deel-disciplines en toepassingen de uiteindelijke doel-
stelling, de cumulatie van kennis en inzicht, niet uit bet aag doet verliezen,
zodat van een ‘spiraalsgewijze’ toeneming van kennis niet veel terecht kan
komen en er veeleer een onoverzichtelijke en ongrijpbare verkaveling van
de sectoren resulteert?Van een bewuste programmering en/of co6rdinatie van
bet wetenscbappelijk onderzoek is in de regel geen sprake en bet moet niet
uitgesloten warden geacht dat omwegproduktie leidt tat deformatie, tenzij
men aanneemt — zoals de voorstanders van een liberanl marktstelsel dat
voor de economie deden —‘ dat wetenschap bedreven in een vrije uitwisse-
ling van idee~n door een onzichtbare hand’ geleid wordt. Maur zou op
dit gebied dan niet oak de tegenwerping op zijn plants zijn dat een derge-
lijke verwachting een zware wissel trekt op de constellatie waarin de activi-
teiten bedreven warden en dat imperfecties de beoogde werking van bet
sturingsmecbanisme te niet kunnen doen? Die imperfecties vormdenmet name
bet onderwerp van paragraaf 1.3; bet minste dat we er van zeggen kunnen,
is dat de vrije uitwisseling van inzichten op bet vlak van bet marktonderzoek
en dergelijke, goeddeels fictie is.

2.2. Het proces van kennisverwerving in het mark tonderzoek: op zoek naar een
gronds/ag

(1)
Het geheel van kennis dat wij met ‘bet marktonderzoek’ nanduiden, bestaat
uit zijn aard van toegepaste wetenschap veel meer uit een verzameling van
oplossingsmogelijkheden voor mm of meer herkenbare probleemsituaties en
van methoden en technieken, dan van een afgerond gebeel van wetten en
tbeorie~n; marktonderzoek is meer ‘know-bow’ dan een voorraad gerede
kennis die nag slechts naar een concrete situatie toe vertaald behoeft te
warden.
Idealiter geredeneerd zou bet marktonderzoek voor zijn theorie-vorming op

de ecanomie, de sociologie en de psycholagie moeten kunnen terugvallen,
maar bet verschil in abstractie-niveau tussen deze wetenschappen en bet
marktonderzoek is doorgaans veel te groat, zodat bet afleiden van scberp
omlijnde gedragshypothesen uit de theorie illusoir is. Een eigen meer specifiek
taegespitste theorie-vorming is in bet marktonderzoek nauwelijks van de

20 grand gekomen, een enkele uitzondering zoals bet werk van Ehrenberg36 met



betrekking tat bet herhalingskarakter van het koopgedrag, bevestigt deze
regel. Dit wil averigens niet zeggen dat in bet marktonderzoek geen gebruik
gemaakt zou warden van de saciale wetenschappen, maar wel dat dit gebruik
zich goeddeels beperkt tat bet ontlenen van kaders, begrippen en meet-
instrumenten teneinde beleidsprobleemstellingen te kunnen omzetten in op-
zetten van onderzaek. Daarbij gaat men averigens veelal zo weinig kies te
werk dat op dit punt de vraag gerecbtvaardigd is of de toepassing in bet
marktonderzoekwin bet begrippenapparaat en van demethaden en technieken
uit de sociale wetenscbappen, niet al te zeer is los komen te staan van de
theorie, met als gevolg dat men doorgaans een volstrekt eclecticisme bedrijft,
zich aan geen enkel stelsel bindt, maar op een goed moment vergaart wat
van pas lijkt te kamen. Een verklaring van marktgedrag neemt in bet markt-
onderzoek dan oak niet zelden de vorm aan van een verzameling hetero-
gene verklaringsgranden, wier invloed theoretisch niet gefundeerd is, laat
staan dat ze — zoals nogal eens gebeurt — in een lineair compensatorisch
model zouden mogen warden samengevoegd.

(2)
Indien op bet terrein van bet marktonderzoek dan tach oak nag de tegen-
stelling kan bestaan tussen ‘theorie’ en ‘praktijk’, dan heeft die een andere
strekking dan hierboven is aangeduid.
‘Theorie’ staat dan voar ‘bet boekje’ dat van de praktijk van alle dag geen

weet beeft en volgens sommigen geen weet wil hebben omdat bet baekje
dan al spoedig aver board zau raken.
Het gant bier am de academische beoefenaars van bet marktonderzoek

wier gebrek aan interesse voor de praktijk de yam kan aanemen van een
minachting voor de empirie, waarin nag slechts belangwordt gesteld voorzover
die een demonstratie kan leveren van een toepassing van deze of gene methode,
waarbij men bijvoorbeeld niet aarzelt am zijn toevlucht te nemen tat onder-
zoek in ‘laboratorium-situaties’ en met gebruikinaking van studenten als
proefpersonen; kortom nan de ‘theorie’ de wanklank geeft van in alle ap-
zichten artificieel te zijn.
Dat verwijt is niet lang geleden gemaakt aan bet toonaangevende yak-

tijdschrift op marktonderzaekgebied, de Journal of Marketing Research en
de wijze waarop de redactie zich bier tegen te weer heeft gesteld, is veel-
betekenendA7
JMR zoekt zijn kracht in de publikatie van toepassingen van nieuwe

methoden en technieken, waarbij een ‘demonstratie’ aan empirisch materiaal
niet mag ontbreken, hetgeen — afgaande op bet cammentaar — afgelezen
lijkt te warden aan de verschafte hoeveelbeid cijfers. Voorts legt men een
voorliefde aan de dag voar bijdragen op een specialistisch gebied met een
uitgesproken technische inslag, waarvoor bet getal en de ingewikkeldheid van
de formules de graadmeter lijken te vormen.
Dit redactionele cammentaar lijkt bet kritische oordeel van de praktijk-

mensen in een aantal opzichten eigenlijk te bevestigen: JMR functioneert als
eenuitlaat-mogelijkheid voor universitaireonderzoekers die daarin hun publi- 21



katiedrift kwijt kunnen, waarbij ze de nadruk leggen op de instrumentele kant
van bet yak en zich wetenschappelijk waar trachten te maken door een ver
doorgevoerde specialisatie en door een demonstratie van technisch vernuft.
Deze taxatie van de stand van zaken mag niet warden apgevat als een ge-
ringschatting van JMR, welks verdiensten trouwens niet zo eenvaudig te klei-
neren zijn, als wel een kritische kanttekening bij de weg die men kennelijk
gekozen beeft.

Hier tegenover staat de ‘praktijk’, gevormd door bet onderzoek en beoefening
in de bedrijven en de bureaus, specifiek gericht op de aplossing van prak-
tische problemen en vraagstukken. Dc uiteindelijke opdrachtgevers en gebrui-
kers van dit onderzoek, de managers; zijn gespeend van gespecialiseerde en
technische kennis en treden die met wantrauwen en scepsis tegemoet. Hun
fundamentele anzekerbeid op dit vlak kan naar twee kanten doorslaan; zich
afsluiten voor elke uitwerkingsstap die naar enige geavanceerdheid neigt, die
men niet kan of wil volgen, dan wel een averdreven en onkritisch vertrau-
wen stellen in specialistisch kunnen en een trachten bet risico dat aan de
eigen onzekerheid kleeft af te wentelen op de onderzaekers door die bij
voorbaat op te zadelen met de verantwoordelijkbeid voor spectaculaire en
doeltreffende uitkomsten, juist in die gevallen waar een zodanige garantie
niet geboden kAn warden. Deze stand van zaken mat geen ruimte voor
een verantwoord uitproberen van nieuwe mogelijkheden, voor een kritisch
anderzaek van hun merites en kan alleen manr leiden tat een voortgezette
afwenteling van de verantwaardelijkheid. Welke andere magelijkheden staan
daartoe open dan enerzijds bet mijden van elk risico door alleen nag pro-
bleemloos onderzoek te entameren en anderzijds bet ambelzen van in de yak-
literatuur op een goed moment aangeprezen methoden en technieken? De
toepassing van deze laatste vindt dan plants op andermans gezag dat ange-
toetst blijft en met toepassing van tekengeweld waarbij bet wetenschappe-
lijk voorbehoud verder moet warden teruggedrangen aindat alleen geslaagde
tacpassingewin tel zijn en er onder -de gegeven omstandigheden niet veel
anders op zit dan het succes bij voorbant te proclameren.
Deze kloof tussen ‘theorie’ en ‘praktijk’ bestant al zo lang en — naur bet

zich laat aanzien — op zo veel terreinen van bet toegepaste anderzoek, dat
bet uitspreken van de wens dat beide werelden elkaar beter zouden dienen
te vinden, de veel gehoorde roep am ‘basis-research’ en am uitwisseling van
idee~n, een vrome bezigheid zal blijven; een geschikt thema voor gelegen-
heden veeleer dan een zaak am ernst mee te maken. Haar verwezenlijking
stuit af op een verschil in de objectieve omstandigheden waarvan men in de
‘theorie’ en in de ‘praktijk’ de pressie~ andervindt; er is meer nodig dan de
wenselijkbeid der dingen am ze metterdaad tot stand te brengen, in casu am
de afstand tussen twee (denk)werelden te overbruggen.

(3)
Is bet bovenstaande nu meerdan eenbev66roordeelde visievan eenwaarnemer,

22 wiens partijdigheid er uit bestaat dat hij zelf oak anderhevig is nan druk am



met iets nieuws te komen? Het antwoord op die vraag wordt aan de lezer
gelaten, maar wij willen bier wel tracbten de uiteenzetting — althans voar-
zover deze de ~thearie’ regardeert — te onderbouwen aan de hand van een
inboudsanalyse van de vakliteratuur. In deze paragrauf willen we daarmee
een begin maken door een nantal prominent te achten handboeken en tekst-
boeken de revue te laten passeren. Handboeken en tekstboeken kamen ons
daarom als een passend aangrijpingspunt voor aindat ze beagen zowel een
stelseimatig overzicht te bieden van een vakgebied, als een uiteenzetting te
geven van de grondslagen.

Om met bet laatste te beginnen: welke zijn de grondslagen van bet markt-
anderzoek resp. welke warden alszodanig naar voren gebracht? Wij menen in
de Anglo-amerikaanse literatuur die in onze dreven een overheersende positie
inneemt, drie stromingen te kunnen aanwijzen:
1. Depragmatische oftraditianele aanpak waarin de nadrukvalt op bet onder-
kennen van demarktaspecten die voor een bepaalde probleemstelling rele-
vant geacht kunnen warden, am die vervolgens in een inventariserend
onderzoek van overwegend beschrijvend karakter te betrekken;

2. De besliskundige aanpak, waarin bet marktonderzoek in bet strakke keurs-
lijf van een geformaliseerd besluitvormingspraces wordt geperst;

3. De infarmatie-systematische benadering, die de behoefte aan gegevens van
de kant van bet management centraal stelt am daarin middels een systeem
van lopende informatie te vaorzien.

Elk van deze aanpakken verdient enige nadere taelichting.

Ad 1. De traditionele benadering die wij oak als pragmatisch hebben geken-
schetst, heeft als uitgangspunt eigenlijk de stelling dat men voor bet nemen
van beslissingen de feiten moet laten spreken. In een eerdere bijdrage hebben
wij al eens bet credo van deze ricbting, zoals vertolkt door Percival White,
aangehaald: “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”.38 Bij White,39 noch bij Wheeler40 zal men bijvoorbeeld
over de aard van de ‘pertinente’ feiten resp. bun relevantie voar uiteenlopende
probleemstellingen, iets wijzer warden; boogstens treft men er een overzicht
of check-list van anderscbeiden marktaspecten aan. Zelden zal men in de
literatuur die voor deze benadering als representatief kan gelden, oak niet
i~ de recentere manifestaties van deze straining, een analytisch kader aan-
treffen waarin de vaarnaamste marktvraagstukken geplaatst kunnen warden.

Ad 2. De besliskundige benaderingswijze van de marktvraagstukken, waar-
voor bet bandboek van Green en Tull4’ model kan staan, kiest in de vooraf
geformuleerde doeleinden van bet beleid zijn uitgangspunt en ziet de bijdrage
van onderzoek vaarnamelijk in bet onderkennen van de beleidsalternatieven
in een cancreet geval en bet doen van uitspraken aver bun te verwachten uit-
komsten onder wisselende amstandigheden. De onderzaeker die bij deze bena-
deringswijze past, is een technische specialist die in staat is am een beslissings- 23



kader te formuleren, op de werkelijkheid te anticiperen en deze wanrte nemen
in termen van oplossings- of beheersingsmogelijkheden. Zijn onderzoek-tech-
nische problemen bestaan er uit am de verschillende beleidsalternatieven
scberp te omschrijven en bet beleidsvraagstuk vervolgens te herformuleren
door bet defini~ren van variabelen, welke onderscbeiden dienen te warden in
dad-, instrument- en omgevings-variabelen die middels stimulus-response
relaties resp. restricties en neven-voorwaarden met elkaar in ~n verband
kunnen warden geplaatst.
Binnen deze benaderingswijze varmt de beslissing in een concreet geval bet

aangrijpingspunt am onderzoek in stelling te brengen. De vraag waar de
benodigde v66rkennis met betrekking tot de instrumentatie en meting van
variabelen vandaan gebaald moet warden, hoe men zonder v66rkennis aan
een adequate omschrijving en defini~ring van een aingeving kan komen,
warden afgedaan met verwijzing naur bet gereedscbap, de ge~igende tech-
nieken en metboden. Het besef dat begrippen en hypathesen een notnologisch
netwerk42 vormen, eengeheel van empirische referenties en feitelijke empirische
bevindingen,dat door achtereenvolgende onderzoekingenstapsgewijze dient te
warden opgebauwd, ontbreekt bier volledig.

Ad 3. De informatie-theoretiscbe aanpak is gestoeld op de stelling dat de
beleidsvoering niet als een aaneenschakeling van ad hoc beslissingen dient te
warden opgevat, maar als een proces.
De uitkomsten van dit proces dienen te warden bewaakt, zodat de nood-

zaak van bijsturen of ingrepen vroegtijdig kan warden gesignaleerd. Ten
dienste van de procesbewaking dienen zgn. stuurnormen te warden ontwik-
keld en voor bet geval van afwijkingen van deze normen moeten met behulp
van een diagnose-apparaat de oorzaken daarvan kunnen warden opgespoord.
De daartoe noodzakelijke instrumentatie van bet praces dient met behulp

van onderzaek te warden antwikkeld. De optiek die daarbij voorop gesteld
wordt, is die van de gebruiker van de informatie, de beslisser. Uiteinde-
lijk berust bij hem de verantwoordelijkheid voor bet proces, bij stuurt en
regelt en dient derhalve oak de behoefte aan informatie te onderkennen en
te defini~ren. Anders gezegd: bet management stelt de algemene regels op
van bet beleid en formuleert de geprefereerde speelwijzen, waarna de onder-
zoeker als informatie-specialist, de bijbehorende relevante informatie vaststelt
en in de behoefte vaarziet middels een lopend systeem, dat zowel periodieke
rapporteringmogelijk maakt als bet naar believen oproepen van inbet systeem
opgeslagen informatie. De planning en systematisering van informatiewarden
in deze benaderingswijze als de bijdragen bij uitstek opgevat die bet markt-
onderzoek te leveren heeft: “the traditional ‘research project’ approach is
inadequate and perhaps misleading way to view the role of marketing infor-
mation in management.”43
De voorstanders van deze benaderingswijze zetten zich af tegen de beslis-

kundige aanpak, die zij doorgaans te rigide en weinig toegesneden op de
praktijk van bet marktbeleid achten. De situaties en settings waarbinnen

24 beslissingen genomendienen te warden voldoen meestal niet aan de premissen



van de besliskunde; veelalzijn de besluitvoriningssituaties slecbt gestructureerd
en zou bet marktonderzaek juist een belangrijke bijdrage hebben te leveren
tat bet onderkennen van knelpunten en mogelijkheden resp. tot bet meer
expliciet maken van de marktvraagstukken. Op de vraag in welk analytisch
kader deze activiteiten zich dan wel dienen af te spelen, geven Buzzel en
Cox ecbter evenmin een antwoord.”

(4)
Teneinde wat meer greep te krijgen op wat zon kunnen gelden als bet geheel
van kennis waarop bet marktonderzoek kan bogen, hebben wij een inbouds-
analyse gemaakt van de navolgende hand- en tekstboeken:
1. Paul E. Green and Donald S. Tull, Research for Marketing Decisions,
New Jersey, eerste druk, 1966; 494 pagina’s tekst.

2. Id., uitgebreide en bijgewerkte druk, 1975; 776 pagina’s tekst.
3. Robert D. Buzzel and Donald F. Cox, Marketing Research and informa-
tion Systems: Text and Cases, New York, 1969; 236 pagina’s tekst, voor
bet avenge cases and readings.

4. Robert M. Worcester, ed~ in chief, Consumer Market Research Handbook,
Maidenhead, 1972; 656 pagina’s tekst.

5. Robert Ferber, Handbook ofMarketing Research, New York, 1974; 1026
pagina’s tekst.

Bij wijze van vergelijking hebben wij aan deze titels bet Nederlandse hand-
boek van Verdoorn toegevoegd:

6. P.J. Verdoorn, Gronds/agen en Techniek van de Marktanalyse, Leiden, 1968
(3e druk); 644 pagina’s tekst.

Van deze verzameling staat bet werk van Green en Tull model voor de be-
sliskundige aanpak, dat van Buzzel en Cox voor de infarmatie-systematische
en de handboeken van Worcester en Ferber voor de traditioneel-pragmati-
sche. De lantsten richten zich expliciet op de gebruikers en beoefenaren van
bet marktonderzoek. Verdoorn’s handboek vertegenwoordigt geen van deze
richtingen, zoals we nag nader uiteen zullen zetten.

Bij bet rubriceren van de inhoud, aan de hand waarvan een vergelijkende
analyse gemaakt kan warden, bleek al spoedig dat alle genoemde werken
ruwweg de volgende onderdelen gemeen bebben, zij bet niet in dezelfde onder-
linge verboudingen.

I. Dataverzameling
I. methoden (w.a. vragenlijst-metbode, panels, audits, interview-proce-
dures, schaalmethoden en steekpraeftrekking)

2. Veldwerkbeheer en data-processing
II. Data-bewerking en -analyse.

1. Statistische beschrijving (kengetallen, verdelingen)
2. Statistische inferentie (schatten van populatie-grootheden, taetsing)
3. Multi-variante analyses (regressie en correlatie, discriminant-analyse

e.d., factor-analyse) 25



4. Id. geavanceerde methode (M.D.S. en Conjunct Meten)
5. Modelbouw en camputertoepassingen

III. Marktonderzoektoepassingen
1. Afzeivaorspelling (afzetramingen voor gevestigde produkten en schat-
ting van de apnamecapaciteit van nieuwe proposities en produkten)

2. Segmentatie- en merkconfiguratie-studies -

3. Proefmarkten en experimenten
4. Testen van marketing mix alternatieven
5. Media-onderzoek
6. Bijzandere taepassrngenzoals industrieel, internationaal en distributie-
onderzoek

7. Standaarddiensten (syndicated services).

Aan de band van deze rubricering is een overzicht vervaardigd van de ver-
deling van bet aantal bestede pagina’s aan elk van deze (deel-) onderwerpen
(zie nevenstaande pagina).
Misschien is bet tach nag wel verrassend am te zien dat andanks alle

(beweerde) verscbil in aanpak de overeenkamst groat is, qua aandacbt die
besteed blijkt te warden aan de metbaden en technieken van data-verzame-
ling en -bewerking. Uit de onderlinge verhoudingen waarin de ingredi~nten
tot een geheel zijn verwerkt komen de verscbillen naar varen.
Green ~Y Tull richten, zoals ze in bun inleiding trauwens aankondigen,

bun aandacht in bet bijzonder op de multi-variante analyse-methoden. Hoe
zeer ze zich daarbij hebben laten leiden door de moderne ontwikkelingen, of
door de made-trends als men bet onvriendelijk wil formuleren, blijkt uit de
verschuivingen binnen een periode van nag geen tien jaar. M DS en Conjunct
Meten zijn de paradepaarden uit dejaren ‘70; die uit de jaren ‘60, namelijk
Monte Carla simulatie, Markov processen, Speltheorie en in mindere mate
Bayesiaanse schattingsmethoden~ hebben in de recente editie bet veld moeten
ruimen. Aaa die opruiming wijden de auteurs geen woord, terwijl bun be-
handeling in de eerste editie nag gold als bet bestaansrecbt van bet boek:
“to help to close the gap between textbook coverage and the content of
contemporary professional journals”. Een zelfde tendens spreekt uit de be-
handeling van voor bun aanpak specifiek te acbten stof, in casu de besliskunde,
het aandeel is sterk teruggelopen.
Buzzell en Cox besteden naast de weergegeven anderdelen ruime aandacht

aan de besliskunde (ca. 20%), terwijl niet meer dan een kwart van bet bock is
ingeruimd voar bun specifieke deel, namelijk management informatie-syste-
men.
Worcester en Ferber zoeken bun kracht in een ruime behandeling van de

toepassingen, waarbij de eerste daarnaast de data-verzameling centraul stelt
en de laatste de data-bewerking en -analyse. Ferber besteedt — als enige —

nag specifiek aandacbt aan theorie~n en metbaden uit de sociale wetenschap-
pen en aan acbtergronden van bet gebruik en bet ontwerp van onderzoek.

26 Het incest sprekende resultaat betreft wel de uitzonderingspositie die Ver-
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doom’s handboek in deze verzameling blijkt in te nemen. Die schuilt danrin
dat Verdoorn de belft van zijn boek wijdt aan de Gronds/agen van bet markt-
onderzoek en uiteenzettingen geeft amtrent bet principi~le onderscbeid tussen
structuur- en ontwikkelingsonderzoek, met verdere differentiaties naar con-
currentie-verhoudingen, deelmarkten, conjunctuur en substitutie-verschijnse-
len, e.d., binnen een tbeoretisch ranmwerk. Daarin vinden oak de empirische
referenties en bevindingen m.b.t. marktgedrag, etc., bun neerslag. Door Ver-
doom wordt antwoord gegeven op vragen als wat een markt eigenlijk is,
hoe deze iii de regel is apgebouwd, welke dimensies van wezenlijk belang
zijn, hoe men een bepaald probleem en diagnose dient te stellen tegen de
achtergrond van een bepaalde marktconstellatie.
Als men bet nuchter beziet in feite een anmisbaar stuk, waarvan bet gemis

niet door tecbniscb geweld kan warden goedgemaakt of waarvoor geen be-
sliskunde of informatie-systematiek in de plaats kan treden.

2.3. Het geheel van kennis en inzicht nader bezien. inhoudsanalyse van een
vakblad.

(1)
In de voorgaande paragraaf bebben wij een paging gedaan am wat vastere
greep te krijgen op bet gebeel van kennis en inzicbt dat door het markt-
onderzoek wordt belicbaamd. Die eerste paging was gericbt op een inbouds-
analyse van tekst- en bandboeken, hetgeen een voor de band liggend begin
is van een dergelijke kartering, aindat zulke werken beogen een stelselmatig
overzicht te bieden van een vakgebied, alsinede een uiteenzetting te geven van
zijn grondslagen. Een even voor de hand liggend vervolg wordt gevormd door
een analyse van een minder schoolse vakbeoefening en gelijkertijd van meer
recente ontwikkelingen in bet yakwaartae de tijdscbriftliteratuur een ge~igend
aangrijpingspiint biedt.
Tijdscbriften op bet gebied van bet marktanderzoek zijn er vele, altbans

internationanl gezien, maarnaast bun veelvarmigheid is oak bun kortstondig-
heid een opvallend kenmerk. Er is eigenlijk maar ~n toonaangevend yak-
tijdschrift met internationale reputatie, bet sedert 1964 verschijnende Journal
of Marketing Research, dat gedurende een langere verscbijningsperiode een
vaste — kennelijk succesvol gebleken — formule heeft weten te handhaven.
Het redactlonele beleid is nag niet za lang geleden aldus geformuleerd:

“The Journal ofMarketing Research is a scientific journal in which the editor
strives to publish the best manuscripts available dealing with fundamental
research inmarketing and withmarketing research practice. JMR is a scholarly
andprofessional journal. It does not strive to serve the generalist in marketing
management, but it does attempt to appeal to the professional in marketing
research.’ ‘48
De redactie kan bij haar toelatingsbeleid selectief te werk gaan, want op

een aantal van ca. 90 jaarlijks te publiceren artikelen,46 verdeeld aver vier
afleveringen, warden ca. 325 manuscripten voor publikatie aangebaden.47 Van

28 die kant bezien mag men aannemen dat de redactie door baar beleid metter-



daad gestalte beeft kunnen geven aan de gekozen doelstellingen.
De omstandigheid dat er maur ~n vaktijdscbrift in aunmerking komt voor

eeninboudsanalyse, maakt de keuze op zich zelfeenvoudig, maar laat de vragen
naar de representaviteit van een dergelijke analyse en baar relevantie voor
bijvoorbeeld de Nederlandse verhoudingen onbeautwoord. Die antwoorden
zijn moeilijk te geven. Wij mogen ervan uitgaan dat de redactie zich van de
unieke situatie waarin bet blad zich bevindt, bewust is en dat zij zich open-
stelt voor bijdragen die bet gebele terrein van bet marktonderzoek bestrijken.
In bet eerder geciteerde redactionele commentaar van Bass, die de laatste
jaren als eindredacteur optreedt, wordt dit oak met zoveel woorden bevestigd.
Maar zoals we eerder opmerkten, bet blad tendeert door zijn opstelling in
de ricbting van een instrumentele benadering en van nadruk op de techniek
van onderzoek; door die opstelling kan een selectieve aantrekkingskracht op
potenti~le auteurs warden uitgeoefend waaraan een toelatingsbeleid verder
niets meer kan veranderen (“The fact is that while the editor can control
what he rejects, be cannot control what be accepts. JMR relies on the
voluntary submission ofmanuscripts”).48 De matewaarin dit evenwel bet geval
is, laat zich moeilijk beoordelen.
De relevantie die bet blad voar de Nederlandse verboudingen bezit, kan

enigermate warden afgeleid uit de leesgegevens van Nederlandse marktonder-
zoekers m.b.t. vaktijdschriften,49 waarvan wij bieronder een overzicht geven.

LEZEN VAN VAKTIJDSCHRIFTEN DOOR LEDEN VAN DE NVM

Enqu~te 196S Enqu~te 1973
(spontaan genoemd) (geholpen genoemd~

w.v. met hoge frequentie)
N=-.124 N=’276

7 0

Ariadne 62 59
Revue der reclame/Kontekst 59 49
Journal ofMarketing 45 31
Journal ofMarketing Research 21 31
E.S.B. 21 32

Van de als vaktijdscbriften serieus te nemen bladen blijkt de JMR derbalve
reeds kort na zijn eerste verschijning op een (relatief) beboorlijke belang-
stelling te hebben kunnen bogen onder Nederlandse marktonderzoekers en
die positie blijkt door de cijfers over 1973 oak bevestigd te warden. Het
totale bereik van de JMR bedroeg in 1973 6700! Men kan zich bijvoorbeeld
afvragen of de vergelijkbare cijfers voor de VS veel hager zouden uitkomen.
Zonder nu te willen beweren dat de opgeworpen vragen afdoende beant-

woord zijn, menen wij toch oak geen aanwijsbare redenen te bebben kunnen
vinden am van een inboudsanalyse van JMR, met bet oog op ons doel, af te
zien. 29



(2)
Een tweede complex van prablemen kan warden gegroepeerd rand de vraag:
hoe op verantwoorde wijze tot een inventarisatie van de inbaud van een yak-
tijdscbrift te komen? Dit is bet voor marktonderzaekers bekende vraagstuk
van bet coderen van antwoorden op open vragen, dat uiteenvalt in bet op-
stellen van een code-lijst, bet inboudsoverzicbt, en in bet verrichten van de
codeerwerkzaambeden, bet toewijzen van artikelen aan de onderscheiden
rubrieken.
Deze beide vormen van activiteiten zijn in dit geval niet van een leien

dakje gegaan, omdat bet vervaardigen van een dergelijk inboudsoverzicbt
eenvoudiger lijkt dan bet is. Bij bet - opstellen van de cade-lijst hebben wij
getracbt aan bet verlangen naar een ‘empirisch’ overzicht van de inboud tege-
moet te komen, maarzonder daarbij in een impressionisme te vervallen, zodat
oak normatieve inzicbten als de systematiek van bet raamwerk, tot gelding
moestenwarden gebracbt. Bij bet toewijzenvan artikelenaan de onderscbeiden
rubrieken dient men normen te stellen aan de betrouwbaarbeid, in casu de
intersubjectieve overeenstemming in bet oordeel, wil de classificatie enige be-
tekenis bebben.

Bij de door ans toegepaste werkwijze is gekozen voor een procedure van
achtereenvolgende fasen: een eerste indeling werd uitgeprobeerd, de uitkom-
sten ervan ge~valueerd (met name de moeilijk toewijsbare gevallen werden
geanalyseerd), de indeling verbeterd en opnieuw geprobeerd, etc. Tevens werd
in latere stadia de intersubjectieve overeenstemming getoetst en in geval van
een gebrekkige overeenstemming werden oak weer aanpassingen aangebracbt
in de rubricering. Uiteindelijk is een lijst gehanteerd die bestaat uit 64 (deel-)
rubrieken, welke is toegepast op de jaarggngen 1964—1975. Deze lijst met de
gerubriceerde aantallen artikelen voor de tijdvakken 1964-1969 resp.
1970—1975, is als bijiage opgenomen. Wij zullen ons bier verder bezighouden
met een meer gecomprimeerde indeling in rubrieken, waardoor oak aan-
sluiting kan warden verkregen bij de eerder weergegeven inhoudsanalyses
van de tekst- en bandboeken.

(3)
De bier te presenteren indeling vraugt op een aantal punten am een nadere
toelicbting. Een kwantitatief gezien zeer belangrijke boofdrubriek van onder-
werpen die in JMR zijn aangetroffen, betreft de Structuur en de Ontwikkeling
van markten, alsmede van bet Gedrag dat partijen op de markt ten toon
spreiden. Deze onderwerpen konden bij de inventarisatie van de inboud van
de band- en tekstbaeken geen toepassing vinden, omdat daurop betrekking
hebbende algemene regels, methadenen procedures van onderzoek nauwelijks
aan bad bleken te komen. In de JMR wordt deze stiel wel in ruime mate
beoefend. De bier bedoelde studies vormen eigenlijk specimen van bet genus
‘Grondslagen’, dat we in de .voorgaande paragraaf naar aanleiding van bet
bandboek van Verdoarn aan de orde bebben gesteld. Met andere woorden:
ze geven een demonstratie van de meer principi~le wijze waarop markten en

30 marktvraagstukken kunnen warden aangevat.



Op a priori granden50 kan men bier naar gelang de aard van de probleem-
stelling bet gemelde onderscbeid maken tussen de structuur en ontwikkeling
van de markt, resp. bet gedrag van marktpartijen. Tot de structuur rekenen
we de stelselmatige verbanden tussen marktverscbijnselen en de meer vaste
gegevenheden die de organisatie en canstellatie van de markt karakteriseren.
Binnen dat gebeel van de mm of meer constante structuur spelen zich de fluc-
tuaties af, dat zijn de wisselingen in gedragingen en de korte-termijn aan-
passingen waartae deze aanleidinggeven. Die (fluctuerende) gedragingen kun-
nen warden apgevat als (mede) bepaald door de structuur zonder daarop
zelf invloed te kunnen uitoefenen. Maar bet structuur-begrip kan bij de studie
van dat gedrag oak buiten beschouwing warden gelaten. Wij zullen bierop
nag terugkomen. In tegenstelling tot wat bij de studie van de structuur en
bet gedrag bet geval is, gaat de interesse in bet kader van bet ontwikke-
lingsonderzoek uit naar de volgt~delgkheid der marktgebeurtenissen. Het gaat
bier am invloeden als de canjunctuur en andere econamiscbe galfbeweginge~,
lange-termijn aanpassingen aan prijs- en inkamensbewegingen, verzadigings-
verscbijnselen en substitutie.

De studie van bet marktgedrag speelt, naar nag zal blijken, kwantitatief
gezien een belangrijke rol in JMR en bet is oak uit dien baofde gewenst am
dat begrip te differenti~ren. Wij banteren daartoe eenonderscheiding in drie~n,
te weten:
1. de niet-gedragswetenschappelijke, oak wel economiscbe, beschouwings-
wijze; daartoe kunnen warden gerekend de studie van bet berbalings-
karakter van de markt, zowel de stocbastische variant (Ebrenberg en ande-
ren), als de niet-stachastische (koop- en gebruiksgewoonten), bet inter-
acterend gedrag (w.a. anderhandelingsgedrag), e.d.

2. de gedragswetenschappelijke en meer specifiek de anaseopischesi aptiek;
daurin wordt de nadruk gelegd op de individuele handelende eenbeden en
wordt de markt apgevat als een diffuse bundeling van handelingsprocessen.
Voorts is voor deze benaderingswijze kenmerkend dat bet handelen van
de individuele eenbeden als zijnde subjectief zin-gericbt wordt gefnterpre-
teerd, welke subjectieve zin-geving wordt geacbt tijdens bet bandelen als
motief werkzaam te zijn. In deze aptiek is geen ruimte voor structurele
factoren als mede bepalend voor bet gedrag. Tot deze richting kan bet
brede terrein van de keuze- en beslissingsprocessen ten aanzien van alter-
natievenwarden gerekend: informatieverwerving en -verwerking, perceptie-
structuur (eventueel met ideaalpunt inferentie); beliefs en baudingen ten
annzien alternatieven: attsibuut-scares en keuze-criteria; na-beslissingsge-
drag (w.o. cagnitieve dissonantie); leergedrag (met name bet cognitief
leren zoals bij Howard and Sheth) en contextuele assaciaties met matching
aan persoons- en stijikenmerken.

3. de gedragswetenschappelijke en meer specifiek de katascopisehe aptiek;
daarbij warden de individuele eenbeden apgevat als bepaald door bet
geheel, dan wel als functionerend binnen dat gebeel. En bet begrip functie
zoals Mertan52 naar voren brengt, boudt in dat bet gedrag bezien wardt 31



vanuit bet standpunt van de onderzaeker, niet noodzakelijk dat van de
bandelende persoan. Sociale functies refereren aan objectiefwaarneembare
gevolgen en niet aan subjectieve disposities, zoals intenties, matieven en
doeleinden. In deze optiek kunnen structurele factoren wel als mede bepa-
lend voor bet gedrag tot gelding warden gebracbt. Tot deze ricbting reke-
nen wij onder meer de sociale referentie en interactie en de verklaring
met bebulp van situatie-campanenten bij koop en gebruik (risico, tijds-
druk, e.d.).

(4)
In nevenstaand schema, geven wij een overzicbt van de uitkamsten, waarbij
de totale in bescbouwing genomen verscbijningsperiode in twee~n is gedeeld,
namelijk 1 964-’69 en 179 70—’75
Dat overzicbt geeft aanleiding tat een nantal interessante canstateringen.

Deelsbebbendie betrekkingop de relatieve aandacht die aan de onderscbeiden
rubrieken blijkt te warden besteed, deels op de verscbuivingen die zich danrin
in de tijd gezien aftekenen.
1. Het lijkt ons weinig overdreven am te stellen dat nan de structuur en ant-
wikkeling van markten weinig aandacbt wordt besteed, zoveel te meer
belangstelling valt daarentegen nan bet gedrag op markten te beurt. De
studie van bet gedrag neemt qua auntal artikelen niet minder dan ca. 3000

van bet totnal in, terwijl dat nandeel in de loop van de jaren oak nag is
opgelopen van ca. 25 tat ca. 35%. Binnen bet gebeel van gedragsstudies
nemen de gedragswetenschappelijk geori~nteerde en specifiek die waarin
bet anascopiscb uitgangspunt wordt gekozen, een overbeersende pasitie
in, die in de tijd gezien nag weer verder versterkt wordt.

2. Een tweede opmerkelijk verschijnsel is de relatieve toeneming in de aandacbt
voormethoden en technieken van data-bewerking, ten koste van de beban-
deling van demethoden van data-verzameling. Oakbinnen deze beideboofd-
rubrieken doen zich verschuivingen voor:
— de meet- en scbaal-methoden bandbaven zich, vooral dank zij een toe-
neming in de belangstelling voarM.D.S.;

— problemen van statistische bescbrijving en inferentie komen nauwelijks
meer aan bad, terwijl de multi-variante analyses, de modelbouw en cam-
putertoepassingen voor de expansie van de data-bewerkingsmetboden
hebben gezorgd.

3. De toepassingen, en dan met name de vormen van onderzaek die als aan-
bevolen speelmethoden kunnen warden apgevat, bandhaven zich qua be-
langstelling. Maar oak bier doen zich verscbuivingen binnen de boofd-
rubriek voor; voorspelling van omvang/apnemingsvermagen van de markt
en optimalisering van marketing-instrumenten en mix alternatieven, beb-
ben zich nag meer op de voargrond gedrongen.

4. De belangstelling voor praktische vraagstukken zoals de organisatie van de
onderzaekfunctie in de bedrijven, blijkt tanende te zijn, waartegenaver een
licbte opleving staat in de belangstelling voor maatscbappelijke aspecten

32 van bet yak.



OVERZICHT VAN DE INHOUD VAN DE JOURNAL OF MARKETING RESEARCH
GEDURENDE DE PERIODE 1964-1975

(aantal opgenomen artikelen/bUdragenper rubriek en deelrubriek)

1964/’69 1970/’75 Totaal

I. Structuur-Ontwikkeling-Gedrag
I. Marktstructuur
2. Marktontwikkeling
3. Marktgedrag:

(1) Economische Beschouwingswijze
(2) Gedragswetenschappelijke beschouwingswijze;

anascopische optiek
(3) Gedragswetenschappelijke beschouwingswijze;

katascopische optiek
(4) Marktopneming; gedragswetenschappelijke

optiek: adoptie/diffusie

II. Data-verzameling
1. Methoden
2. Steekproeftrekking
3. Meet- en schaalmethoden

III. Data-analyse en -bewerking
1. Statistische beschrijving (kengetallen, verdeling)
2. Statistische inferentie
3. Multi-variante analyses
4. Multi-variante geavanceerde methoden
5. Modellen/computertoepassingen

IV. Toepassingen
I. Forecasting/opnemingsvermogen van demarkt
2. Effectiviteitsonderzoek van de verkooppolitieke
instrumenten

3. Testen vanmarketing mix alternatieven
4. Media onderzoek/selectie
5. Bijzondere onderwerpen (corporate image/informatie
opsiag)

V. Organisatie van de toepassing
1. Managementgebruik/organisatie van de M.O.-functie
in het bedrijf

2. Marketing maatschappelijk (mci. Etiek)

27 25 52
7 3 10

15 18 33

42 91 133

31 30 61

4 25 29

i~ T~ ~Th

42 20 62
6 7 13
26 27 53

~T 128

6 9 15

7 12 19
3 9 12

26 39 65
~ uT

6 13 19

12 23 35
19 30 49
13 6 19

7 — 7~
24 7 31
5 9 14

N.H.
Deze indeling is een gecomprimeerde weergave van een rubricering met behulp van 64 (deel-)
categorie~n. Van alle in beschouwing genomen artikelenkonden er 29 niet worden ondergebracht.
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Wij signaleren bier dus voor een goed deel dezelfde verscbijnselen als bij de
inboudsanalyse van de tekst- en bandboeken. Toch is ereen kardinaal verschil
tussen de recente tijdschriftliteratuur en de meeste handbaeken. De meer prin-
cipi~le wijze waarop marktproblemen kunnen warden gesteld en bun ap-
lossing kan warden bepraefd, koint in JMR in ruime mate aan bad. Maar de
belangstelling hiervoor blijkt wel sterk ~nzijdig gericht op de gedragsweten-
schappelijke benaderingswijze en daarbinnen specifiek op de anascopische
optiek. Dat impliceert een accentuering van bet belang van mentale processen
voor de kennis van de markt, maarvooral oak een op zicbzelf plaatsen van de
(callectieve) psychologie van de afnemers-consumenten, los van objectieve
en direct verifleerbare kenmerken van de markt. Deze conclusie roept twee
samenbangende vragen op:
— Berust die accentuering op een overwogen en doordacbt uitgangspunt of is
bier sprake van een ongebreidelde expansie?
— Waar komt die expansie vandaan?
Met antwoord op die vragen hebben we ons aan bet slat van deel 1 van dit
artikel al beziggehouden. Hiervalstaan we met de canstatering dat bet zoeken
van een grondslag waarop de studievan de markt in feite is ge~nt, niet vergeefs
lijkt te zijn geweest. Wij delen namelijk bet inzicbt dat Bass in zijn al vele malen
geciteerd redactioneel cammentaar heeft vertalkt: “Mast of the fundamental
research in the past ten years in market segmentation, individual pyscbological
influences- in choice attitude-preference relations, and the like have been
published in JMR. Furthermore, the influence of specialized JMR articles
on thought and practice is considerably greater than many people realize.
Methods which are now routinely applied in marketing research practice
were originally demonstrated and applied in a marketing context in the pages
of JMR.”53

3. CONClUSIES

In een eerdere bijdrage54 menen wij aangetaand te bebben, dat er markt voor
bet marktonderzoek is ontstaan. De gevolgen van deze eenvoudige consta-
tering kunnen verstrekkend zijn. De - marktanderzoeker behoort, am met
Gadourek55 te spreken, tat de ge~ngageerde onderzoekers, aan wie bet pro-
bleem inde vorm van een opdracbt bekend wordt gemaakt door bun werk- of
opdrachtgever van wie zij existentieel alhankelijk zijn. Deze afhankelijkheid
heeft oak positieve kanten waarop Gadourek56 gewezen heeft. De verbonden-
heid van de probleemstelling met de existenti~le situatie van de anderzaeker
stelt hem in staat am door zijn beroepswerkzaamheden maatschappelijk te
functioneren. Maar die afbankelijkbeid roept aan de andere kant bet gevaar
op dat hij weinig in staat of bereid zal zijn am aanslagen op zijn wetenschap-
pelijke integriteit te weerstaan. Niet alleen heeft hij te maken met een druk
van opdrachtgevers, onder wie er zijn -die am uiteenlopende redenen een on-
eigenl~jk gebruik van bet marktonderzoek wensen te maken, hij zal oak de
druk van de mededinging van de zijde van zijn rivalen andervinden.

34 Er is weinig dat een onderzoeker kan doen am deze aanslagen op zijn weten-



schappelijke integriteit af te weren, bij kan zich eigenlijk alleen ann zijn op-
drachtgever anttrekken of zich van hem distanti~ren en de ainstandigheid
dat hij zich in een concurrentiestrijd gewikkeld weet, maakt zijn positie er in
dit opzicbt niet eenvoudiger op.
Naar bet zich laat aanzien, beperken de inbreuken op de wetenscbappelijke

integriteit zich niet tot bet aanvaarden van opdracbten met een A-wetenscbap-
pelijke grondslag, maar ze raken oak ann de metbode van onderzoek alszo-
danig. Uiteenlopende praktijken, die zichmoeilijk met wetenscbappelijk onder-
zoek laten rijmen en zich eigenlijk alleen van dat mom bedienen, zouden
gedijen onder bet motto: “If men define information as real, it is real in its
consequences”. Het marktanderzaek zou daarmee ann gevaarlijke erosie zijn
bloat komen te stana.
Aandemogelijke oorzakenvandat verschijnsel hebben wij in de voargaande

analyse zo goed inogelijk aandacbt tracbten te geven. E~n element is daarbij
nag buiten bescbouwing gebleven en deze samenvatting lijkt ons een goede
plants am er meeop de prappen te komen. In onze al aangehaalde analysevan
de ‘markt voor bet marktanderzoek’, hebben wij een ontwikkeling kunnen
aanwijzen die in de richting gaat van de uitvoering van werkzaamheden en
verwerkingstaken, die zija losgemaakt van een probleemstelling.
Deze ontwikkeling is een regelrecbt gevolg van de marktconstellatie waarin

marktonderzoek wardt gevraagd en aangeboden. De consequentie ervan is
dat bet proces van onderzoek, dat loopt van probleemstelling tot en met
de interpretatie en toepassing van de onderzoekuitkomsten, door de meeste
van de onderzoekers die er bij betrokken zijn niet langer kan warden aver-
zien. Hun betrokkenbeid gaat dan niet verder dan die van onder-aannemer,
loon-werker en leverancier van gestandaardiseerde dienstvormen. Vanuit die
positie is bet weinig aannemelijk, en gedacht vanuit de opdrachtgever weinig
annvaardbaar, dat de betrokken onderzoekers bun verantwaordelijkheid tot
gelding brengen, want die is wel zeer marginaal geworden.
Een ander o.i. belangrijke oorzaak ligt in een totaal ander vlak. Het zojuist

gesignaleerde verscbijnsel ligt in bet vlak van de organisatievan bet anderzoek,
de oorzaak die wij daamaast op bet oog hebben, refereert ann de inhoud die
bet marktonderzoek heeft aangenomen.

Het is overduidelijk dat in de meer omvattende marktstudies sterk bet
accent is komen te liggen op bet gedragsonderzoek en daarbinnen specifiek
op de anascopische optiek. Dit betekent dat de gedragingen van afnemers-
consumenten warden beschouwd vanuit gezichtshoeken die op postulaten be-
rusten. Onder bet manifeste waarneembare gedrag warden latente keuzepro-
cessen verondersteld en op een zodanige wijze dat dit uitgangspunt zelf niet
wordt getoetst, maar vooropgesteld. De beoordeling van de adequaatbeid
van deze of geneopvatting wordt beoordeeld aan de mate waarin bet geobser-
veerde gedrag ermee kan warden gereproduceerd. Oak indien controle-vali-
datie van de uitkomsten als vaste routine zon plaatsvinden, hetgeen voor vele
van deze onderzoekingen ernstig betwijfeld kan warden, dan nag staat een
zodanige confrontatie van model met bet empiriscb materinal geen andere 35



conclusie toe dan dat bet model niet in strijd is met bet geobserveerde gedrag.
Zonder dat ann bet licbt gebracbt wordt in hoeverre dit niet evenzo opgaat
voor rivaliserende modellen die niettemin tot geheel andere conclusies aan-
leiding zouden geven.
Hier wreekt zich o.i. bet feit dat de functionele samenhang die doorgaans

wordt verondersteld tussen theoretiscb, bescbrijvend en instrumenteel onder-
zoek — wier integratie de voortgang van de wetenscbap uitmaakt — in bet
marktonderzoek ver te zoeken is. Wij balen bier Bass nag eens aan die stelde
dat methaden aan de gedragswetenschappen ontleend, in JMR warden gede-
monstreerd en toegepast in een marketing context. Hoe belangrijk op zicbzelf
oak, een becbte empiriscbe fundering van deze uiteenlopende methoden en
tbeorie~n in bet kader van de marktstudie blijft uit, bun toepassing blijft
ongetoetst en bet gevaar van ‘sluiting’ van een theorie in een prematuur
stadium doet zich in volle bevigheid gevoelen. Concurrerende theorie~n en
methoden volgen elkaar op, zonder ooit aan een serieuze wetenschappelijke
beproeving toe te komen. Vanuit de wetenscbap wordt bun geldigheid gepostu-
leerd, in de praktijk van bet anderzoek wordt bun toepasbaarbeid geprocla-
meerd. Wij wensen ermet apzet de nadruk op te leggen dat hiermee geen ver-
oordeling wordt uitgesproken over de toepassing van metboden en tbearie~n
uit de gedragswetenschappen op bet terrein van de marktstudie, maar wij
betogen wel dat die toepassing met meer wetenscbappelijke voorzorgen en
scrupules omgeven dient te warden.
Wil bet marktonderzoek niet afdrijven in de ricbting van kennis-industrie,

welk vaarwater dicht genaderd is, dan is in zekere zin de weg terug geboden.
Terugnaar eenide~legemeenschap, altbans naar eenvei~sterking van essenti~le
elementen van za’n gemeenschap. Dat houdt in dat de verantwoordingsplicht
van een onderzoeker tegenover zijn vakgenoten duidelijker en effectiever
gestalte dient te krijgen en dat de beroepsorganisaties zich op wat meer
gedegen wijze zouden moeten gaan inlaten met de bewaking van de weten-
scbappelijke integriteit van bet yak. Deze stellingname impliceert oak dat in
de vakbeoefening meer ruimte moet warden ingeruimd voor een kritische
benadering van gedragswetenschappelijke postulaten. Dat kan in de praktijk
warden bewerkstelligd door samenwerking van opdracbtgevers met gelijk-
gestemde interessen— alleenal eenuitwisseling van resp. reflectieop uitkomsten
van onderzoek zon beilzaam kunnen werken — en door in de tijd meer
diepte en uitbouwte plegen inanderzaekprogramma’s, teneinde bet verificatie-
element daarin meer nadruk te geven. Het is daarbij van een groat belang am
een koppeling tot stand te brengen tussen de kartering van mentale processen
en de objectieve kenmerken vanmarkten; al was bet alleen maaram een inzicht
te krijgen in de voorwaarden waaronder de uiteenlopende visies op keuze-
processen gelding kunnen bezitten.
Tenslotte kan oak de organisatie van de apdracbtverlening bier niet buiten

schot blijven. Aan de gesignaleerde verkaveling van de dienstverlening in
een wirwar van deeltaken dient een halt te warden toegeroepen, aitbans in de
sfeer van de verantwoordelijkbeid, teneinde de ondeelbaarbeid van bet onder-

36 zoek te anderstrepen. Zoals de aansprakelijkheid van uitgeverijen voor bun



diverse uitgaven is geregeld door per argaan een ‘verantwoordelijk uitgever’
aan te stellen, of am een andere analogie te trekken, die van de bouw, waarin
hoofdaannemers met een speciale aansprakelijkbeid optreden, zo zou oak
voor bet marktonderzoek moeten warden bevorderd dat per project een
hoofdaannemer wordt aangesteld die voor bet project als zodanig de verant-
woordelijkheid krijgt opgelegd, oak in wetenschappelijk opzicbt.

Watwij bier naar voren brengen is niets meer, maar oak niets minder dan een
voorstel am te investeren in deontwikkeling vanonseigenyak, als beste garantie
voor de verwezenlijking van de roeping van een onderzoeker: wetenscbap-
pelijk bezig te zijn.

Bijiage

INHOUDSOVERZICHT JOURNAL OF MARKETING RESEARCH 1964-1975

A. Structuur — Ontwikkeling — Gedrag

1964/’69 1970/’7S Totaal

1. Marktstructuur
1.1 Marktvormen
1.2.1 Deelniarkten/stratificatie; segmentatie op basis

van objectieve afnemerskenmerken
1.2.2 Idem; sociaal-psychologische afnemers-

karakteristieken
1.2.3 Idem; differentiatie op basis van offertevariabelen

(prijs, kwaliteit, e.d.)
1.3.1 Distributie; handeiskanalen/schakels
1.3.2 Idem; markt- en handelsdebieten (w.o. vestigings-

plaatsonderzoek)

2. Marktontwikkeling
2.1 Causale benadering (bijvoorbeeld inkomens- en

prijsinvloeden op de afzet)
2.2 Mechanische benadering (wo. trend/conjunctuur,

seizoen, groei-modellen, e.d.)
2.3 Uitgewerkte levenscyclus modellen

— I

7 4 11

6 8 14

— 2 2
7 4 11

6 7 13

4 — 4

2 3 5
I —— 1

3. Marktopneming; adoptie en diffusie

4. Impulsbuying

5. Marktgedrag/economische beschouwingswijze

5.1.1 Herhalingskarakter van demarkt;
stochastische benadering

5.1.2 Idem; niet-stochastische benadering/
koop- en gebruiksgewoonten

5.2 Interacterend gedrag, wo. onderhandelings-
gedrag

5.3 Winkelgedrag (‘in store behaviour’)
5.4 Prijszettingsgedrag

4 25 29

3

9 8

3 2

3 3

— S

17

5

6

5 37



6. Marktgedrag/gedragswetenschappelijke beschouwings-
wijze (anascopische optiek)
6.1 Informatie-verwerving en -verwerking.

perceptie-structuur (evt. ideaal-punt inferentie)
6.2 Beliefs en houdingen t.a.v. alternatieveir

attribuutscores en keuzecriteria
6.3 N~-bes1fssingsgedrag (w.o. cognitieve dissonantie)
6.4 Leergedrag; cognitief leren, s~ochastische

benadering, leren en gewoonte-vorming -
6.5 Contextiiele associaties en matching aan

persoonlijkheids- en stijlkenmerken

7. Marktgedrag/gedragswetenscbappelijke
bcschouwingswijze (katascopiscbe optiek
7.1 Stratificatie (persoonlijkheid, e.d.)
7.2 Soci~1e referentie/interactie
7.3 Situatie-componenteb in gebruik en koop

(risieo/tijdsdruk)

12 19 31

4 24 28
2 8 10

9 - 14 23

15 26 41

9 8 17
13 13 26

9 9 18

B. Methoden/1’echnieken

8. Dataverzamcing (instrumentatie, bias en response)
8.1 Informele methode
8.2 Vragenlijstmethode
8.2.1 Instrumentatie
8.2.2 Response analyse
8.2.3 Bi~s analyse
8.3 Panels
8.4 Experffnentele opzetten

3
7
6
8
14
2
10

— 2
6 1
1 7
4 12
6 20
3 5
6 16

9. Meet- en schaalmethoden
9.1 Antwoordscbalen
9.2 Unidimensionele schalen
9.3 M.D.S. en Conjunct Meten

10. Sampling

20 6 26
5 6 11
1 15 16

6 7 13

11. Data-bewerking/analyse-methoden
11.1 Associatie
11.2 Fit gah verdelingen/kengetallen
11.3 Multipele regressie, canonische analyse
11.4 T nomische procedure

(A.I.D., Discriminant, e.d.)
11.5 Cluster-typologie analyse
11.6 Covafi~ntie, Factor-Analyse
11.7 Econometrische methoden
11.8 O~timaliseringsmodel1en
11.9 Grafisehe metboden
11.10 Computer-toepassingen
11.11 Sintulatie

C. Toepassingert

12. Forecastifig
38 12.1 Acceptatie nieuwe produkten

— 2 2
4 6 10
3 10 13

4 2 6
1 6 7
2 3 5
— 3 3
1 2 3
2 1 3

22 - 33 — 55
3 1 4

5 3 8



12.2 Delphimethode — 3 3
12.3 Overig (marktomvang) 1 7 8

13..Effectiviteitsonderzoek van de 12 23 35
verkooppolitieke instrumenten

14. Testen van marketing mix alternatieven 11 15 26
14.1 Reclame en promotle 11 15 26
14.2 Optimalisering in de winkel 2 8 10
14.3 Optimalisering Marketing Mix 2 4 6
14.4 Optimalisering Persoonlijke Verkoop 4 3 7

15. Media-onderzoek/selectie 13 6 19

16. Corporate image 2 — 2

17. Informatie-opslag S — 5

D. Organisatie van bet onderzoek

18. Management control van onderzoek
(w.o. M.I.S.) 20 6 26

19. Organisatie van de M.O.-functie 4 1 5

20. Marketing Maatschappelijk 2 8 10

21. Gedragscodes 3 1 4
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2. Op de grens van non-response
J. J. M. VAN TULDER

INLEIDING

Bij de verantwoording van een enqu&e maken we meestal anderscheid tussen
de uitgezette steekproef en de gerealiseerde steekproef. Het verschil is de
non-response, de mensen, die om een of andere reden niet konden of niet
wilden meedoen aan de enqu~te.
De anderen die wel meegedaan hebben, warden dankbaar geaccepteerd

als response, waarna we ans meestal maar niet meer afvragen of het toestaan
van het gesprek van harte ging of niet. We zijn immers al lang blij met
het feit dat het gesprek tat stand kwam. Tach moeten er in de response-groep
personen zijn die op de komst van een enqu~trice of enqueteur positief
reageerden en anderen die het gesprek maar aarzelend toestonden. Er zal
wel een heel scala zijn van ‘open armen’ tot ‘een beetje angst’. Dit betekent
dat er ook een groep moet bestaan die, wat betreft hun bereidheid een
gesprek toe te staan, zeer dicht tegen de nan-response-groep staat en ver-
moedelijk onder wat minder gunstige omstandigheden een gesprek geweigerd
zou hebben. Als we ons dit realiseren, dienen we ons af te vragen hoe de
samenstelling van deze groep is naar demografische en andere gegevens.
Immers, als deze groep in het non-response gebied terecht zon komen, lopen
we bij een afwijkende samenstelling een groot risica wat betreft mogellike
vertekeningen van onze steekproeven.
Teneinde inzicht in dit probleem te krijgen, is gedurende enige tijd in de

Omnibusenqu~te van de N.y. v/h Nederlandse Stichting voor Statistiek een
speciaal hiervoor antwarpen vraag apgenomen.
De enqu~te wordt wekelijks gehouden bij een steeds apnieuw getrokken

representatieve steekproef van ongeveer 1.200 huishoudens. De ondervraging
vindt plaats op maandag en dinsdag, met een mogelijkheid dat ook op de
zaterdag daaraan voorafgaande reeds gesprekken worden gevoerd. Bij alle
gezinnenwordt in iedergevalde huisvrouw ondervraagd; bij de alleenstaanden
uiteraard de desbetreffende man of vrouw.
Terugkerende naar anze prableemstelling, moeten we ons thans afvragen,

wie in feite bepaalt of een gesprek wordt toegestaan of niet. Het zal vaak
degene zijn die na het avergaan van de huisbel de deur opendoet, maar
noadzakelijk is dit niet. Teneinde het geheel nu niet te gecompliceerd te
maken, is de vraag over de bereidheid am ge~nqu~teerd te worden gesteld
aan de persoon die in alle gesprekken is andervraagd, namelijk de huisvrouw,
resp. de alleenstaande. 43



DE VRAAG EN DE ANTWOORDEN

De vraag welke aan het einde van elk Omnibusgesprek werd gesteld luidde
als valgt: “Niet iedereen denkt hetzelfde als een enqueteur of enqu&rice
aanbelt en vraagt am medewerking aan een enqu~te. Op deze kaart slaan
enige reacties die dan bij iemand op kunnen komen. Welke van deze reacties
komen het dichtst bij hetgeen u dacht, voardat u dit gesprek began?”
Op de bijbeharende kaart stonden de navalgende antwaardmogelijkheden

afgedrukt:
A. 1k had eigenlijk willen weigeren, maar ik heb het tach maar gedaan.
B. 1k was ~vat aarzelend en heb even overwogen am het maar niet te doen.
C. 1k vond het niet bepaald leuk, maar overwegen am het niet te doen was

er oak niet bij.
F. 1k dacht zajets als ‘Waaromniet, als ik jemand er eenpleziermee kan doen’.
G. 1k vond het wel eens aardig am te horen wat er zoal gevraagd wordt.
H. In de krant, op de televisie, aver de radio, hoar je altijd over enqu~tes

bij mensen en nu vragen ze oak eens mijn mening. Dat vand ik wel leuk.

In dit artikel zullen deze antwoordmogelijkheden warden aangegeven met:
1. eigenlijk weigeren (A)
2. heb geaarzeld (B)
3. niet leuk (C)
4. waarom niet (F)
5. wel aardig (G)
6. nu mija mening (H)
De antwoordmagelijkheden zijn zo geformuleerd, dat ze mm of meer een

ordinale schaal varmen. De eerste twee behoren bij een in beginsel afwijzende
instelling van een andervraagde. Degenen die een van deze twee antwaorden
gaven, beharen tat de randgroep die als de omstandighedenwat minder gunstig

Tabel 1

Het antwoordpatroon voor de bereidheidsschaal

Antwoord Aantal -
ondervraagden

Percentage
ondervraagden

1. eigenhijk weigeren
2. heb geaarzeld
3. niet leuk
4. waarom niet
5. wel aardig
6. flu mijnm~ni7ng
totaal met antwoord
geen antwoord
alle ondervraagden

762
510
425

3.276
1.822
1.234
8.029
494

8.523

-

--

-

3
3
3

38
22
14

—
6

100%

Bereidheidsindex: 4,07
Marge (2s grens): 0,03 - —
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waren geweest, mogelijk het gesprek geweigerd zouden hebben. De derde en
de vierde groep zijn mm of meer neutraal, terwijl de vijfde en de zesde groep
het meewerken aan een enqu~te pasitief bezien.
Teneinde het cijfermateriaal dat bij de analyses wordt verkregen han-

teerbaar temaken, zijn — zij het niet geheel geoarloafd — gemiddelden berekend,
waarbij als waarden de getallen 1 t/m 6 zijn gebruikt. Deze gemiddelden
warden hierna de bereidheidsindices genaemd.
De analyses hebben betrekking op 8.523 ondervraagden (gewogen; het

ongewogen aantal was 8.350). Het totaalbeeld van hun antwoarden is in tabel
1 weergegeven.

150o van de ondervraagden reageerde negatief en behoort dus tat de grens-
groep, die diclit tegen een weigering aanligt; 430~ is neutraal, terwijl 36O~
positief is ingesteld.
Indien we bedenken, dat van de gemiddeld 2500 nan-response waarmede,

gezien de ervaringen, bij enqu~tes op vaste adressen rekening moet warden
gehouden, tussen de 500 en de l00~ tot de groep van weigeraars, oni welke
reden dan oak, maet warden gerekend, dan moeten we cancluderen dat de
grensgroep van ~ waarander ~ die zeer dicht bij een weigering stand,
groat is. Er behoeft maar weinig te gebeuren dat de mensen doet aarzelen
am hun deurvoor een vreemde open te doen en haar of hem binnen te laten,
waardoar de nan-response zeker niet onaanzienlijk kan stijgen.
De resultaten van de analyses welke hierna warden bespraken, wijzen er

op dat deze magelijke toeneming van de nan-response selectief is. Bij bepaalde
bevolkingsgroepen ligt de bereidheidsindex lager dan bij andere groepen,
zodat in geval van moeilijkheden, bij een steekpraef gratere vertekeningen
kunnen antstaan dan thans het geval is.

DE BEREIDHEIDSINDEX IN DE LOOP VAN DE TIJD

De ruim 8.000 gesprekken zijn gevoerd in het eerste kwartaal van 1977. Een
analyse naar de tijd leert dat er variaties aptreden die de significantiegrens
weliswaar niet overschrijden, dach van de andere kant, indien we de weken
anderling vergelliken, betrekkelijk groat zijn.
In tabel 2 zijn de desbetreffende gegevens neergelegd.
Voorlopig valt uit deze cijfers nag geen conclusie te trekken. Men zon de

hypothese kunnen stellen, dat er aver een langere termijn gezien in verband
met bijvoarbeeld de weersomstandigheden, wel systematische variaties kunnen
optreden. Om dit te kunnen taetsenzal de bereidheidsvraag indeNSS Omnibus
nag gedurende enige tijd warden gesteld.

DE BEREIDHEIDSJNDEX EN DE LEEFTIJD VAN DE
ONDERVRAAGDE

In tabel 3 zijil de bereidheidsindices gegeven per leeftijdsgroep, waarbij een
andervraagde kan warden ingedeeld.
De variatie in de bereidheidsindices is systematisch. Bij de jangeren is de 45



Tabel 2

De bereidlieidsindices in de loop ton bet cerste kwortoal ,,an 1977

Datum enqu~te Bereidbeidsindex Percentage ~eigengik weigeren + heb geaarzeld’

3januari
lOjanuari
I7januari
24januari
7 februari

21 februari
7 maart

21 maart

3,99 (n~1.288)
4,08 (n=1.247)
4,12 (n~1.214)
4,13 (n=1.174)
4,04 (n~ 1.233)
4,02 (n=1.174)
4,12 (n~ 1.193)
4,09 (n~1.193)

15
14
14
16
16
14
15
15

gemiddeld 4,07 (n=8.523) 15

Opm. 1. De datums zijn gegeven voor de maandagen. In werkellijkheid werd er ook ge~nqu~teerd
op de zaterdag daarvoor en de dinsdag daarna.

Opm. 2. In januari werd de bereidheidsvraag elke week in de Omnibus opgenomen. In februari
en maart om de veertien dagen.

Opm. 3. De nauwkeurigheidsmarge bij deze indices is 0,08 (2s grens).

Tabel 3

De bereidheidsindex en de leeftUd van de ondervraagde

LeeftUd van de
ondervraagde

Bereidheidsindex Percentage ~eigenl~ikweigeren+ -
heb geaarzeld’

24jaar ofjonger
25~29 jaar
30—34jaar
35—39jaar
40—44jaar
45—49jaar
50~54jaar
55—S9jaar
60~64jaar
65 jaar en ouder

4,33
4,25
4,13
4,07
4,14
3,93
3,91
4,00
4,02
3,96

(n= 645)
(n 1.040)
(n= 958)
(n= 827)
(n= 756)
(n= 812)
(n~= 758)
(n= 689~
(n= 614)
(n~l.424)

1
11
14
14
13
17
18
18
16
18

gemiddeld 4,07 (n=8.523) 15

Optn.: De nauwkeurigheidsmarge bij deze indices is 0,06 h 0,11 (2s grens).

enqu&ebereidheid beter dan bij de auderen. De grensgroep is bij de ouderen
tweemaal zo groat als bij de jangeren, hetgeen er op zou kunnen duiden, dat
als er in het algemeen moeilijkheden komen met enqu&eren, dit bij ouderen
grotere gevolgen inzake de nan-response zal hebben dan bij jongeren. Dit
zal dan aanleiding kunnen geven tat een systematische vertekening van de
gerealiseerde steekproeven. Deze vertekening zal zich niet beperken tat de
65-plussers, want uit bovenstaande cijfers blijkt, dat de index al beneden
de 4 kamt, bij ondervraagden van 45 jaar en ouder. Van deze groep is
17 ~ I 8% negatief of aarzelend ingesteld wat betreft het enqu~teren.

46 Bij het bovenstaande zij opgemerkt, dat het relatief gunstige resultaat bij



de jangeren niet betekent dat bij deze groep de non-response laag zou zijn.
De non-response heeft namelijk oak een component ‘herhaaldelijk niet thuis’.
Deze component is, zoals nit enqu~tes onder aangegeven personen blijkt, bij
jangeren relatief haag.

DE BEREIDHEIDSINDEX EN DE WELSTAND VAN DE
ONDERVRAAGDE

Voor de analyse van de bereidheidsindex naar weistand van de ondervraagde
is gebruik gemaakt van de welstandsindeling in vijf groepen, zoals die wordt
gehanteerd door de meeste marktonderzaekbureaus in Nederland.

Tabel 4.1

De bereidheidsindex en de weistand van de ondervraagde

Welstandsgroep, waarin de
ondervraagde is ingedeeld

Bereidheidsindex Percentage ‘eigen1~k
weigeren + heb
geaarzeld’

A (hoog)
BI
B2
C
D (Iaag)

4,00 (n= 841)
4,08 (n=1.132)
4,07 (n=1.630)
4,10 (n=3.916)
3,98 (n= 1.005)

15
15
14
15
18

gemiddeld 4,07 (n= 8.523) 15

Opm.: Denauwkeurigheidsmarges zijn bij deze indices resp. 0,09,0,08,0,07, 0,05en0,08 (2s grens).

Ondervraagden behorende tat de D-klasse hebben een bereidheidsindex die
significant lager ligt dan de bereidheidsindex gevanden bij de andere wel-
standsklassen. De index bij deA-klasse is weliswaar laag, maar niet significant
lager dan het algemeen gemiddelde van 4,07. Splitsen we echter de A-groep
op in drie subgroepen, waarbij we dan gebruik maken van de welstands-
classificatie zoals die door de enqu~trices en enqu&eurs wordt aangegeven,
dan blijken er wel significante verschillen aanwezig te zijn.

Tabel 4.2

De bereidheidsindex bUdrie subgroepen van welstandsklasse A

Welstandsgroep
(volgens enqu~teurs)

Bereidbeidsindex Percentage ‘eigen4/k
weigeren +heb
geaarzeld’

Al
A2
A3

3,82
3,99
4,08

(n= 149)
(n=290)
(n=402)

19
15
13

gemiddeld A-klasse 4,00 (n 841) 15

Opm.: De nauwkeurigheidsmarges zijn resp. 0,23, 0,16 en 0,14(2s ~rens). 47
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Uit deze cijfers mogen we cancluderendat de tapgraep in de A-klasse niet
zo gemakkelijk te enqu&eren is. Het antwoardpatroon van deze groep laat
zien dat het percentage ondervraagden dat medewerkte omdat ze het leuk
vonden oak eens hun mening te kunnen geven, bijzonder laag is, namelijk
60~ tegen 14% bij alle ondervraagden. Dit is niet zo verwonderlijk, want
we hebben hier te maken met een groep die het niets bijzanders vindt
am meningen te hebben en deze oak naar voren te brengen.
Een noodzakelijk gevolg hiervan behoeft echter niet te zijn, dat deze groep

dan relatief veel negatief ingestelden (‘bijna’ weigeraars en aarzelenden) telt.
En toch is dit laatste het geval, waardoor we magen stellen, dat de beide
uitersten in de sociale kiassen bij moeilijkheden een relatief grate kans
hebben am af te vallen bij enqu&es.
Het bovenstaande is in overeenstemming met de ervaringen van onze

enqu~trices en enqu~teurs wat betreft de non-response. Uit hun rapporten
blijkt dat bij de haagste en laagste welstandsgroepen de nan-response wat
hager is dan bij de tussenliggende groepen.

DE BEREIDHEIDSINDEX EN DE WOONPLAATS VAN DE ONDER-
VRAAGDE

Bij de analyses van de antwoorden van de ondervraagden in samenhang
met dewoonplaats zijn tweevariabelengebruikt, namelijk: de urbanisatiegraad
en de pravincle.
Voordat we tat een beschouwing van de resultaten kunnen avergaan,

moeten we ons eerst realiseren, dat we hier met variabelen te maken hebben,
die op hun beurt weer kunnen samenhangen met de ophouw van het
enqu~teurskarps. Het is bekend dat sammige enqu&rices en enqu~teurs een
lage non-response hebben — oak bij moeilijk te enqu~teren groepen — en
meervertrouwenwekken dan anderen. In een groat enqu&eursapparaat zullen
zowel de eerste als de tweede soart voorkomen. Daarbij is het niet uitgesloten
dat er een zekere clustering is, waardaor sommige gemeenten of gebieden
voor nan-response en misschien oak voor antwoorden op de bereidheids-
schaalzullen afwijken van andere gemeenten of gebieden. Bij het interpreteren
van te constateren verschillen moeten we derhalve niet alleen denken aan een
verschil in reactie van de andervraagden, maarmogelijk oak aan een verschil
in optreden van de ondervragers, zie tabel 5.
Het resultaat voarAmsterdam is ontstellend. Het is bekend dat Amsterdam

een relatief hoge nan-response heeft, maar dat van de response 30% (en
voor de stad zeif is het 32%) mm of meer negatief staat tegenaver het
ge~nqu&eerd warden geeft te denken wat betreft de risico’s die onderzaekers
lapen inzake de samenstelling van hun steekproeven zoals die uit het ‘veld’
komen. Een nadere beschouwing van de cijfers leert dat de situatie snel uit
de hand kan lopen, want de verdeling van de 320~ voor Amsterdam-stad
aver de twee ‘negatieve’ groepen is als valgt:
— ik had eigenlijk willen weigeren, maar ik heb het tach maar gedaan: 250,,

48 — ik was wat aarzelend en heb even overwogen am het maar niet te doen: 700.



Men zau kunnen zeggen: het lijkt er op dat een deel van de nag enqu&eer-
bare inwaners van Amsterdam er na aan toe is am zich te voegen bij dat deel
van de bevolking dat niet te enqu&eren valt. Nergens anders in ons land
vinden we deze situatie in een dergelijke mate terug. Bij het bovenstaande
zij er nadrukkelijk op gewezen, dat de samenstelling van het enqu&eurskorps
hier geen ral speelt. In verband met de reeds enige tijd gecanstateerde
hoge non-response in Amsterdam is het enqu&eursapparaat van de NSS
aldaar speciaal bestudeerd en zijn er op de nan-response gerichte bijeen-
kamsten gehouden. Het resultaat van deze ‘research’ was zodanig, dat alleen
maar geconcludeerd kon warden dat de stad Amsterdam en de bevolking
van Amsterdam ‘maeilijk’ is. Magelijk speelt de onistandigheid dat het in
bepaalde wijken van Amsterdam niet zonder risico is am daar ‘s avonds
op straat te zijn, hierbij een ral. Men is daar mogelijk oak angstig am
vreemden in huis te laten kamen. Het onderhavige onderzoek heeft geleerd,

Tabel S

De bereidheidsindex naar urbanisatiegraad van de woongloats van de ondervraagde

Urbanisatie Bereidheidsindex Percentage ‘ejoenlUk
weigeren +heb
geaarzeld’

Amsterdam ca.
Rotterdam c.a.
‘s-Gravenhage c.a.
middeigrote steden
kleine steden
geindustrialiseerd platteland
agrarisch platteland

3,42!!
4,16
4,08
4,08
4,17
4,04
4,18

(n= 638)
(n= 686)
(n= 441)
(n=2.674)
(n= 1.049)
(n 988)
(n= 2.047)

30!!
is
13
14
14
15
13

gemiddeld 4,07 (n= 8.523) 15

Opm.: De nauwkeurigheidsmarges vari~ren van 0,06 voor de middeigrote steden tot 0,13 voor
‘5-Gravenhage (2s grens).

dat we er rekening mee moeten houden, dat als dit door omstandigheden
in de stad, die we niet in de hand hebben verergert, de nan-response
aldaar nag hager zal komen dan we thans reeds moeten ervaren.
Het beeld van Rotterdam is daarentegen gunstig. Het is maeilijk te

zeggen welke factoren dit veraorzaken.
De cijfers van tabel 5 tanen ann, dat de kleine steden en het agrarisch

platteland momenteel relatief gunstig zijn wat betreft het enqu&eren. Dit
betekent echter wel dat als er maeilijkheden kamen, de steekproeven wat
betreft de samenstelling naar urbanisatiegraad van de woongemeenten van de
andervraagden eenvertekening zullen andergaan. De grotere steden en vooral
Amsterdam zullen dan een veel grotere stijging met betrekking tat de non-
response te zien geven dan de minder dichtbevalkte gebieden.
In de valgende tabel zijn de bereidheidsindices gegeven voor de verschil-

lende pravincies in Nederland. De provincies zijn daarbij in valgorde van de
berekende bereidheidsindex geplaatst. 49



Tabel 6

Dc btreidhL idAindcx per provincie van de woongiemeente van de ondervraagde

Provincie van do woongemecute

Overijssel
Zeeland
Friesland
Limburg
Noord-Holland, zonder Amsterdam c.a.
Zuid-Holland, zonder Rotterdam,
‘5-Gravenhage ca.

Utrecht
Groningen -- -
Gelderland
Noord-Brabant
Drenthe
Amsterdam ca. .
Rotterdam c.a. --
‘5-Gravenhage ca.

Bereidheidsindex Percentage ‘cigenlilkweigeren +heb

geaar:eld’

4,41
4,38
4,37
4,23
4,17

4,09
4,07
4,06
3,99
3,96
3,96
3,42

- 4,16
4,08

(n=~ 634)
(n= 364)
(n= 321)
(n= 503)
(n= 719)

(n=1.019)
(n= 550)
(n= 417)
(n= 925)
(n= 1.078)
(n~= 228)
(n= 638)
(n= 686)
(n= 441)

-

13
8
10
13
14

15
13
12
15
15
14
30
15
13

gemiddeld 4,07 (n= 8.523) 15

Opm.: De naliWkeurigheidsmarges vari~ren van 0,08 voorNoor rabant tot 0,16 voor Zeeland.

Zoals uit het averzicht blijkt lapen de ber~idheidsindices voor de ver-
schillende pravincies uiteen van 4,41 tot 3,96. De vier pravincies die bovenaan
in de tabel staan hebben bereidheidsindices welke significant verschillen (in
gunstige zin) van het algemeen gemiddelde.
Waaraan de verschillen moeten warden taegeschreven is moeilijk te ver-

kiaren. Depositie van Drenthe anderaan in de tabel is niet in avereenstemming
met hetgeen we zouden verwachten op grand van de gemiddelde urbanisatie-
graad van de gemeenten in deze provincie. Hier kan mogelijk een bepanlde
eigenschap -van de bevolking een rol spelen. Het is echter evenmin uit-
gesloten dat de factor ‘enqu&eursapparaat’ mede een verkiaring van de lage
bereidheidsindex is. Daarvaor is het nodig aver meer waarnemingen te be-
schikken, ol)dat een analyse van pravincie maal urbanisatiegraad kan warden
gemaakt. Wel kan warden vastgesteld dat de hier gevonden resultaten oak
in hun verlengde, de nan-response, warden teruggevonden. In de pravincies
Overijssel, Zeeland en Friesland is de non-response meestal relafief laag,
terwiji — zoals algemeen bekend — de non-response in Amsterdam zeer haag is.

DE BEREIDHEIDSINDEX EN DE DAG EN HET TIJDSTIP WAAROP
DE ONDERVRAGING PLAATS V~TD -

De bereidheidsindex blijkt tamelijk ongevoelig te zijn voar de amstandigheid
of het gesprek op zaterdag, maandag of dinsdag plaats vond en of het

50 ‘s margens, ‘s middags of ‘s avonds werd gehouden.



Het verschil tussen de bereidheidsindices van de middag en van de avond
is significant. Enqu~teren in de avand geeft wat meer aarzeling bij de onder-
vrangden dan enqu~teren in de middag.

Tabel 7

Dc bereidbeidsindex en moment van ondervraging

Moment van ondervraging Bereidbeidsindex Percentage ‘eigen!ijk
weigeren + beb

geaarzeld’

zaterdag
maandag
dinsdag

4,13
4,07
4,04

(n= 1.130)
(n=4.563)
(n=2.830)

14
15
16

ochtend
middag
avond

4,08
4,13
4,05

(n= 549)
(n=1.585)
(n=6.387)

14
14
is

gemiddeld 4,07 (n=8.523) 15

Opm,: De nauwkeurigheidsmarges vari~ren van 0,03 voor de avond tot 0,12 voor de ochtend
(2s grens).

SAMENVATTING EN CONCLUSIE

Indien men aan het einde van een gesprek (i.c. een Omnibusgesprek) aan de
andervraagde een kaart overhandigt waarop een anatal meningen staan afge-
drukt welke betrekking hebben op de bereidheid van de ondervraagde am het
gesprek toe te staan toen de enqu~trice of enqu&eur aan de deur kwam, dan
blijkt uit de gegeven antwoorden dat 1500 van alle andervraagden mm ofmeer
negatieve reacties had. 43~,, was neutraal en 36~,, positief ten aanzien van
het geven van een gesprek (6~,, wist op de vraag geen antwoord te geven).
Bij de eerstgenoemde l5~,, vinden we 9~,, die eigenlijk had willen weigeren.
Bij de jangeren is de bereidheid am een gesprek toe te staan grater dan

bij de ouderen, waarbij opvalt dat het percentage negatief reagerenden reeds
vanaf ongeveer 45 jaar boven het gemiddelde ligt.
Oak met welstand blijkt er verband te bestaan. De uiterste tapgroep en

de laagstewelstandsgroep blijken een relatief lage bereidheidsindex te hebben.
Zij die tat deze groepen beharen hebben meer maeite met het binnenlaten
van de enqu&rice of enqu~teur dan zij die tat de tussenliggende groepen
behoren.
Ontstellend is de situatie in Amsterdam. Een op elke vier andervraagden

aldaar had het gesprek eigenlijk willen weigeren. De aorzaak moet daar
welhaast gelegen zijn in een vrees am onbekenden binnen te laten. In
Ratterdam schijnt deze situatie niet of vrijwel niet aanwezig te zijn. In
sommige provincies ligt de bereidlieidsindex duidelijk hager dan in andere
provincies (Overijssel en Zeeland tegenaver Noord-Brabant en Drenthe). Een
reden voar dit verschil kan nag niet warden aangegeven, aangezien daarvoor 51



verdergaande analyses nadig zijn, die alleen maar bij een grater aantal
ondervraagden gemaakt kunnen warden.
De dag van andervraging schijnt van weinig of geen invloed te zijn op

het nivean van de bereidheidsindex. Wel is er een aanwijzing, dat degenen
die ‘s avonds warden ge~nqueteerd aanvankelijk wat meer moeite hebben am
de ondervrager binnen te laten dan degenen die ‘s middags andervraagd
warden.
De canclttsie die uit de resultaten van dit onderzaek getrakken kan warden

isde valgende: Het enqu~teklimaat in Nederland is thans nag redelijk gunstig.
Er zijn echter wel wat donkere wolken aan de horizon, die plaatselijk en bij
bepaalde bevalkingsgraepen het klimaat zeer angunstig kunnen beinvlaeden.
In Amsterdam is het zelfs za, dat thans reeds van een angunstig enqu~te-
klimaat kan warden gesproken. Het zal noodzakelijk zijn de situatie daar
en oak in andere steden in Nederland nauwlettend in het oog te houden;
voorts is - beraad aver het voarkamen van een verslechtering van het
enqueteklimaat dringend geboden.

De N.V. v/h Nederlandse Stichting voar Statistiek zal de enquetebereid-
heidsvraag oak in komende ‘Omnibusenqu&es’ herhalen. De resultaten van
deze research, waarbij o.a. mogelijke seizoenschommelingen en samenhangen
tussen de pasitie op de bereidheidsschaal en het antwoordpatroon van be-
paalde vragen warden onderzocht, zullen in een volgende bijdrage warden
gepubliceerd.
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3. Het werknemersbudgetonderzoek
1974—1975 en het toekomstige
‘Doorlopend Budgetonderzoek’
van het C.B.S.*

J. G. S. J. VAN MAARsEvEEN

1. INLEIDING

1.1. De term budgetonderzoek

Budgetonderzoek, zo kan men zeggen, is een onderzoek naar het budget van
huishoudens en alleenstaanden die een elgen huishouding voeren of — anders
gezegd — die een ecanomische eenheid vormen. Vandaar dat men in dit
verband ookwelspreektvaneen budgetonderzaek onder gezinshuishoudingen,
terwiji ook de termen ‘geziasbudget onderzoek’ en ‘gezinshudgetenquete’
warden gebruikt.
Het woord ‘budget’ heeft twee betekenissen. Allereerst kan het een be-

groting van inkomsten en uitgaven zijn. In die zin spreekt men van gezins-
budget of gezinsbegroting zoals men oak van staatsbudget of staatsbegroting
spreekt. Tegenover een begroting (dit is de raining der uitgaven) staat een
rekening (dit is de realisatie der uitgaven). Aangezien een budgetonderzoek
zich niet met de raining maarmet de realisatie der uitgaven — de inkomens-
besteding — bezighoudt, heeft men voorheen in Nederland de term budget-
onderzoek oak wel vervangen door de term onderzoek naar ‘huishoud-
rekeningen’.1De tweede betekenis van het woord budget is ontleend aan het dagelijks
spraakgebruik. ‘Dit gaat mija budget te haven’, hoort men soms zeggen, of
oak: ‘de prijsstijging tast mijn budget aan’ en ‘inijn budget is te laag am deze
aanschaf te doen’. Met budget bedoelt men dan: de beschikbare financi~1e
iniddelen voor het doen van uitgaven. Het is dan oak niet verwonderlijk,
dat een statistisch onderzoek dat zich op dit terrein beweegt, gemakkelijk
aangeduid wordt met de term budgetonderzoek. Bovendien ligt de term ‘bud-
getonderzoek’ geinakkelijker in het gehoor dan termen als ‘onderzoek naar
de huishoudrekeningen van gezinnen’ of ‘onderzoek naar de gezinsuitgaven’,
etc.2
In andere landen resp. talen warden voor statistisch onderzoek betreffende

de gezinsuitgaven veelal andere benainingen gebruikt dan de term ‘budget-
* Het onderzoek wordt verricht in samenwerking met drs. B. de Vet. 1k dank hem en
drs. 3. l3erkman voor hun waardevolle opmerkingen. 53



onderzoek’, zoals bijvoorbeeld: Family Expenditure Survey, Household
Consumption Survey, Haushalts- of Wirtschaftsrechnungen, Verbrauchs-
stichprobe, Enqu&e permanente sur les conditions de vie des manages,
Indagine statistica sui balanci (of ‘consumi’) delle famiglie italiane en Balanci
familiari. Toch is het eigenlijk niel juist het budgetonderzoek, zoals wel ge-
beurt, aan te duiden met veelomvattende termen als ‘enqu~te sur les conditions
de vie’, ‘household survey’ en ‘family living study’. Hiermee wordt in feite
het geheel der levensoinstandigheden bedoeld. Bij het budgetonderzoek wordt
immers slechts een deelaspect van de levensoinstandigheden onderzocht,
namelijk het verbruik en/of de uitgaven van huishoudens en alleenstaanden,
oak wel aangeduid als ‘gezinsconsumptie’ en/of ‘gezinsuitgaven’.

1.2. Het begr4 ‘gezinsconsun2ptie’.

Men kan het budgetonderzoek oak nauwkeuriger omschrijven als een
statistisch onderzoek naar de ainvang en samenstelling van het gezinsver-
bruik en/of de gezinsuitgaven. Bij de publikatie van de resultaten spreekt
men dan van een ‘verbruiksrekening’ of ‘uitgavenrekening’, of oak wel van
‘verbruikspatroon’ of ‘uitgavenpatroon’.
Aangezien een van de belangrijkste doeleinden bij budgetonderzoek het

leveren van een nieuw wegingsschema voor het prijsindexcijfer van de
‘gezinsconsumptie’ is, dienen via het budgetonderzoek allereerst ‘verbruiks-
rekeningen’ resp. verbruiksgegevens te warden verkregen. De defini~ring van
het begrip ‘verbruik’ of ‘consumptie’ steint overeen met die van bet stelsel
van Nationale Rekeningen waarin consumptie wordt omschreven als: de
aanwending voor niet-produktieve doeleinden van goederen en diensten, waar-
van de voortbrenging tot de produktie gerekend is (of die ingevoerd zijn,
hetgeen neerkomt op produktie in het buitenland). Wat dus niet tot de
produktie is gerekend, kan volgens die definitie oak niet geconsumeerd
warden en is geen consumptie zoals bijvoorbeeld de diensten van de huis-
vrouw. In sohimige gevallen warden ook goederen, die niet voor de verkoop
bestemd zijn, tot de produktie en derhalve oak tot de consumptie gerekend.
Zo warden de in landbouwersgezinnen geconsumeerde goederen, welke in het
eigen bedrijf zijn voortgebracht bij de berekening van de landbouwproduk~ie
meegeteld. Deze goederen warden daarbij gewaardeerd tegen de prijs welke
de producent bij verkoop zou hebben ontvangen.3
Tot de consumptieve bestedingen warden oak gerekend de uitgaven voor de

zgn. duurzame consumptiegoederen. Deze duurzame goederen warden, met
uitzondering van de eigen waning, niet als investeringsgoederen beschouwd;
er wordt geen inkomen aan toegerekend en er wordt evenmin op afge-
schreven. Bij de woningen die door de eigenaar zelf bewoond warden, warden
de diensten van deze woningen tot de produktie resp. consumptie gerekend.
Deze diensten warden gewaardeerd met behuip van huurprijzen welke voor
soortgelijke woningen bij verhuur gelden.4 Verder heeft het begrip consumptie
betrekking op de consumptie van alle Nederlandse ingezetenen. Dit betekent
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in het buitenland vertoeven, tot de consumptie warden gerekend. Beste-
dingen van buitenlanders in Nederland warden daarentegen niet in de con-
sumptie begrepen.5Toegepast op het budgetonderzoek kan men de waar te nemen ‘gezins-
consumptie’ nader omschrijven als: de waarde van de goederen en diensten
die gedurende de periode van onderzoek zijn aangeschaft (voor de totale aan-
koopprijs), de waarde van goederen en diensten die als emolument in natura
zijn verkregen (gratis gebruik van waning e.d.), de waarde van het verbruik
uit eigen produktie en voorraden bij zelfstandigen, en de huurwaarde van de
eigen waning.6
Met behulp van de hiervoor verzainelde gegevens warden ‘verbruiksreke-

ningen’ samengesteld.
Bij het budgetonderzoek warden echter oak gegevens verzameld over uit-

gaven die niet onder het bovengenoemde consumptiebegrip zijn begrepen.
Deze zogenaamde‘niet-consumptieve uitgaven’ hebben ondermeer betrekking
op: directe belastingen, premies voor sociale verzekeringen, overdrachten aan
‘instellingen zonder winstoogmerk’ (bijvoorbeeld contributies voor lidmaat-
schappen, kerkelijke bijdragen e.d.), overdrachten binnen de sector gezinnen
(bijvoorbeeld alimentaties, schenkingen in geld) en premiebetalingen voor
kapitaalverzekeringen voorzover deze als besparingen van gezinnen warden
beschouwd.7
Met behulp van de consumptieve en niet-consumptieve uitgaven kunnen in

principe ‘uitgavenrekeningen’ warden samengesteld.
Via budgetonderzoek verkrijgt men echter geen volledig beeld van de niet-

consumptieve uitgaven. Over niet-consumptieve uitgaven die het karakter
hebben van besparingen, beleggingen en schulddelgingen warden namelijk bij
het budgetonderzoek geen gegevens verzameld. Dit zou het op zich al zware
budgetonderzoek te veel belasten. Statistische informatie over deze niet-
consumptieve bestedingen kan beter via ander onderzoek (bijvoorbeeld spaar-
onderzoek) verkregen warden.

1.3. Voorgesehiedenis

Sinds 1935 heeft het C.B.S. geregeld budgetonderzoekingen ingesteld. De
belangrijkste hiervan zijn het Nationaal Budgetonderzoek van resp. 1951 en
1 963/’65. Dit Iaatste, bet Nationaal Budgetonderzoek 1 963/’65, omvatte alle
groepen van de bevolking. Aanvankelijk bestond het voornemen am in 1969
weer een dergelijk algemeen onderzoek in te stellen en wel in E.G.-verband.
De uitvoering van dit nieuwe onderzoek werd echter door het Bureau voor
de Statistiek der Europese Gemeenschappen (B.S.E.G.) enkelemalen uitgesteld
am ten slotte wegens gebrek ann overeenstemming over de onderzoekmethode
voor onbepaalde tijd te warden opgeschort. Plannen voor bet houden van
een nieuw E.G.-budgetonderzoek zijn er bij het B.S.E.G. op dit moment niet.
Wel streeft het B.S.E.G. thans naar een harmonisatie van de budgetonder-
zoekingen die in de verschillende landen van de Europese Gemeenschappen
warden gehouden. 55



In deze omstandigheden is het C.B.S. in overleg met de Centrale Cam-
missie voor de Statistiek als volgt te werk gegaan. Bij gebrek ann gegevens
uit een recent budgetonderzoek werd voor het jaar 1969 een nieuw wegings-
schema voor het prijsindexcijfer van de gezinsconsuinptie voor werknemers-
gezinnen berekend met behulp van de gegevens uit het budgetonderzoek
1963/’65 en de ontwikkelingscijfers betreffende de consumptieve bestedingen
nadien volgens de Nationale Rekeningen.8 Daarbij moest de vernieuwing
van het wegingsschema in principe beperkt blijven tot een veertigtal hoofd-
groepen.
Voor het jaar 1973 werd een werknemersbudgetonderzoek gepland, met het

doel het wegingsschema voor het prijsindexcijfer opnieuw ‘up to date’ te
brengen.Wegens besnoeiing van de begrotingsruimte moest dit onderzoek tot
het daaropvolgende jaar warden uitgesteld. De referentieperiode van het
onderzoek is geworden: I mei 1974—30 april 1975.
Met betrekking tot het werknemersbudgetonderzoek I 974/’75 en het toe-

komstige algemene budgetonderzoek, (budgetonderzoek dat alle bevolkings-
groepen ornvat) wordt in dit artikel een aantal voornamelijk methodologische
punten ter sprake gebracht.

2. HET WERKNEMERSBUDGETONDERZOEK 1974-’75

2.1. Doelgroepen, steekproef en werving van vr~wiIligers

Het doel van het werknemersbudgetonderzoek 1 974/’75 was, zoals gezegd een
vernieuwing van het wegingsschema voor het prijsindexcijfer van de gezins-
consumptie voor werknemersgezinnen;
Dit wegingsschema, dat is afgeleid uit het bestedingspatroon verkregen

door gezinsbudgetonderzoek, heeft betrekking op werknemersgezinnen be-
staande uit vier personen, te weten een echtpaar met twee niet-verdienende
kinderen beneden de 16 jaar, in de lagere inkomensklassen (in 1974 beneden
ca. f 28.000,— bruto). Aangezien uit een vooronderzoek is gebleken dat dit
type werknemersgezin slechts ca. 500 van de populatie van huishoudens omvat
en het beschikbare steekproefkader (de bevolkingsboekhouding) geen selectie
toelaat van precies dit gezinstype, was een specifieke steekproeftrekking voor
dit onderzoek op praktische gronden uitgesloten.
Ten dele echter (voor ongeveer de helfi van de ca. 2.000 medewerkende

gezinnen) kon gebruik gemankt warden van bij het C.B.S. uit ander steek-
proefonderzoek beschikbaar adresmateriani.
Voor het avenge richt het onderzoek zich op gezinnen die zich na een

wervingsactie vrijwillig hebben aangemeld.
In principe had een volledige toepassing van de steekproefmethode uiteraard

de voorkeur verdiend,9 hoewel oak budgetonderzoek op steekproefbasis in
verband met het hoge percentage weigeringen en uitval veelaleen betrekkelijk
select karakter heeft. De uitkomsten voor nile bevolkingscategonie~n tezamen
behoeven hierdoor echter niet sterk vertekend te warden. Een vergelijking

56 van de grotere bestedingscategonie~n uit het Nationnal Budgetonderzoek



1 963/’65, die tot nationale totalen werden opgehoogd, met de definitieve
consumptiegegevens volgens de Nationale Rekeningen vorint hiervoor een
aanwijzingY’
Overigens moet bedncht warden dat gezinnen die ‘con amore’ meewerken

degelijker materinal plegen te verstrekken dan gezinnen die an lang nan-
dringen eindelijk tot medewerking bereid zijn.
Wanneer echter het C.B.S. in de toekomst algemeen budgetonderzoek gnat

houden (zie parngrnnf 3), zal het weer beter mogelijk zijn de steekproef-
methode toe te passen, hoewel men bij een, voor de deelnemende ge-
zinnen, ‘zware’ enqu~te als het budgetonderzoek wnarschijnlijk steeds ten dele
op de medewerking van een groep vrijwilligers blijft nangewezen.
Opgemerkt zij nag dat het wel de bedoeling is am het type werknemers-

gezin, wanrop het huidige prijsindexcijfer betrekking heeft, in de toekomst
ruimer te defini~ren. Dnarbij is gedacht ann een prijsindexcijfer dat betrek-
king heeft op werknemersgezinnen bestaande uit twee of meer personen.
Voor een ruimer omschreven gezinstype is trouwens reeds gekozen bij de

categorie werknemers uit de hogere inkomensklassen (wanrmee dit werkne-
mersbudgetonderzoek viak voordat het startte nag werd uitgebreid) te weten
echtpnren met ~n tot vier kinderen. Wel is er dnnrbij naar gestreefd een
gemiddelde gezinsgrootte van cn. 4 personen per nfzonderlijke inkoinensgroep
te verkrijgen. Voor de hogere inkomensgroepen was het namelijk uitgesloten
nan het beschikbare adressenmateriani voldoendehuishoudens te ontlenen van
het nnuw begrensde gezinstype zoals dit wordt gehanteerd voor het budget-
onderzoek onder de ingere inkomensgroepen.

2.2. De methode van waarneming

2.2.1. Algemeen
Evenals bij de enqu&e I 963/’65 is bij dit budgetonderzoek gebruik gemnakt
van de huishoudboekjes- en de interviewinethode. Door beide methoden
gecombineerd toe te passen is getracht de inedewerkende huishoudens zo mm
mogelijk te belasten.
Toch wijkt de methode vnn wnarneming bij het budgetonderzoek I 974/’75

op een nantal punten duidelijk af van die bij het onderzoek 1963/’65.” Op
menig punt diende het zelfs door de ‘eisen des tijds’ geheel van de grand af
te warden opgebouwd. Zo is, am enkele nadelen van de wnarnemings-
methode bij het onderzoek 1963/’65 te vermijden, gekozen voor een andere
combinatie van huishoudboekjes en interviews.
Oak de ontwikkeling op het gebied van machinale verwerking vergde een

andere wijze van wnnrneming. Verder zijn in nfwijking van het onderzoek
1963/’65, bij de controle en de eerste bewerking van de verzainelde gegevens
zoveel mogelijk de enqu&rices ingeschakeld. Dit is niet nileen gednan uit een
oogpunt van efficiency, innar oak am de betrouwbaarheid van de ver-
bruiksgegevens zo groat mogelijk te maken.
Een enkel woord van toelichting op de thnns gevolgde methode van wnnr-

neming via huishoudboekjes en interviews. 57



De ~huishoudboek]esmethode’ainvat:
1. gedurende ~n maand van het enquetejaar:

a. het noteren van alle uitgaven op zogenaamde ‘huishoudkaarten’; voor
het noteren van verbruik van eigen tuin en/of pluimvee en andere
emolumenten in natura wordt desgeweast een afzonderlijk formulier
gebruikt;

b. het (vrijblijvend) invullen van een zakgeldboekje door een of meerdere
leden van het huishouden.

2. in de loop van het enqu&ejaar (mei 1974-april 1975):
a. het noteren in alle maanden van ininder frequent gekochte goederen
van f 5,— en meer per stuk;

b. het invullen van respectievelijk:
— een vakantieboekje gedurende de vakantie(s) ten behoeve van een later
volgend interview over de vakantie-uitgaven;

— eenformulierbrandstoffen ten behoeve van de waarneming van het gas-
en clektriciteitsverbruik;

— een vragenlijst auto:
— een formulier betreffende de uitgaven voor medische diensten;
— een formulier betreffende het niveau en de samenstelling van bet
inkoinen aismede de waardering van het inkomen.’2

De ‘interviewinethode’ omvat het invullen van vragenlijsten (door enquetrices)
betreffende:
a. een aantal gezinskemnerken, zulks t.b.v. de selectie van de gezinnen v66r
het begin van het onderzoek. (gezinnen die zich vrijwillig aanmelden
vullen deze vragenlijst zeif in;)

b. een aantal algemene gegevens betreffende het huishouden (bijv. opleiding
hoofd van het huishouden) en het bezit van duurzame goederen;

c. de periodieke uitgaven (uitgaven voor huur, verzekeringen etc.);
d. wijzigingen in de geziassamenstelling;
e. de vakantie-uitgaven.
Behalvede gewone verbruiksgegevens (omschrijving, bedrag en hoeveelheid)

is per gekocht goed of dienst gevraagd in welk type winkel gekocht is en
op welke afstand de winkel ligt.
De vraag naar winkeltype is van belangvoor een meer doelmatige prijs-

waarneming ten behoeve van het prijsindexcijfer van de gezinsconsumptie.
In dit opzlcht verschaffen de omzetstatistieken — mede wegens de nag steeds
toenemende branchevervaging — onvoldoende gegevens per afzonderlijk
artikel. De iraag naar winkelafstand is aan het onderzoek toegevoegd op
verzoek van het Economisch Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf
(E.I.M.), dat behoefte heeft aan deze gegevens in verband met de planologie
van het distributie-apparaat.

2.2.2. De waarneming van het inkomen
Bij de start van het werkneinersbudgetonderzoek waren er 2.188 deelnemen-

58 de huishoudeiis. Hiervan is tijdens het onderzoek ca. 20~~ uitgevallen. De uitval



vond voornamelijk plaats gedurende de eerste maanden van het onderzoek.
Daarna liet nag slechts een gering aantal gezinnen het afweten, zodat ten-
slotte 1.710 huishoudens overbieven.
Verder zij opgemerkt dat voor het begin van het onderzoek, ter nadere

selectie en verdeling over de verschillende maanden van het jaar, een aantal
algemene gegevens van de huishoudens werden verzameld zoals onder meer
over de grootte van het huishouden, het al of niet verplicht verzekerd zijn
bij een ziekenfonds en het inkomen van het huishouden in 1973.
Een enkel woord over de vraag naar het inkoinen: Gevraagd werd naar

het netto janrinkomen van alle leden van het huishouden. Het betrof een
globale opgave van het inkomen, wanrbij men opgaf hoeveel het netto jaar-
inkomen, afgerond op duizend gulden, bedroeg. Met behuip van deze gegevens
werden de gezinnen ingedeeld naar lagere en hogere inkomensgroepen.
Voor een inzicht in de relatie tussen inkomen en verbruik zijn echter

nauwkeuriger inkomeasgegevens gewenst. Na afloop van het onderzoek is
daarom bij de gezinnen een vragenlijst ‘inkomen’ afgenomen waarbij voor
het jaar 1974 gevraagd is naar het bruto-inkomen uit arbeid, uit over-
drachten en vermogen aismede naar de ingehouden premies voor sociale
verzekeringen, de betaalde loonbelasting en het belastbaar inkomen. Met
behulp van deze gegevens is voor ieder huishouden het netto-jaarinkomen
berekend.
Wanneer nu de grenzen van de inkomensklassen voor het jaar 1973, zoals

die voor het begin van het onderzoek zijn vastgesteld, aan de hand van de
algemene loonontwikkelingwarden anngepast voor hetjaar 1974, kan men op
zeer globale wijze nagaan in hoeverre het aanvankelijk opgegeven globale
inkomen redelijk geschat is. De voorlopige resultaten van deze vergelijking
tussen het globaal opgegeven inkomen en het naderhand nauwkeurig vast-
gestelde inkomen zijn weergegeven in Tabel 1. De resultaten zijn voorlopig,
aangezien annvullende berekeningen betreffende de inkomensgrenzen nag niet
waren afgerond. Verwacht mag warden dat de resultaten hierdoor niet veel
meer gewijzigd warden.
Ongeveer de heift van de huishoudens, zo blijkt uit het onderzoek, koint

in een hogere inkomensgroep terecht dan die waarbij zij, overeenkoinstig
hun globale opgave van het inkomen, aanvankelijk waren ingedeeld. Dit
wijst op een onderschatting van het inkomen, wat zich met name bij lagere
inkomensgroepen voordeed. Verder blijkt ~n op de acht huishoudens tot
een lagere inkomensgroep te behoren dan aanvankelijk was vastgesteLd. Deze
tendens tot overschatting van het inkomen doet zich meer voor bij de hogere
inkomensgroepen.
Tenslotte behoort ruim eenderde van de huishoudens tot de inkomensgroep

wanrbij zij volgens hun globale opgave van het inkomen waren ingedeeld.
Oakdezejuiste schatting van het eigen inkomen komt relatiefgezien meervoor
bij de hogere inkomensgroepen.
De voornoemde resultaten stemmen in grate lijnen overeen met ander

statistisch onderzoek op dit gebied. Zo is eenzelfde soort vergelijking gemaakt
voor het onderzoek inkomenswaarderingvan januari 1975.13 Oak in Duitsland 59



is bij het algemeen budgetonderzoek van 1969 een~Nfde ver~l~jkend in-
komensonderzoek uitgevoerd.’4
Onderlinge vergelijking van deze onderzoekingen laat het volgende zien:

Onder:oek Het naderhand vasrgestelde inkomen is in ver
gel(iking met het eerste globaal woargenomen
inkomen:

lager geftik hager - Totaal

in percenten
werknemersbudgetonderzoek 1974/’75 -- 12 37 52 100 (1.710)
Onderzoek inkomenswaardering 1975 - - 20 47 33 7 100 (1.748)
Algemeen Budgetonderzoek 1969 in de
Duitse Bondsrepubliek 11 52 37 100 (5.907)

Bij deze vergelijking dient echter te warden opgemerkt dat de onder-
zoeksgroepen van deze drie onderzoekingen niet precies overeenstemmen,
terwijl oak de periode van onderzoek en de methode van waarneming ver-
schillend waren. Zo heeft de inkomensvergelijking van het Duitse budget-
onderzoek alleen betrekking op werknemers en niet-werkenden, die van het
onderzoek inkomenswaardering op de gehele populatie van huishoudens en
alleenstaanden en die van het werknemersbudgetonderzoek op een specifieke
groep (zie: paragraaf 2.1.) Dit laatste verklaart wellicht het wat meer af-
wijkende beeld van de inkomensvergelijking bij het werknemersbudgetonder-
zoek. Nader onderzoek op dit punt bij toekomstig budgetonderzoek, dat
zich oak tot andere bevolkingsgroepen zal uitstrekken, kan het inzicht in
deze vergroten.

2.3. Het gezinsverbruik

In Tabel 1 zija de eerste ‘voorlopige resultaten’ vermeld betreffende het
gezinsverbruik in 1 974/’75 van de lagere inkomensgroepen, vergeleken met
dat van I963/’64 (zie oak: het begrip gezinsconsumptie paragraaf 1.2.). De
resultaten zijn evenwel voorlopig: het betreft namelijk de gezinnen met
een lager inkomen (minder dan f 28.000 bruto in 1974), zoals deze op basis
van de eerste globale opgaven van het inkomen zijn ingedeeld. Verder dienen
de resultaten nag naaf inkomen herwogen te worde~ zodat de aantallen
van de afzonderlijke inkomensgroepen proportioneel in overeenstemming zijn
met die van de inkomensverdeling voor deze groepen. De hier vermelde
globale voorlopige resultaten geven echter, naar verwacht mag warden, een
goede indruk van de wijzigingen in het verbruikspatroon sinds 1963/’64.
Een enkel woord ter toelichting. De voornaainste veranderingen in het ver-

bruikspatroon sinds 1963/’64 hebben betrekking op de voeding (28,0% in
1974/’75 tegenover 34,1% in 1963/’64, de huur/onderhoud van waning en tuin

60 (14,9% tegenover 990) kleding/schoeisel en opschik (8,50~ in 1974/’75



Tabel 1

Het gemiddelde verbruik per huishouden van werknemersgezinnen in de perioden 1963/’64 en
1974/’7S (voorlopige resullaten)

Bruto gezinsinkomen

Gemiddeld verbruik Gemiddeld verbruik
per huishouden in per huishouden in
1963/’64 1974/’75

Minder dan Minder dan
f 10.500,— f 28.000,—

gid. percenten gid. percenten

Totaal verbruik 7.854 100k 19.272 100~,

Voeding
Brood, gebak en kruidenierswaren
Aardappelen, groente en fruit
Suikerhoudende artikelen en dranken
O1i~n en vetten
Vlees, vleeswaren en vis
Zuivelprodukten
Overige voedingsmiddelen

Waning
Huur, onderhoud waning en tuin
Meubelen, stoffering en linnengoed
Huishoudeijike apparaten en gereedschappen
Verwarming en verlichting

Kieding, schoelsel en opschik
Kieding
Schoeisel

HygWne en ~qeneeskundigeverzorging
Huishoudeijike dienstverlening en reiniging
Lichamelijke verzorging
Geneeskundige verzorging

Ontwikkeling, onrspanning en verkeer
Ontwikkeling
Sport, spel en vakantie
Overige ontspanning
Roken
Verkeer

Overige bestedingen

2.035
779
424
346
486

25 9 5.231
9,9 2.877
5,4 989
4,4 633
6,2 732

27,1
14,9
5,1
3,3
3,8

1.002 12,8 1.637 8,5
746 9,5 1.216 6,3
210 2,7 323 1,7

728 9,3 2.411
171 2,2 329
126 1,6 290
431 5,5 1.793

1.347
165
202
355
195
430

17,2
2,1
2,6
4,5
2,5
5,5

4.433
499
783

1.047
341

1.764

12,5
1,7
1,5
9,3

23,0
2,6
4,1
5,4
1,8
9,2

67 0,9 156 0,8

tegenover l2,8o~ in 1963/’64), de geneeskundige verzorging (9,3% tegenover
5,5%) en verkeer (9,2~~ tegenover 5,5Q~).
Met verwijzing naar de wet van Engel blijkt uit de tabel dat ten gevolge

van de welvaartsstijging sinds 1 963/’64 het aandeel in het bestedingspatroon
van de meer ‘noodzakelijke’ uitgaven (zoals voor voeding, kieding en 61

2.675
402
483
432
121
540
549
147

34,1
5,1
6,2
5,5
1,5
6,9
7,0
1,9

5.404
704
770
990
160

1.263
829
687

28,0
3,7
4,0
5,1
0,8
6,6
4,3
3,6



schoeisel) is gedaald, terwijl het aandeel van de welvaartsuitgaven (zoals
voor recreatie) is gestegen.
Deze welvaartsontwikkeling neemt men oak waar wanneer men het terug-

gelopen aandeel van de voeding nader beziet. Zo is het aandeel in het
bestedingspakket van de suikerhoudende artikelen en dranken en van vlees
ongeveer gelijk gebleven; binnen de sector voeding zeif is hun aandeel toe-
genomen. Een welvaartsverschijnsel, dat toe te schrijven is aan het toegenomen
verbruik vandranken en van verschillende vleeswaren. Dit welvaartsverschijn-
sel komt oak tot uitdrukking in - het toegenomen aandeel van avenge
voedingsmiddelen (in 1963/’64 1,9% en in 1974/’75 3,6%), wat gedeeltelijk
kan warden toegeschreven aan de toegenomen uitgaven voor verteringen
buitenshuis.
Oak bij de uitgaven voor de waning hebben zich veranderingen voorge-

daan, hoewel de bestedingscategorie ‘waning’ als geheel in niet zo sterkemate
is toegenomen namelilk van 25,90 tot 27 ~
Opvallend is de reeds vermelde stijging van de uitgaven van huur, onder-

houd van waning en tuin van 9,9% tot 14,9%. Deze stijging wordt grotendeels
veroorzaakt door de toename van het aandeel van de huur (wanrde) in de
totale bestedingen. Het geringere percentage voor de yerbruikspost verwar-
ming en venlichting is voornamelijk toe te schrijven aan de relatief veel
minder sterke prijsstijging van de energiekosten gedurende de peniode
1964-1974.
De sinds 1964 toegenomen welvaart komt oak tot uitdrukking in de

stijging van de meer welvanrtsgevoelige uitgaven als die voor sport, spel,
vakantie en - avenge ontspanning (7,1~~ in 1963/’64 tegenover 9,5% in
1974/’75) en vooral in de uitgaven voor verkeer (5,5~~ tegenover 9,2%). Fen
uitzondering op deze ontwikkeling ten aanzien van het bestedingspatroon
vorint de post roken. Het aandeel hiervan is in het totale bestedings-
pakket namelijk gedaald van 2,50~ in 1963/’64 tot 1,87% in 1974/’75. Bij de
toegenomen welvaart wordt dus ‘relatief minder aan roken uitgegeven.

3. HET DOORLOPEND BUDGETONDERZOEK

3.1. Doeleinden

Voor het meerjarenprogramma 1972—1976 van het C.B.S. wend er nag van uit-
gegaan, dat eenmaal in de tien jaar een groat algemeen budgetondenzoek
zou warden gehouden in E.G.-verband en voorts — met het oog op tijdige
basisvernieuwingen van het prijsindexcijfer der gezinsconsumptie — eenmaal
per drie jaar cen budgetondenzoek bij werknemersgezinnen.
Uit intern en extern overleg sedertdien is echten - gebleken dat er een

toenemende behoefte bestaat aan permanente infonmatie op het gebied van de
inkomeasbesteding. Een doorlopend algemeen budgetonderzoek dat aan deze
wens tegemoet kan komen, dient informatie te verschaffen ten behoeve van:
a. De prijsindexcijfers van de gezinsconsumptie. Gezien de snelle struc-
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verdeling van de prijswaarnemingen over de verschillende winkeltypen ~up
to date’ te houden. Door aan doorlopend budgetonderzoek de vraag naan
winkeltype toe te voegen, kan het C.B.S. de hienvoor gewenste gegevens
verknijgen.
Oak voon een tijdige aanpassing van de pnijswaanneming aan preferentie-

verschuivingen binnen de kwaliteitsgrenzen van het consumptiepakket en voor
tijdige vervanging bij de prijswaarneming van oude door nieuwe artikelen is
doonlopend budgetondenzoek van veel belang. Vender venschaft een door-
lopend budgetonderzoek de mogelijkheid het wegingsschema tijdig te yen-
nieuwen. Hoewel het niet stnikt noodzakelijk is hiervoor een doonlopend
budgetondenzoek te houden, is het — gezien de ervaring — wel een betere
waarbong voon tijdige vennieuwing van het wegingsschema.
b. Fen meen gedetailleende differentiatie van de omzet naan goederen-

categorie~n als aanvulling op de omzetstatistieken, die op dit punt niet
voldoende informatie kunnen geven als gevolg van de toenemende branche-
vervaging.
c. De Nationale en Regionale Rekeningen. Door middel van doonlopend

budgetonderzoek koint een groat aantal — meen gedetailleerde — consumptie-
gegevens voor de Nationale Rekeningen aanmerkelijk eender ten beschikking
(ongeveen twee jaan). Alleneerst kunnen de hoofdgroepen (voedings- en genot-
middelen, duunzame consumptiegoedenen en avenge goedenen en diensten)
voon de laatste twee & dnie jann beter warden berekend.
Venvolgens komen de cijfers voor de onderverdeling van de hoofdposten

voedings- en genotmiddelen en duunzame consumptiegoedenen, tezamen ca.
52~~ van de totale consumptie, ongeveer twee jaan eerder — en meen gede-
tailleerd — ten beschikking. In verband met de toenemende branchever-
vaging wondt het namelijk steeds moeilijker necente consumptiegegevens zoals
vnoegen het geval was, te namen met behuip van de omzetgegevens voor
deze goedenengroepen. Tenslotte wondt op deze wijze tegemoet gekomen aan
de dningende behoefte aan meen gedetailleerde informatie zowel over de
consumptie van bnandstoffen, elektniciteit, gas en water als oven de medische
en recreatieve consumptie. Consumptiegegevens voon deRegionale rekeningen
kunnen eveneens het best warden verkregen via budgetonderzoek.
d. Inzicht in de tegenwoordig snelle venandering van de bestedings-

patronen, zuiks voor alle huishoudens tezamen en voon afzondenlijke sociale
groepen (zoals wenknemens, zelfstandigen en bejaarden).
e. Inzicht in de ontwikkeling van de consumptie van duurzame goederen,

de mutaties van de inventanisgegevens, de invloed van de inkomens- en
prijsontwikkeling op de bestedingspatnonen van verschillende typen huis-
houdens. Dit beneikt men door een aantal huishoudens gedurende twee of
drie jaan achtereen aan een doonlopend budgetondenzoek te laten deelnemen.
Bij continu budgetonderzoek zou men dan de steekproef elk jaar slechts
gedeeltelijk moeten veraleuwen.
In dit venband is het oak vermeldenswaand dat via continu budget-

ondenzoek waarschijnlijk op meer succesvolle wijze prijselasticiteiten kunnen
warden berekend. 63



“The consistency of the data”, aldus Pnais en Houthakken, “is probably
the main reason for gneaten success, in that both prices and quantities are
collected simultaneously, using precisely the same commodity-definitions and
methods of observation, and oven a lengthy period”.”
Vanzelfsprekend kan een doonlopend budgetondenzoek tegelijkentijd oak

nag vooratidene doeleinden infonmatie venschaffen, zoals ten behoeve van de
distnibutieplanologie (door toevoeging van de vnaag naar winkelafstand) de
ophouw van sociale nekeningen, de voorlichting op het gebied van gezins-
budgettening, het maken van analyses van de belastingdruk op gezinshuis-
houdingen, het venbnuik per sociale groep van milieuschadende goedenen,
de benekening van de additionele kosten pen kind en het uitvoeren van
marktanalyses. In het bovenstaande ging het echter alleen am de specifieke
doeleinden van doonlopend budgetoaderzoek. - -

3.2. Het onderzoekprogramnza

Uit het bovenstaande is duidelijk dat het meenjanenprogramma 1972—1976
voor budgetondenzoek niet toereikend was am in de gestegen behoefte aan
infonmatie over de inkomensbesteding te voonzien. Daarbij koint dat het
oak uit organisatorisch oogpunt niet goed is het ondenzoek telkens te onder-
breken. Budgetonderzoek eist, wil het verantwoond zijn opgezet, namelijk
bijzonden veel voonbereidingstijd (minstens 2 jaar). Bovendien zijn de inves-
teningen in personeel bij het telkens ondenbreken van het onderzoek weinig
rendabel. Door het telkens uitblijven van een onderzoek vendwijnt het
kadenpersoneel, waardoor de ‘know how’ geheel verlonen gaat.
Dit maakt budgetondenzoek extraduur. “There are substantial advantages”,

zeggen Prais en Houthakker, “in the operation of a continuous survey,
analogous to economies of scale in production: work is organized on a
continuous basis for those interviewing, editing, and punching and processing
the records, etc. In addition continuity over a longer period allows the
central staff to introduce experimental variations in methods at very little cost,
and improvements in methods can be put into practice step by step”.’6
De Centrale Commissie voon de Statistiek heeft zich daanom in november
1973 akkoord verklaand met het voonstel van het Bureau am zo spoedig
mogelijk na voltooiing van het werknemersbudgetonderzoek I 974/’75 oven te
gaan tot een doonlopend algemeen budgetondenzoek. Daarbij heeft de
Commissie zich envoon uitgespnoken am voonlopig te beginnen met een
algemeen budgetonderzoek van bepenkte omvaag — gedacht is aan ca. 2.500
& 3.000 huishoudens — dat zich telkens oven e~njaar uitstnekt.
Een punt is nag of een continu budgetondenzoek, dat betnekking heeft

opjaanlijks ca. 2.500& 3.000huishoudens wel voldoende nauwkeunigewegings-
co~ffici~nten voor het prijsindexcijfer van werknemersgezinnen oplevert.
Definieert men het gezinstype —=wat de bedoeling is — echter nuimer

(werknemersgezinnen bestaande uit twee ofmeer pensonen beneden de tot nu
toe gestelde inkomensgrens), dan mag verwacht warden dat ca. 30% van de
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Afhankelijk van de mogelijk toenemende behoefte bij het beleid ann meen
gedetailleerde verbruiksgegevens pen sociale groep, kan nadenhand wellicht
overwogen warden af en toe, bijvoorbeeld ~n keen in de vijf jaan, het
doonlopend budgetondenzoek uit te breiden tot een groat nationaal budget-
ondenzoek (bijv. 6.000 huishoudens).
In dit verband zij nag vermeld dat het C.B.S. en naar streeft am in 1978

met het doonlopend budgetonderzoek te beginnen.
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4. Enkele opmerkingen over het
prij sindexcijfervande gezinsconsumptie
vanuit de betekenis ervan voor de
consument

B. BROEKEMA

1. INLEIDING

Ondanks de grote verseheidenheid van prijsindexcijfers die door het Centraal
Bureauvoor de Statistiek periodiek worden gepubliceerd, mag gesteld worden
dat het prijsindexcijfer van de gezinsconsumptie verreweg de belangrijkste
betekenis heeft. Die betekenis wordt ontleend aan het feit, dat dit cijfer een
indicatie geeft over de ontwikkeling van de koopkracht van de gulden.
Als zodanig is de invloed van dit cijfer op de ontwikkeling van andere

economisehe grootheden, waaronder de ontwikkeling van het loonpeil en
indirect de uitkeringen in het kader van de sociale zekerheid, van grote
betekenis.
Echter, ook daarbuiten is het prijsindexcijfer van de gezinsconsumptie

(p.i.c.g.) een veelgebruikte maatstaf, om op een gegeven tijdstip vastgestelde
waarden nadien te corrigeren voor het effect van de opgetreden waarde-
verandering in de geldeenheid.
Om die reden is er aanleiding regelmatig na te gaan, of de wijze waarop

het p.i.c.g. wordt samengesteld en gemeten overeenkomt met het doel waar-
voor het p.i.c.g. in de praktijk van alledag wordt gebruikt.
Alhankelijk van de concrete doelstelling waarvoor men het p.i.c.g. wenst

te hanteren, kan een verschil in opvatting bestaan over de wijze waarop
het p.i.c.g. gemeten dient te worden.
In dit artikel is gepoogd om aan de hand van een nader te omschrijven

doelstelling tot een opvatting te komen, of de wijze waarop het p.i.c.g. thans
wordt samengesteld, bevredigend is.
Met name gaat het om de weging van de prijsontwikkeling van af-

zonderlijke goederen en diensten, om de te hanteren produktdefinitie en de
invloed van de verschillende distributievormen op het p.i.c.g.
Gekozen is voor een beperkte benadering van dit vraagstuk. Zo is

geabstraheerd van een aantal zaken die in de discussie op ziclizeif wel een
rol kunnen spelen bijvoorbeeld wat betreft de oorzaak van een prijsstijging.
Als uitgangspunt is gekozen het via het p.i.c.g. verkrijgen van een zo goed

mogelijk beeld over de ontwikkeling van de welvaartspositie van de consu-
66 ment alsgevblg van prijsveranderingen.



Na een explicitering van het doel dat naar onze mening beoogd moet
worden met het p.i.c.g. en een weergave van een tweetal verschillende
manieren waarop een p.i.c.g. berekend kan worden, zal in het kort worden
ingegaan op een aantal theoretische beschouwingen die hiermee in verband
worden gebracht.
Daarbij zullen enkele kanttekeningen worden geplaatst. Vervolgens zal enige

aandacht aan het aspect van de produktdefinitie en de distributievormen
worden geschonken, waarna enkele conclusies zullen worden getrokken.

2. DOEL VAN HET P.I.C.G.

In dit artikel is als uitgangspunt gekozen de betekenis die het p.i.c.g. als
maatstaf voor de welvaartspositie van de consument moet hebben. Vanuit
die invaishoek dient het p.i.c.g. aan te geven de ontwikkeling van het
nominale inkomen dat op tijdstip t1, t2 enz. noodzakelijk is om een nader
omschreven groep van consumenten te compenseren voor een vermindering
in de koopkracht van de geldeenheid ten opzichte van een eerder tijdstip t0.
Aan de hand van het p.i.c.g. zou derhalve vastgesteld moeten worden

welke inkomensmutatie als gevoig van prijsveranderingen de betreffende groep
van consumenten dient te ondergaan teneinde de op t0 bereikte welvaurts-
positie te kunnen continueren. Met andere woorden: bet p.i.c.g. dient in deze
opvatting uitsluitend het inkomenseffect van prijsstijgingen weer te geven.
Deze gedachte sluit niet aan op die volgens welke het p.i.c.g. ook de

dynamiek van bet consumptiepakket moet weerspiegelen.
1 Laatstgenoemde

benadering impliceert dat niet alleen bet inkomenseffect van een prijs-
verandering maar tevens bet substitutie-effect in het p.i.c.g. tot uiting moet
komen.

3. OPBOUW VAN HET P.I.C.G.

Het p.i.c.g. dient bet gemiddeld prijsverloop van een bepaald pakket van
goederen en diensten weer te geven.
Daartoe is in de eerste plaats het meten van de prijsontwikkeling van af-

zonderlijkegoederen noodzakelijk, dat wil zeggen: het vaststellen van parti~le
prijsindices.
Vervolgens dient ult deze partible prijsindices via weging een gemiddeld

prijsindexcijfer te worden vastgesteld.
Met name de vraag op welke wijze deze weging moet plaatsvinden kan

verschillend beantwoord worden naar gelang de functie die aan het p.i.c.g.
wordt toegekend.
Het huidige p.i.c.g. wordt samengesteld op basis van de volgende formule:

n n
Q~

1=1OO ~ Xp?q?
f~1 i~1

waarbij p~’ en q~ de prijs respectievelijk de gekochte hoeveelbeid zijn van goed
in de basisperiode 0 en p~’ de prijs van goed i op tijdstip 1. Q~ is de aan- 67



duiding voor het zogenaamde p.i.c.g. van Laspeijres. In dit p.i.c.g. worden de
partible p.i.c.g.’s derhalve gewogen met de in de basisperiode gekochte hoe-
veelheden. Dit p.i.c.g. voldoet aan de els dat alleen het inkomenseffect tot
uitdrukking wordt gebracht.
Het meest bekende alternatiefwat betreft de weging van de partible p.i.c.g.’s

leidt tot de zogenaamde prijsindex van Paasche. In formulevorm:
n n

j=1 1=1

In dit geval wordt als wegingsfactor niet de gekochte hoeveelheid van
produkt i in de basisperiode gehanteerd, maar de gekochte hoeveelheid
in de periode waarop het p.i.c.g. betrekking heeft, t.w. 1. De Koning2
noemt als groot voordeel van dit p.i.c.g. dat “niet alleen prijsveranderingen.
maar ook verandering in bet consumptiepakket invloed kunnen uitoefenen
op bet samengestelde prijsindexcijfer”. Een en ander kan geillustreerd worden
aan de hand van de indifferentiecurven-analyse.3

4. INDIFFERENTIECURVEN-ANALYSE

4.1. Algemeen

In deze theorie wordt (in het meest eenvoudige geval van twee goederen)
ervan uitgegaan dat een consument in staat is aan te geven aan welke van
elk van twee combinaties van hoeveelbeden van beide goederen hij de voor-
keur geeft, dan wel ofhij indifferent staat ten opzichte van de twee combinaties.

Figuur I.

In figuur I is een en ander grafisch weergegeven. U
1 geeft de combinatie

van hoeveelbeden van de goederen q1 en q2 die voor de betreffende consument
indifferent zijn, dat wil zeggen die hem eenzelfde totaal nut (U1) opleveren.
Voor U2 geldt hetzelfde zij bet dat U1 < U2.
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het gehele veld bezet door een reeks van krommen, die naar mate zij verder
van de oorsprong (0) liggen een hoger nut opleveren. De keuze van de
consument voor een bepaalde combinatie van en q2 wordt beperkt door
zijn inkomen (= budget). Gegeven de prijs van q1, respectievelijk q2 kan in
het veld van indifferentiecurven deze budgetrestrictie (= de lijn b1) worden
weergegeven.
Deze budgetlijn geeft aan welke combinatie van hoeveelheden q1 en

gekocht kunnen worden met het betreffende inkomen Y, gegeven de prijs-
(verhouding) van en q2.
De consument zou dan een combinatie (q1, q2) kiezen die hem bet hoogst

bereikbare nut oplevert, dat wil zeggen een combinatie op de indifferentie-
kromme die zo ver als mogelijk verwijderd is van de oorsprong. Dit is de
combinatie A waar de budgetlijn b1 raakt aan de curve U1.
Daarbij wordt voldaan aan de budgetrestrictie:

p1 q1+p2~q2=y.

Veronderstel nu dat in de volgende periode de prijs van q1 stijgt tot
p~’. De budgetrestrictie wijzigt zich dan als volgt:

p~ q1+p2 q2 =y~

weergegeven door de budgetlijn b2.
Volgens Lock en De Wolff zijn er nu een tweetal mogelijkheden om de

consument te compenseren voor het opgetreden welvaartsverlies, t.w.:
a. een zodanige inkomenscompensatie dat de consument weer in staat is de

oorspronkelijke combinatie A aan te schaffen, hetgeen een inkomensstijging
tot de budgetlijn b3 impliceert; daarmee zou de consument echter in staat
zijn een hoger bevredigingsniveau te bereiken, t.w. combinatie B op de
indifferentiecurve U2.
b. een zodanige inkomenscompensatie dat de consument weliswaar niet in

staat is deoorspronkelijke combinatie A aan te schaffen, maarwel op eenzelfde
niveau van behoeftebevrediging kan belanden, t.w. de combinatie C op de
curve U1.
Deze compensatie vergt een inkomensstijging tot de budgetlijn b4.
Het huidige p.i.c.g. compenseert op de onder a. aangeduide wijze en leidt

tot een hogere compensatie dan de onder b. genoemde. Het substitutie-effect
dat in de laatste p.i.c.g. wordt meegewogen, is hier de oorzaak van.
Lock en De Wolff prefereren in feite dit laatste p.i.c.g., dat wordt aan-

geduid als het economische p.i.c.g., maar zijn van oordeel dat dit in de
praktijk niet uitvoerbaar is in verbandmet de onmogelijkheid de noodzakelijke
preferentieschema’s vast te stellen. De Koning zou bij de berekening van bet
p.i.c.g. we! rekening willen houden met deze dynamiek in het consumptie-
pakket o.a. als gevoig van wijzigingen in relatieve prijsverhoudingen. Dit
zou volgens De Koning mogelijk zijn door gebruik te maken van de
methodiek van consumentenpanels. Via deze panels zou een permanent in-
zicht in gekochte hoeveelheden en daarvoor betaalde prijzen kunnen worden
verkregen, die de basis voor zo’n p.i.c.g. zouden kunnen vormen. 69



4.2. Enkele kanttekeningen
Uit bet in Par. 3 gestelde zou afgeleid kunnen worden, dat vanuit de
economische theorie van het consumentengedrag, neergelegd in de indifferen-
tiecurven-analyse, bepleit kan wordewde consument een compensatie toe te
kennen die kleiner is dan de compensatie, nodig om het oofspronkelijke
pakket aan te kunnen schaffen. Die compensatie zou evenwel voldoende
zijn, om de consument op eenzelfde bevredigingsniveau te brengen als
voordien, dat wil zeggen op een punt van dezelfde indifferentiecurve.
Het is hier niet de plaats om uitvoerig in te gaan op de indifferentie-

curven-analyse als zodanig. Niettemin is er aanleiding om vanuit de onder-
havige problematiek enkele kanttekeningen bij de tilt deze theorie voort-
vloeiende gedachten te plaatsen.

a. De indifferentiecurven
Van de consument wordt verondersteld dat hij in staat is combinaties

van goederen q1 en aan te geven, waar hij qua behoeftebevrediging
indifferent tegenover staat. Met andere woordendeze combinatiesverschaffen
de consument eenzelfde totaal nut. De meetkundige plaats van combinaties
die een gelijk totaal nut verschaffen wordt gevormd door de indifferentie-
curve.
Op zichzelf leent de indifferentiecurve zich niet voor een praktische toe-

passing, zoals De Wolff en Lock tereclit opmerken. Ook theoretisch zou de
vraag gesteld kunnen worden in hoeverre het realistisch is te veronder-
stellen, dat de consument in staat is bij het ‘formuleren’ van zijn indiffe-
rentiecurvenveld uitsluitend het aan de goederen ontleende nut van invloed
te laten zijn.
Mag een- volstrekte onafhankelijkheid worden verondersteld tussen ver-

meend nut en prijs, of in wat andere woorden: is het niet waarschijnlijk
dat bet veld van indifferentiecurven zeif gaat verschuiven onder invloed van
veranderende (relatieve) prijzen? Hoewel de theorie daarvan niet uitgaat, is
het naar onze mening toch gerechtvaardigd die vraag te stellen.

b. Substitutie-mogelgkheden
De indifferentiecurven-analyse gaat ervan uit dat substitutie van het ene door

het andere produkt mogelijk is, terwjjl toch eenzelfde behoeftebevrediging
wordt gerealiseerd. De vraag kan worden gesteld, of verschillende goederen
niet in verschillende behoeften voorzien, die onderling derhalve niet gesub-
stitueerd kunnen worden, bijvoorbeeld de behoefte aan brood versus die
aan sigaren.
Het is waarschijnlijk dat substitutie slechts mogelijk is binnen een groep

van produkten die alle voorzien in eenzelfde of soortgelijke behoefte, bij-
voorbeeld substitutie tussen koffie, cacao, thee, bier enz.
Voor zover bet gaat om onderling - niet substitueerbare behoeften is bet

moeilijk te spreken van indifferentiecurven in ‘traditionele’ zin. Eerder zou
dan sprake moeten zijn van indifferentiecurven’ zoals weergegeven in figuur
2; in feite zijn daarvan slechts de hoekpunten a1 enz. relevant.
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dit betekenen, dat in plaats van een veld van indifferentiecurven gesproken
moet worden van een veld van afzonderlijke punten, voorstellende evenzovele
combinaties van hoeveelheden, die elk een eigen betekenis hebben (fig. 3)4.

Qi

a -____________________
‘C X

Figuur 2. Figuur 3.

Tevens doet zich het vraagstuk van ondeelbare goederen voor als bij-
voorbeeld, auto, kleuren-t.v. e.d. De theorie gaat uit van deelbare goederen,
dat wil zeggen goederen waarvan in een periode meer of minder eenheden
kunnen worden geconsumeerd.

c. Grenzen aan de behoeftebevrediging
Elke behoeftebevrediging kent zijn fysieke respectievelijk mentale grenzen.

Deze greazen worden grotendeels bepaald door de lengte van de tijds-
periode, waarin die behoeften bevredigd moeten worden. De consument dient
zich hiervan bewust te zijn, teneinde zijn indifferentiecurven daarop af te
stemmen.
In de betreffende theorie komt dit aspect onvoldoende tot uiting. Men kan

stellen, dat via de introductie van de budgetrestrictie (=~ een gegeven inkomen
per t~dseenheid) we! aandacht aan het tijdselement wordt besteed. Daarmee
is het probleemechter nog niet opgelost. Aangegeven dient dan nog te worden
(vergelijk de uitgangssituatie in figuur 1: budgetrestrictie b1; optimale combi-
natie A) of met combinatie A aan de intensiteit van beide behoeften binnen
de gegeven tijdsperiode is voldaan, dan wel of daarmee de grenzen van de
behoeftebevrediging nog niet zijn bereikt.
In het eerste geval is er geen reden te veronderstellen, dat bij een in-

komenscompensatie tot b2 de consument in staat is de combinatie B te
consumeren, aangezien hij reeds de grens van zijn behoeftebevredigings-
capaciteit’ wat betreft de consumptie van q2 heeft bereikt. In het laatste
geval dient wederom een nadere specificatie van het indifferentiecurven-veld
te worden gegeven. Voor zover ons bekend wordt die door de theorie niet
gegeven. In het algemeen wordt als veronderstelling gehanteerd, dat de con-
sument ten aanzien van geen der goederen een verzadigingsniveau heeft
bereikt. Het realiteitsgehalte van de theorie wordt daarmee naar onze mening
echter het nodige geweld aangedaan.

5. ENKELE ANDERE ASPECTEN

Een afzonderlijk probleem bij de berekening van parti~le prijsindexcijfers 71



vormt de produktdefinitie. Gok de distributiekanalen waar de prijzen worden
vastgesteld, verdienen een nadere besehouwing.

a. Produktdefinitie
In feite kan over deze kwestie een soortgelijke discussie gevoerd worden als

eerder is besproken, t.w. of ook in de produktdefinitie ruimte gegeven
moet worden aan het tot uiting laten komen van veranderende consumptie-
mogelijkheden.
De Koning5 doet de suggestie om in dit verband de volgende definitie

te hanteren: “Een produkt omuat alle variffteiten van ccii goed, die eenzelfde
bevrediging ten dod hebben.”
Dezedefinitie zou ertoe leiden dat elementen als introductie van een nieuwe

smaak, gewijzigde verpakking e.d. eveneens van invloed kunnen zijn op de
ontwikkeling van het prijsindexcijfer.
Het zal na het eerder gestelde niet verwonderlijk zijn, dat naar onze mening

de invloed van produktdifferentiatie buiten het p.i.c.g. gehouden dient te
worden. Wanneer dergelijke elementen van invloed zijn op het p.i.c.g. kan
opnieuw de vraag worden gesteld, zoa[s Lock en De Wolf ook doen, wat nu
eigenlijk precies gemeten wordt.
Duidelijk is wel dat een op die basis berekend indexcijfer in ieder geval

meer dan alleen een prijsontwikkeling weergeeft. Dit ligt ook besloten in de
zojuist gegeven definitie van De Koning. Men kan dan statistisch-technisch
echter voor problemen komen te staan. Immers de eis lijkt dan gerecht-
vaardigd, dat het overgaan op een substituut niet toLeen hogere of lagere
bevrediging van dezelfde behoefte mag leiden.
Indien dat wel het geval zou zijn, kan gesproken worden van een kwali-

teitswijziging. Een kwaliteitswijziging zou omschreven kunnen worden als een
‘immateri~1e volume-verandering’. Wanneer deze lijn van redeneren wordt
gevolgd, is het duidelijk dat hantering van eerder genoemde produktdefinitie
niet alleen tot registratie van prijsontwikkelingen leidt, maar daarbij ook
‘volume’-wijzigingen in bovenbedoelde zin van invloed zijn. Het indexcijfer
voldoet daarmee echter niet meer aan de in Par. 2 omschreven doelstelling.
Refererend aan hetgeen eerder is opgemerkt dient o.i. dan ook zoveel

mogelijk de prijsontwikkeling van een concreet omschreven produkt te worden
gevolgd. Naarmate ermeer nieuwe goederen, resp. substituten voor bestaande
goederen, op de markt komen, resp. ‘oude’ goederen verdwijnen, dient een
bijstelling plaats te vinden via een hernieuwd budgetonderzoek.6

b. Weging van distributievormen
Een andere vraag bij het bepalen van parti~le prijsindexcijfers is,in hoeverre

een wijziging in de distributievormen op de uitkomst van invloed moet zijn.
Aan het budgetonderzoek ligt een bepaald distributiepatroon ten grondslag.
Wijzigingen in de distributiekanalen (bijv. een verschuiving naar cash-and-
carry-zaken) kunnen de gemiddelde prijs van eenzelfde produkt beinvloeden.
Het aanhouden van het via het budgetonderzoek geconstateerde distributie-
patroon laat het effect hiervan buiten beschouwing. Qp zichzelf is er geen
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patroon niet te laten doorwerken bij de bepaling van parti~le prijsindexcijfers.
Er doet zich daarbij naar onze mening echter wel een probleem voor,

voor zover men aithans met dergelijke wijzigingen rekening wil houden tussen
tweeachtereenvolgende budgetonderzoeken. Dit probleem heeft te maken met
de offers van verwerving of verkrgging van het onderhavige pakket produkten.
Men kan stellen dat het constant houden van het via het budgetonderzoek

geconstateerde distributiepatroon in feite impliceert het constant houden van
deze offers van verwerving.
Deze offers (K,,) kunnen worden geacht te bestaan uit een bepaald gelds-

bedrag (M,,) en een bepaald tijdsbeslag (7,). Vanzelfsprekend wordt via een
budgetonderzoek alleen M,, geregistreerd.
Theoretisch kan men stellen dat het in aanmerking nemen van een wijziging

in de distributiekanalen ter bepaling van partible prijsindexcijfers tegelijkertijd
met een daarmee gepaard gaande wijziging in M,, rekening dient te houden,
teneinde een juist beeld te geven van de prijs die betaald moet worden om
een gegeven pakket van produkten aan te kunnen schaffen. Ter illustratie:
bij een verschuiving van inkopen van de winkelier in de straat naar de
cash-and-carry 10 km verder in het weiland dient het prijsverschil tussen
beide distributievormen gecorrigeerd te worden voor het verschil in verwer-
vingskosten i.c. bijv. autokosten.7
Dit impliceert dat in de teller van de formule van het huidige p.i.c.g.

een factor AM,, opgenomen zou moeten worden, weergevende de verandering
in de offers van verwerving, voorzover deze rechtstreeks in geld moeten
worden gebracht.
De hieraan verbonden waarnemingsproblemen zijn evenwel van dien aard,

dat praktische toepassing vooralsnog niet realiseerbaar geacht moet worden.
Om die reden lijkt het hanteren van een constant distributiepatroon tussen

twee budgetonderzoeken het meest wenselijk.
Wanneer de basis van het p.i.c.g. via hernieuwd budgetonderzoek regel-

matig wordt bijgesteld, kan op die wijze voldoende rekeningworden gehouden
met veranderingen in de distributiekanalen.

6. ENKELE CONCLUSIES

Vanuit de economische theorie van het consumentengedrag, die zijn basis vindt
in de indifferentiecurven-analyse, wordt geconcludeerd, dat op welvaarts-
theoretische gronden een inkomenscompensatie als gevolg van prijsstijgingen
geringer kan zijn dan de compensatie die nodig zou zijn om de consument
in staat te stellen het oorspronkelijke pakket goederen aan te schaffen. Uit
het bovenstaande blijkt dat bij deze conclusie op zijn minst een aantal
vraagtekens geplaatst kunnen worden.
Naar onze mening dient het p.i.c.g. samengesteld te blijven worden op de

wijze zoals thans gebeurt, dat wil zeggen op basis van vaste wegings-
co~ffici~nten, die ontleend zijn aan het uitgavenpatroon in de basisperiode,
ondanks een aantal daaraan verbonden technische problemen.8 Het werken
met een bijv. maandelijks wisselend consumptiepakket dat vastgesteld wordt 73



door gebruik te maken van consumentenpanels, ontneemt het p.i.c.g. het
karakter van een pr~s-indexcijfer.
Terecht kan dan immers de vraag gesteld worden wat nu eigenlijk wel

precies gemetenwordt. Metingvanwelk verschijnsel ook dient zo veel mogelijk
beperkt te worden tot dat verschijnsel sec. Wanneer bij het berekenen van het
p.i.c.g. ook de dynamiek van de consumptie een rol zou spelen, kan boven-
dien de invloed van uitsluitend de relatieve prijsveratfderingen op het con-
sumptiepatroon niet geYsoleerd worden van andere invloeden.9 Dit impliceert
niet, dat geheel voorbijgegaan moet worden aan deze dynamiek. Daarmee
kan rekening worden gehouden door aanpassing van het uitgavenpatroon
dat aan het p.i.c.g. ten grondslag ligt, door een hernieuwd budgetonderzoek.
Actualisering van het uitgavenpatroon ten behoeve van het p.i.c.g. via

budgetonderzoek dient sneller plaats te vinden naar gelang:
a.het re~c1 vrij beschikbaar inkomen sneller stijgt, hetgeen tot veranderingen

in de consumptiestructuur leidt;
b. het aantal nieuw op de markt verschenen produkten ten opzichte van de

basisperiode groter is;
c. het aantal substituten voor bestaande prudukten is toegenomen.
Ook op andere gronden kan worden bepleit niet het economische p.i.c.g.,

doch het huidige p.i.c.g. te hanteren ter bepaling van eewinkomens-
compensatie als gevolg van prijsstijging.
In figuur 1 kan immers de budgetlijn b

1 opgevat worden als het re~le
inkomensniveau in de uitgangssituatie. Een prijsstijging van q1 doet het rei~le
inkomen dalen en derhalve onder het oorspronkelijke niveau terechtkomen
(budgetlijn b). Desituatie doet zich nu voor dat naarmate deprijsstijging
van q1 sterker is, de compensatie volgens het economisch p.i.c.g. relatief des
te kleiner kan zijn.’

0
In het extreme doorgetrokken heeft dit tot gevolg dat een prijsstijging van

q
1 die zodanig is dat de consument zich niet meer de aanschaf van het goed
kan veroorloven” in het geheel niet gecompenseerd zal worden. Reden
hiervan is vanzelfsprekend dat in dat geval het betreffende goed uit het
budget verdwijnt.
Men kan natuurlijk stellen dat de consument uit een oogpunt van het

zoeken naar een optimum positie er verstandig aan doet steeds minder te
kopen van een relatief duurder wordend produkt en zelfs op een bepaald
moment het produkt in het geheel niet meer aan te schaffen. V66r en na
aanpassing v~n het consumptiepatroon is er dan weliswaar sprake van een
optimale situatie gegeven de omstandigheden. Vraag is dan toch wel of beide
optima nog identiek zijn wat betreft het welvaartsniveau.
Uitdrukkelijk en wellicht ten overvloede zij opgemerkt, dat het boven-

staande probleem zich alleen voordoet, wanneer sprake is van een verandering
in de relatieve prijsverhoudingen tussen q1 en q2. Zouden de prijzen van beide
goederen in dezelfde mate stijgen, dan zou ongeacht de hoogte van de stijging
ook volgens het economisch p.i.c.g. een compensatie nodig zijn, die het de
consument mogelijk maakt het oorspronkelijkepakket goederen wederom nan
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Tenslotte mag aan het bovengestelde geen normatief karakter worden ge-
geven in die zin, dat elke consument te alien tijde een compensatie voor
gestegen prijzen zou moeten krijgen als eerder uiteengezet. (Beleids)over-
wegingen van andere aard kunnen tot een andere toepassing leiden.

APPENDIX

Aan de hand van tiguur 4 kan getilustreerd worden, dat naar mate de prijsstijging van ten
opzichte van q2 groter is de compensatie relatiefminder wordt, wanneer die compensatie gericht
is op het bereiken van eenzelfde behoeftebevrediging. In figuur 4 geldt als uitgangssituatie de
budgetlijn b,, die U1 raakt in A.

Figuur 4.

Veronderstel flu een prijsstijging van q,, die leidt tot de gewijzigde budgetrestrictie b2.
Compensatie op basis van bet oorspronkelijke pakket leidt tot de budgetijin KB; compensatie

op basis van een gelijke behoeftebevrediging tot de budgetlijn HA.
Een nog grotere prijsstijging van q, (budgetlijn b3) leidt op soortgelijke wijze tot de budget-

lijnen GD resp. FC.
Bij de veronderstelde gelijkblijvende prijs van q2 moet dan aangetoond worden dat
OB OD -

OA< OG

Daartoe wordt punt K met D verbonden; vanuit H wordt vervolgens een lijn getrokken
evenwijdig aan KD die de x-as in Z~ snijdt.

Nu geldt:

OB OK
OA OH

OD OK OB OD
envoortsook: OL OH Derhalve: ~ix OL -

Aangezien OL=OC+CL en dus OL> OC geldt,

OB OD Q.E.D. 75



NOTEN

1. Zie drs. C. C. J. de Koning: ~Kritiek op de gebruikelijke wize van vaststellen van bet
prijsindexcijfer voor de gezinsconsumptie en suggesties voor een nieuwe aanpak’ in
Jaarbovk van de Nederlandse Vereniging van Mark tonderzoekers 1976.

2. tap. bladailde 105.
3. Zie in dit verband ook de bijdrage van prof. P. de Wolff en drs. J. D. Lock in bet
Jaarbaek van dv Nederlandse Vereni.qing vanMarktonderzoekers 1976, pag. 78 e.v.

4. Men komt daarmee enigszins in de richting van de door Samuelson ontwikkelde theorie
van de ‘revealed preference’.

5. t.a.p. blz. 101.
6. Teneinde eeh inzicht te krijgen in welke mate een en ander bet geval is kan wel via
toepassing van de panelmetbode informatie worden verkregen.

7. Het versehul in verwervingskosten kan zowel positief als negatief zijn. In bet algemeen
zal veelal sprake zijn van een lagere prijs van bet produkt in combinatie met hogere
verwervingskosten.

8. Op deze problemen wordt in dit artikel niet uitvoerig ingegaan. Zie hiervoor bet eerder
genoemde attikel van Lock en De Wolff. -

9. Terzijde zij opgemerkt dat een discussie over een eventuele dynamisering van de wegings-
co~fficiEnten van samengesteicte prijsindexcijfers niet beperkt zou kunnen blijven tot de
prijsindex van de gezinsconsumptie.
In bet algemeen moet dan de vraag opgeworpen worden in hoeverre deze wegings-

factoren betrekking zouden moeten hebben op de lopende periode. Voor bet indexcijfer
van de produktie zou djt bijv. tot gevoig hebben dat de stijging groter uitvalt dan bij
de thans gevolgde metbode. Oorzaak daarvan zou zijn, dat het toenemend aandeel in de
totale produktie van de sneist groelende bedrijfstakken jaarlijks zou worden meegewogen.

10. Zie hiervoor appendix I.
11. De prijs~iYtWikke1ing van aardappelen in 1976 en koffie in dit verband als enigszins over-

dreven maar niettemin aardig voorbeeld genoemd worden.

Nawoord van prof. dr. P. de Wolff
Van prof. dr. P. deWolff ontving de redactie op bet laatste moment nog bet volgende nawoord:

De formule op blz. 67 wekt door de notatie met de tijdindices 0 en 1 de indruk dat steeds in
jaar 1 de gegevens van een budgetonderzoek in bet jaar 0 worden gebruikt. Dit is natuurlijk
alleen bet geval als met een mm of meer continu budgetonderzoek wordt gewerkt en dat is
(nog) niet het geval.
De argumentatie op blz. 74 tegen het banteren van het economisch p.i.g.c. vind ik niet sterk.

Vooropgesteld zij dat bet een puur theoretisch argument is, omdat het indexcijfer toch niet ken
worden samengesteld en verder dat de afleiding in de appendix correct is. Maar, als men bet
economiscb p.i.g.c. zou kunnenmeten en zou vinden, dat compensatie volgens gelijkblijvend nut
dejuiste politiek is, dan is het feit, dat het verschil tussen de compensatie volgens het economiseb
clifer en bet thans gebruikelijke toeneemt naarmate de relatieve prijsveranderingen sterker zijn,
natuurlijk geen -argument tegen het economiseb cijfer. De aanbangers van de eeonomiscbe
methode zouden eerder en terecbt moeten opmerken dat bet verscbil bewijst hoe verkeerd de
gebruikelijke metbode is.
Tenslotte vind ik het jammer dat de heer Broekema niet is ingegaan op de (tbans weer zeer

actuele) vraag of alle prijsstijgingen gecompense~rd moeten worden of slechts een deel daarvan.
Dit is natuurlijk een vraag, die enigszinr naast de theorie van de constructie der indexcijfers --

76 staat, maar ci~ tHi een oogptnt van sociaal-economiscb beleid erg belangrijk is.



5. De socio-economische structuur
van de Nederlandse gezinsbevolking
Ben Verificatie Onderzoek

A. VAN DER ZwAN

1. DOEL EN OPZET VAN HET ONDERZOEK

1.1. In de jaren 60 heeft schrijver dezes verschillende onderzoeken ingesteld
naar de onderlinge samenhangdie socio-economische karakteristieken van de
bevolking vertonen. Zulk onderzoek kan men op uiteenlopende niveaus
ondernemen, waarbij met name te denken valt aan het individuele niveau
(personen resp. huislioudingen) en aan het geaggregeerde niveau (regionale
gebieden). De bedoelde onderzoekingen hebben zich op beide niveaus be-
wogen.’ De leidende gedachte achter deze onderzoekingen, voorzover ze
gericht waren op een analyse van de sainenhang van de soclo-economisehe
kenmerken, was een reductie van het aantal kenmerken te bewerkstelligen
middelsherleiding tot een basispatroon van factoren. Die reductie is geboden
uit een oogpunt van doeltreffeudheid en doelmatigheid.
Socio-economische kenmerken worden doorgaans in onderzoek gehanteerd

met een tweeledig doel.
1. voor het beschrijven van steekproeven, waardoor een vergelijking kan

worden gemaakt met de populaties wanruit ze getrokken zijn: representa-
tiviteitscriteria;
2. voor het relateren aan onderzoeksvariabelen, bij wijze van verkiarings-

grond of classificatie-gegeven: referentiegegevens.
Voor dit doel worden (socio-economische) kemnerken veelvuldig in onder-

zoek gebezigd. Morris Rosenberg2 bijvoorbeeld schrijft: “The relationship
between a property and a disposition or act is probably the central type
of relationship in social research”.
Het is doeltreffend om een verzameling in het onderzoek te betrekken,

representativiteitscriteria of referentiegegevens vooraf te kunnen beoordelen
op de uiteenlopende aspecten die men daarin gereflecteerd vindt. Het is
doelmatig om zo’n verzameling te laten bestaan nit kenmerken die elkaar
zo weinigmogelijk dupliceren. Overwegingen van onderzoek-economie wijzen
dus sterk in de richting van bet hanteren van een beperkt aantal basis-
factoren, die statistisch onaihankelUk zijn. Een tot dat doel ge~igende
techniek van onderzoek wordt geboden door de analyse volgens principale
componenten; deze is dan ook in de genoemde onderzoekingen toegepast.
De uitgevoerde analyses gaven indertijd aanleiding tot duidelijke conclusies. 77



De beoogde reductie bleek theoretisch verantwoord en in de praktijk een-
voudig uitvoerbaar.
1.2. De toepassing van principale componenten-analyse op gegevens op bet
gedesaggregeerde niveau, waartoe wij ons bier beperken, is evenwel niet
gebeel vrij van problemen. Wij vatten die problemen samen onder twee
gezichtspunten, namelijk bet vraagstuk van de statistische inferen tie en dat
van de robuustheid van een gevonden oplossing. Acbtereenvolgens worden
ze aan de orde gesteld.
Bij toetsin&van in de steekproef gevonden (product-moment) correlaties,

even zo van bun reproduktie in bet kader van een factor-oplossing (factor-
ladingen), dienen vergaande veronderstellingen te worden gemaakt over de
simultane verdeling3 van de betreffende variabelen. flit vraagstuk van de
inferentie is omstreden omdat in de praktijk heel vaak niet aan deze ver-
onderstellingen wordt voldaan, dan wel omdat hieromtrent volstrekte on-
wetendbeid bestaat. Doorgaans wordt er niet zwaar aan deze eisen getild,
met name gaat men er veelal aan voorbij indien de variabelen een be-
vredigend niveau van meting bezitten; men komt in bet geweer zodra het gaat
om een verzameling data waarin ook~nominale en ordinale gegevens voor-
komen. Strikt genomen kan men dan aan de berekende kengetallen geen
andere betekenis toekennen dan die van een beschrijving van de steekproef.
De uitweg uit deze impasse wordt geboden door de controle-validatie

(cross-validation), dat is een herhaling van de gevolgde procedure ann een
nieuwe onafhankelijke steekproef.” Dit principe van -de herhaling aan on-
afhankelijke steekproeven beeft uiteraard een zeer algemene geldigheid voor
bet toetsingsonderzoek, bet is ook meer specifiek van toepassing op de onder-
bavige materie. Factor-oplossingen in de door ons gehanteerde opzet kunnen
namelijk opgevat worden als een specifieke toepassing binnen bet empirisch
instrumentatie-onderzoek A
Om dit nader toe te lichten, wijzen wij er op dat de relaties die in een

factor-analyse en daaraan verwante technieken worden geindiceerd, sym-
metrischvannardzijn.6Dat wil zeggen, dater inbet gebeel geenafhankelijkheid
in bet spel is, maar dat er slecbts sprake is van samenhang, die erop duidt
dat ~n zelfde begrip (of factor) door alternatieve indicatoren kan worden
voorgesteld resp. dat er uiteenlopende begrippen (factoren) een rol spelen.
De alternatieve indicatoren vormen even zo vele operationalisaties van bet
onderliggende begrip en vertonen dus ook ten opzicbte van elkaar verwant-
schap, d.w.z. dat ze voor elkaar als voorspellers kunnen optreden. In die
context van de predictieve validiteit vindt men de controle-validatie bij
De GrooT7 iiiteengezet en als legitieme vorm van hypothese-toetsing aan-
vaard.
De berhaling van de procedure ann een onafbankelijke steekproef, liefst

onder andere omstandigbeden getrokken, kan derbalve de eerder verkregen
inzichten bevestigen. Vandaar dat de bier gepubliceerde berhaling van ons
onderzoek verder strekt dan een toets van de eerder behaalde resultaten
op bun reproduceerbaarheid; er wordt mee beoogd bet bestaan van een

78 stabiele structuur nan te tonen.



1.3. Er is meer aan de orde dan een op zicbzelf staand inferentie-vraag-
stuk, ook de robuustheidvan een gevonden oplossing is hierbij in bet geding.
Met robuustheid wordt bedoeld dat ondergescbikte wijzigingen in de specifi-
catie van de variabelen en van bet gebanteerde statistiscbe model, niet
tot grote veranderingen in de uitkomsten mogen leiden.
Met betrekking tot de specificatie van de variabelen, dient in dit verband

gedacht te worden ann hun definitie en/of scoringsvoorscbriften; de speci-
ficatie van bet model betreft voornamelijk de kring van in bescbouwing
genomen variabelen en de bepaling van bun communaliteit, resp. bet nantal
der onderscbeiden factoren en de mate van bun (on-)afbankelijkbeid.
Aan deze specificatie van variabelen en model kleeft onvermijdelijk een

arbitrair element; men kan niet verdedigen dat bet maar op ~n manier kan,
hoogstens kan men er op speculeren dat de gevonden oplossing niet at te
gevoelig is voor mogelijke specificatie-verscbillen. Men beboeft bet overigens
niet bij speculaties te laten en men kan een gevoeligbeidsanalyse in zijn
onderzoek betrekken. In bet kader van bet empirisch instrumentatie-onder-
zoek wordt dit veelvuldig gedaan en naast of zelfs in de plants van de
herhalingsbetrouwbaarbeid gesteld. De Groot8 citeert Jane Loevinger die zelfs
gesteld beeft dat een ‘metbod of test-construction based on construct-
validity’, indien systematiscb uitgewerkt, ‘can dispense with test-retest and
parallel form reliability’. Men duidt dit systematiscb onderzoek naar bet
effect van specificatie-verschillen ook wel aan als ‘interne quasi-berbaling’,9
die via de bepaling van de consistentie van een oplossing tot betrouw-
baarbeidsscbattingen leidt, d.w.z. tot inzicht in de mate waarin de alternatieve
oplossingen elkaar ondersteunen.
In het in 1968 gepubliceerde onderzoek is aan dit aspect geen aandacbt

besteed,mede omdat de computerfaciliteiten en de daaraan verbonden kosten
in die tijd zulk onderzoek sterk belemmerden. In bet nu ingestelde onder-
zoek is in deze lacune op royale wijze voorzien.

1.4. Het nu ingestelde onderzoek bebeist een verificatie van eerder ver-
kregen uitkomsten. De gekozen opzet is die van de controle-validatie
resp. van bet systematiscb onderzoek naar de robuustbeid van de verkregen
oplossingen in termen van verscbillen in de specificatie van de opgenomen
variabelen en bet gebanteerde statistiscbe model. Opgevat in de betekenis
die wij er bierboven ann bebben gebecbt, stnan die beide aspecten niet los
van elkaar; controle-validatie en gevoeligbeidsanalyse van een gevonden op-
lossing kunnen elkaar versterken.

2. BESCHRIJVING VAN HET MATERIAAL

2.1. Het statistiscb materinal dat voor dit onderzoek is gebruikt, omvat de
uitkomsten van een enqu&e die in mei 1976 in opdracbt van bet Centrum
voor Bedrijfseconomiscb Onderzoek van de E.U.R. door Sisteem B.V. in het
kader vanbaar periodiek omnibusonderzoek is ingesteld. In bet C.B.O.-onder-
zoek werden twee complexen van gegevens betrokken, namelijk de socio- 79



econoniische karakteristieken en gegevens betreffende bet bezit van duurzame
consumptie-goederen. De laatste blijven in dit verslag buiten bescbouwing.

2.2. De enqtt~te omVat 1260 vraaggesprekken die opgevat kunnen worden
als een steekproef uit de Nederlandse bevolking. Met deze globale aan-
duiding kan niet worden volstaan en bieronder zullen wij op enkele bij-
zonderheden nader ingaan.
Universuin: Het universum waaruil7de steekproef is getrokken, wordt ge-

vormd door de gezinnen en alleenstaanden die samen bet bestand van buis-
boudingen uitmaken. Als criterium voor bet vormen van een buishouding
wordt bet buiselijk verkeer gebanteerd, met name de frequentie wanrmee
men gemeenscbappelijk de maaltijd gebruikt. Tot de buisbouding worden,
bebalve de inwonende gezinsleden, de in de buisbouding opgenomen per-
sonen gerekend, allen voor zover zij aitbans niet afzonderlijk een buis-
bouding voeren. Alleenstaanden zijn zij die gebeel zelfstandlg een ~n-
persoonshuishouding voeren.
Steekproeftrekking.~ De uitgezette steekproef is gestratificeerd naar provin-

cie, gemeentegrootte en naar Cebuco-verzorgingsgebied op basis van de
woningvoorraad volgens de telling van 1-1-1976. Middels een conibinatie van
de genoemde stratificatie-factoren wordt Nederland opgedeeld in ‘1000 cellen’,
die elk een duizendste van de woningvoorraad omvatten. Gemeenten die
een grotere omvang bebben dan ~n duizendste van bet totaal, worden
met bebulp van een indeling naar stadsdelen resp. wijken verder opgedeeld;
gemeenten met geringere omvang, worden tot standaard-eenbeden samen-
gevoegd en voorts als ~n gebeel bescbouwd. Deze samenvoeging van ge-
meenten vindt slecbts plaats binnen provincies resp. verzorgingsgebieden. De
steekproef wordt vervolgens in principe zo getrokken dat elke gevormde cel
met zoveel elementen is vertegenwoordigd als de steekproefomvang een veel-
voud van 1000 bedraagt. Deze wijze v~n trekking verloopt alleen dan zonder
complicaties indien de steekproefomvang een exact veelvoud van duizend
beloopt.
Voor een afwijkende omvang dient een aangepast cellensysteem te worden

gebanteerd, betgeen in bet onderbavige geval is gebeurd.
Binnen de voorafgevormde cellen wordt voor elk vraaggesprek een aselecte

trekking gedaan uit bet woningbestand. De enqu~teur krijgt voor elk vraag-
gesprek een ‘straat-huisnummer-instructie’. Dit is een scbema waarin een
aselecte verzameling van lettercombinaties en buisnummers is opgenomenY’
Op bet geindiceerde adres wordt ~n buisbouding ondervrangd. In bet
merendeel der gevallen is per adres slecbts ~n buisbouding aanwezig;
indien er meer zijn wordt de kleinst aanwezige buisbouding geselecteerd.
Onderuraging:Devraaggesprekkenworden overdag gebouden_enmondeling

afgenomen op bet woonadres van de ondervraagden door enqu&eurs van
Sisteem B.V., aan de band van een vragenlijst, voorzien van instructies
voor de ondervraging. In principe wordt binnen elke buisbouding diegene
ondervrangd die de huisbouding voert, kookt voor bet gezin en over de

80 boodscbappen gaat. In de ~nperso6n-huisbouding is dat uiteraard steeds



de alleenstaande zelf. In meerpersoon-buisboudingen zal dat veelal de huis-
vrouw, moeder in bet gezin, zijn.
De ‘buisvrouw’ wordt ondervraagd over zaken die de buisbouding raken

en waarin zij geacbt kan worden inzicbt te bebben.
Response.~ De 1260 in ons onderzoek betrokken vraaggesprekken maken

deel uit van een periodiek steekproefonderzoek, waarvan de bewaking op
integrale basis plaatsvindt, zodat deelsteekproeven afwijkingen kunnen ver-
tonen die in bet totaal gecompenseerd worden. Als een buisbouding die in
eerste aanleg in de steekproef was opgenomen, weigerde om mee te werken
of niet thuis bleek te zijn, is er vervangen door een buur-adres; er is
derbalve geen recall toegepast. Het aantal adressen waarop vervanging
diende plaats te vinden, is niet exact bekend, maar dit aantal ligt in de
orde van grootte van 50~o van de uitgangssteekproef.’1 In een beperkt aantal
cellen, waarin enqu&eurs wegens verbindering bun toegewezen opdracbten
niet konden uitvoeren, is geen vervanging toegepast. Door de toepassing
van vervanging in geval van non-response resp. door uitval van cellen, kan
de uiteindelijk verkregen ‘binnengekomen’ steekproef gebreken vertonen ten
opzicbte van bet kader dat voor de ‘uitgezette’ steekproef is gebanteerd.
Representativiteit: De representativiteit van de verkregen steekproef dient

derbalve nader te worden beoordeeld aan de hand van de uitkomsten,
teneinde na te gaan in boeverre er vertekeningen ten opzicbte van bet
trekkingskader zijn geresulteerd. Dat deze bezigheid niet overbodig is, kon
eerder door ons worden vastgesteld.’2 Een vergelijking met universum-
wanrden is uiteraard beperkt tot die grootbeden waarover we voor bet
universum kennis dragen of over een bevredigende benadering ervan kunnen
bescbikken.
Verwerking van de gegevens: De vragenlijsten zijn door bet bureau bij

binnenkomst gecontroleerd op juistbeid van uitvoering wat betreft de trek-
kings- en ondervragingsprocedure. De antwoorden op de vragenlijsten zijn
gecodeerd en deze gegevens zijn overgebracbt op ponskaarten. De rapportering
door bet bureau aan de opdracbtgever vond plaats door de levering van
ponskaarten. Deze zijn vervolgens door bet C.B.O. gereed gemaakt als
invoer voor computerverwerking. Voor de computerverwerking is gebruik
gemaakt van bet SPSS-programma-pakket, waarmee op de IBM 370/158
van bet rekencentrum van de T.H. te Delft is gedraaid.*

2.3. De socio-economiscbe karakteristieken van de buisboudingen die in ons
onderzoek zijn betrokken omvatten in totaal 15 kenmerken die in zes clusters
gegroepeerd kunnen worden. De vaststelling van deze karakteristieken beeft
plaatsgevonden conform de ‘norm’vraagstellingen’, die al gedurende enige tijd
door de bureaus die verenigd zijn in de Werkgroep Bureau Overleg (W.B.O.),
op uniforme wijze worden toegepast.’3 Deze omstandigbeid verleent aan ons
onderzoek een bijkomend praktiscb belang omdat bierdoor een bijdrage kan
worden geleverd aan bet inzicbt in de merites van de verzameling norm-
* De schrijver is de heer C. Ouwerkerk van het C.B.O. erkentelijk voor de begeleiding van de
uitvoeringvan het rekenwerk. 81



vraagstellingen en bun aanwending als referentie- resp~ classificatiegegevens.
Het is niet zonder belang bier te wijzen op de vraag: hoe uit deze

gegevens meetbare kenmerken (variabelen) af te leiden? Zolang men volstaat
met classificatie van de steekproefresultaten rijst dit vraagstuk niet, omdat
dan ook nominale gegevens een betekenis bebben. Indien men evenwel bet
gebeel van socio-economiscbe kentnerken in een multi-variante analyse wit
betrekken, dan verdient bet aanbeveling om bet niveau van meting te ver-
bogen tot dat van ordinale of interval scbalen.’4 Ben complicatie in deze
wordt gevormd door de antwoord-categorie~n ‘geew antwoord’ resp. niet
van toepassi-ug’. In principe kan men deze coniplicatie op twee manieren
ondervangen, namelijk door de betreffende waarnemingen paarsgewijze weg
te laten bij de berekening van de statistiscbe kengetallen pairwise deletion,
of door ze te hercoderen, bijvoorbeeld door ze een gemiddelde score toe
te kennen. Beide alternatieven bebben bun bezwaren, zodat bet van belang is
om uit te maken of de handelwijzen in de praktijk al of geen verscbil
maken voor bet eindresultaat.
(1) LeeftUd en huwe!~ksduur: De!Ileeffijd van de buisvrouw is in de

enqu&e opgenomen, evenals de buwelijksduur. Een bijkomende variabele
die in dit verband een rol speelt, is de levenscyclus. Dit is een zoge-
naamde sarn-engestelde variabele, aan de band waarvan de buisboudingen
op een meer conciese wijze kunnen worden gekarakteriseerd. Wij geven bier
ter beoordeling van de steek~roef en de gevolgde procedure, de ver-
deling met betrekking tot de leeftijd van de buisvrouw, aismede bet door
ons toegepaste scoTngsvoorschrift.

LeeftUd ‘Izuisvrauw’ ~Veletion’ ~Hercodering’

<25 jaar I I
25<35jaar - 2 2
35<S0jaar - 3 3
50<65jaar - 4 4
~65jaar 5 5

Verdeling

MinFCensus15
1975 ~

Sisteern
1976 0/

2
22
29 -
25
17

100

8,4
28,9
30,6
21,5
10,6

100,0

(2) Gezins-omuang en samenstelling: Onder dit gezichtspunt zijn 3 gegevens
in bet onderzoek betrokken, namelijk gezinsgrootte (aantal gezinsleden), bet
bebben van inwonende kinderen die deel uitmaken van bet gezin en bet
hebben van jonge kinderen (t/m 12 jaar). De beide laatste gegevens zijn
omgezet in tweedelingen die de waarde I of 0 aannemen al naar gelang men
wel of geen (jonge) kinderen in bet gezin beeft. Volgens de volkstelling
uit 1971 bedraagt bet aantal huishoudingen met kinderen 57,3~4, terwiji dit
in de Sisteem-steekproef 69,100 beloopt.

82 De uitkomsten met betrekking tot de gezinsgrootte zijn als volgt:



Gezinsgrootte
(aantal personen)

‘Deletion’

Scoring
—

‘Hercodering’

1 1 1
2 2 2
3 3 3
4 4 4
5 5 5
6+ 6 6
geen opgave blanco 4

(3) Koopkracht: Aan deze groep kan slecbts
gerekend, te weten bet bruto-gezinsinkomen.

Bruro gezinsinkomen
(in kiassen x 1000 gld)

Scoring

~Deletion’ ‘Hercodering’

12 1 1
12—<15 2 2
15—<18 3 3
18—<21 4 4
21—<24 5 5
24—<27 6 6
27—<30 7 7
30—<33 8 8
33—<39 9 9
39—< 45 10 10

~,45 11 ii
geen opgave blanco 6

Verdeling

Volkstelling*
1971 %

Sisteem
1976 %

17,3
26,4
18,2
18,7
10,2
9,2

— ---

8,2
22,9
20,8
29,8
11,9
5,2
1,2

100,0 100,0

~n gegeven worden toe-

Verdeling
Sisteem 1976%

5,9
6,4
6,4
8,3
11,3
7,0
4,6
5,6
5,2
4,8
5,5
29,0

100,0

* Voor de Gezinsgrootte-verdeling, alsook voor de verdeling naar de Urbanisatie-graad van de
plaats van inwoning, wordt de voorkeur gegeven aan een vergeijiking van de uitkomsten met
die van de Volkstelling 1971. Het trekkingskader van de Mini-Census is dusdanig dat het
Census-karakter op deze punten minder tot zijn recht kan komen.

(4) Sociale en beroepsgroep: Tot dit cluster beboren bet al of niet verplicbt
verzekerd zijn bij bet Ziekenfonds, Sociale Klasse, eenclassificatie die op grond
van eenuitvoerige instructie’6 wordt toegekend en een tweedeling op basis van
bet beroep van de boofdkostwinnaar (indien deze is gepensioneerd geldt als
zodanig zijn laatst uitgeoefende beroep), waartoe de Arbeiders (excl. land-
arbeiders) tegenover de andere beroepsgroepen worden geplaatst. In de
steekproef bedraagt bet aantal arbeiders ~ betgeen men kan vergelijken
met een corresponderende uitkomst van de Mini-census J97517 ter waarde van
bijna 40o~.
De Sociale Klasse levert de navolgende uitkomsten: 83



Sociale Kiasse Scoring

‘Deletion’ ‘Hercodering’

A 5 5
131 4 4
B2 3 3
C 2 2
D 1 1

Verdeling

Mini-census 1975 Sisteem 1976

10 10,4
10 14,3
19 23,3
46 38,9
15 13,1

(5) Plaats van inwoning.~ Dit aspect wordt gereflecteerd door tweegegevens,
namelijk Gemeentegrootte (aantal inwoners) en Urbanisatie-graad volgens de
CBS-indeling. Ter beoordeling van de steekproef geven wij de uitkomsten
voor een gecomprimeerde indeling naar Urbanisatie-graad.

Verdeling

Volkstelling 1971 Sisteem 1976

Agrarisch Platteland
Verstedelijkt Platteland
Forenzengerneenten
Stedelijke gemeenten < 100.000 inwoners
Stedelijke gemeenten ~ 100.000 inwoners

11,0 15,7
20,8 16,1
13,7 9,0
25,8 27,5
28,7 31,4

100,0 99,7

(6) Socic-cultureel milieu.• Daartoe kunnen worden gerekend bet beboren
(zicb rekenen) tot een kerkelijk gezindte, resp. bet beboren (zicb rekenen) tot
een r.-k.-geloof en Opleidingsniveau van de boofdkostwinner.
Van bet laatste gegeven volgen bieronder de uitkomsten.

Opleidingsniveau
(hoogst genoten
schoolopleiding van de

Scoring

‘Deletion’ ‘Hercodering’
hoofdkostwinner)

Uitsluitend lager
onderwijs (1/ni vglo) I

Lager onderwijs ge
volgd door lager
vakonderwijs 2 2

Voortgezet onderwijs 3 3
Middelbaar en hoger
onderwijs 4 4

Geen opgave blanco 2

Verdeling

Mini-Census 1975 Sisteem 1976

38 31,3

25
20

27,2
24,8

17 14,9
1,7

100 99,9

Urbanisailegread

84



2.4. De steekproefdie is geresulteerd, blijkt niet onaanzienlijke afwijkingen te
vertonen ten opzicbte van de populatie waaruit bij is getrokken. Deze
afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van non-response en de in die ge-
vallen gevolgde gedragslijn, namelijk vervanging door buuradressen. Gok bet
uitvallen van cellen (verbindering van enqu~teurs) speelt bierbij een rol. De
afwijkingen spitsen zicb toe op de verdeling van de steekproef naar gezins-
grootte en -samenstelling (te veel 3- en 4-persoonsgezinnen; te veel gezinnen
met kinderen), Sociale Klasse (te veel midden-klasse gezinnen) en Opleidings-
niveau (id.). De steekproef tendeert derbalve nanr een overrepresentering van
bet midden-klasse gezin in de geijkte samenstelling. Het is opvallend boezeer
deze vertekening van de steekproef in 1976 overeenkomt met die in 1964
resp. 1966.58 De geconstateerde overrepresentering leidt — naar men mag aan-
nemen — tot een zekere aantasting van de steekproefgemiddelden en gaat
in zekere zin ook ten koste van de spreiding in de uitkomsten.

3. UITKOMSTEN VAN HET ONDERZOEK

3.1. Controle-validatie

Voor de destijds verricbte onderzoekingen, die zijn uitgevoerd op in 1964
en 1966 gebouden enquetes, is op a priori gronden gekozen voor een op-
lossing met 5 factoren volgens de metbode van de Principale Componenten,
welke werd gevolgd door Varimax rotatie. Bij bet Varimax criterium wordt
geroteerd onder de restrictie van bet beboud van de orthogonaliteit van de
ge~xtrabeerde componenten. De rekenprocedure bij principale componenten
verloopt conformde karakteristiek van deze metbode — zonder dat daarin een
schatting van de communaliteit van de opgenomen variabelen is begrepen;
op de boofddiagonaal van de te ontbinden correlatie-matrix worden ~nen
geplaatst.
Terwille van de controle-validatie willen wij de toen gevolgde procedure zo

getrouwmogelijk berbalen voor de steekproef 1976. Deze getrouwbeid van de
berbaling geldt ook voor de kring van in bescbouwing te nemen variabelen
en bun scoring. Van de in de vorige paragranf bescbreven 15 variabelen, zijn
er in overeenstemming met deze gedragslijn 3 weggelaten, namelijk Levens-
cyclus, Kerkelijke gezindte en r.-k.-Kerkelijke gezindte. De nu opgenomen
variabelen zijn wat bun defmi~ring betreft op ~n na, goed te vergelijken
met in 1964 en 1966 gebanteerde bepalingen. Op die ene uitzondering,
Sociale Klasse, komen we nog terug. Aangezien bij de scoring destijds
alleen de ‘bercodering’ is toegepast, is dit nu ook weer gebeurd. Overigens
verdient bet vermelding dat als gevolg van onvermijdbare indelingsverscbil-
len, de scbaalverdelingen die in de jaren 60 werden nangebouden, niet
gebeel gevolgd konden worden. Wat de gevolgde procedure van onderzoek
betreft, is de kopie derbalve tamelijk goed gelijkend. Voor de nienwe steek-
proef waarop de controle-validatie is verricht, geldt dit in veel mindere mate.
Deze blijkt namelijk in tal van opzicbten beboorlijk af te wijken van zijn
voorgangers, zoals bet overzicbt in Tabel 1 laat zien. 85



Tabel I

VergelUking vd~i de steekprocvcn op grond van hun samenstelling ,,aar t’nkele kenmerken.

Kenmerk: - 1964 1966 1976

M SD CV M SD CV M SD CV

Arbeiders
(exeL landarb.) 0,3 14 0,477 — 0,350 0,464 -~ 0,444 0,497 —

Huwelijksduur 3,447 1,594 0,46 2,950 1,310 0,45 2,025 1,341 0,66
Gezinsgrootte 3,803 1,967 0,52 3,556 1,771 0,50 3,312 1,311 0,40
Opleiding 1,414 0,768 0,55 1,507 0,809 0,54 2,268 1,223 0,54
In~komen 6,557 2,147 0,33 7,257 2,489 0,34 5,752 2,516 0,44
Gemeentegrootte 4,399 2,009 0,46 4,308 2,036 0,47 4,425 1,631 0,37

M betekent gemiddelde
SD betekent standaard-deviatie
CV betekent variatie-co~ffici~nt

De verschillen in gemiddelden die in Tabel I staan weergegeven dienen met
enig voorbehoud te worden bezien, aangezien de scbaalverdelingen die in bet
onderzoek-1976 zijn gebanteerd, op enkele punten nogal afwijken van die uit
de voorgaatrde jaren. Maar ook als men die veranderingen verdisconteert,
zijn er duidelijke verscbuivingen aanwijsbaar die bet gevoig zijn van onvol-
komenbeden in trekkingskader en -procedure, alsook — in mindere mate —

van veranderingen die gedurende de bescbouwde periode in de populatie zijn
opgetreden. De vraag is hoe men deze fluctuaties in gemiddelden en spreiding
dient te beoordelen in bet licbt van de gekozen opzet van bet onderzoek
en de interpretatie-mogelijkbeden van de uitkomsten.
Men komt er dan niet onder uit te constateren dat men op deze ver-

schillen in opbouw van de steekproef resp. operationalisatie van de variabelen
inde praktijk van bet marktonderzoek kennelijk bedacbt dient te zijn. Vanuit
dat gezicbtspunt zou bet derbalve wenselijk zijn dat factor-oplossingen
daarvoor in zekere mate invariant zijn.
De tegenwerping dat zulke verscbillen in geval van een controle-validatie

onwenselijk zijn, gaat in zoverre niet op dat de praktiscbe toepassing van de
uitkomsten gebiedt dat een ‘berbaling’ wordt opgevat in de betekenis van
wat in de praktijk, zonder bijzondere voorzorgen te treffen, realiseerbaar is.
Anders moet men bet uitgangspunt van de vergelijkbaarbeid loslaten, betgeen
impliceert dat de aannamevan een stabiele structuur vo~r Idassenvan gevallen
afzonderlijk getoetst moet worden.
De impact van die verscbillen bangt overigens af van de wijze wanrop ze

doorwerken in de correlaties en meer speciflek van de mate waarin ze een
bepaalde in de correlatie-matrix optredende configuratie aantasten.
Deze ingrijpende gevolgen beboeft men alleen te duchten bij zodanige

fluctuaties inde uitkomsten dat de scheciheid van de verdelingen erdoor wordt
aangetast. Een destijds_gemaakte vergelijking van de steekproef-1964 met die

86 nit 1966 to6iide al aan dat zulks in de praktijk blijkt mee te vallen. Een



inspectie van de correlatie-matrix die voor de 1976-data werd berekend, laat
ook zien dat de spreidingsverscbillen daarin in beperkte zin doorwerken.
Opvallende uitzonderingen daarbij worden gevormd door Sociale Kiasse en

Inkomen, maar de oorzaken daarvan liggen op een ander viak. Sociale
Klasse — wij wezen daar al op — wijkt qua definitie dan ook in v~rgaande
mate af van zijn voorgangers. Sociale Klasse werd in de enqu&es 1964 en
1966 verkregen door middel van een scbatting door de enqueteur, die zich
daarvoor baseerde op t~ntwoorden op de inkomens- en opleidingsvraag,
alsook op zijn eigen waarneming ter plekke aangaande de geaardbeid van de
woonbuurt en de inricbting van de woning. Sinds 1976 wordt Sociale Klasse,
conform de normvraagstellingen goeddeels afgeleid uit de beroepenclassifi-
catie. Het is derbalve weinig verrassend dat twee variabelen die beide zijn
afgeleid uit bet niveau van de beroepsarbeid, Sociale Klasse en Arbeiders,
in veel bogere mate gecorreleerd blij ken te zijn, dan in 1964 en 1966 bet geval
was. Ook in de correlaties van de variabele Inkomen zit een opvallende
afwijking, namelijk die met Arbeiders. In 1964 en 1966 was die correlatie
verwaarloosbaar laag, terwijl die in 1976 —.31 bedraagt en danrmee een niet
onaanzienlijke waarde aanneemt. Deze verandering kan verband bouden met
de in Tabel 1 weergegeven toeneming van de variatie-co~fflci~nt.
Een nadere analyse leert dat de gemiddelde inkomensscore in de bovenste

belft van de inkomensverdeling in 1976 2,5 x zo groot is als die in de
onderste belft, terwiji dat zelfde verboudingsgetal in 1964 zowel als in 1966
ca. 2,0 bedroeg. flit opvallende verscbijnsel wordt veroorzaakt door bet feit
dat de verdeling die in 1976 bij de inkomensvraag werd anngeboden de
grootste precisie in de hogere inkomens vertoont, terwijl de verdelingen
uit 1964 en 1966 juist de lagere inkomens nauwkeuriger weergeven.59
Ret is niet uit te sluiten dat deze omslag de gemiddelde inkomens-

score van de Arbeiders op differenti~le wijze beeft beroerd, terwijl ook de
sinds 1966 opgetreden inflatie aan dit verscbijnsel kan bebben bijgedragen.20
Al met al beeft bet complex van ann Welstand gerelateerde variabelen de
grootste invloed onvervonden van de veranderingen en is de intercorrelatie
binnen dit complex sterk toegenomen.
flit beeft uiteraard ook repercussies voor de uitkomsten van de Factor-

analyse, zoals blijkt uit Tabel 2. Sociale Klasse blijkt daarin volgens ver-
wacbting gebeel naar de Arbeiders’-as te zijn getrokken, terwijl Inkomen
daarop nu ook boog laadt. Het gevolg is dat de uitsplitsing van twee van
de componenten, Sociale Beroepsgroep en Koopkracht, veel ann belderbeid
beeft ingeboet. Voor bet overige is de overeenkomst tussen de oplossingen
treffend te noemen.

3.2 Gevoeligheidsanalyse*

Bij de analyse van de gevoeligheid van de gevonden factoroplossing voor
* Dit deel van het onderzoek is verricht door Drs. J. Verhuip. Een integraal versiag van de
uitkomsten zal binnenkort door hem worden gepubliceerd. In overleg met de betreffende
rubrieksredacteuren van het Jaarboek is besloten om een bijdrage over dit onderwerp op te
nemen in de volgend jaar te verschijnen aflevering. 87
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de 1976-data, zijn de volgende groepen van specificatie-verschillen in be-
scbouwing genomen.

1) Kring van de opgenomen variabelen; naast de analyses met 12 variabelen
zijn analysesmet alle 15 bescbreven variabelen uitgevoerd. Door de toevoeging
van variabelen werd tenminste ~n nieuw aspect (kerkelijke gezindte) in de
data geintroduceerd.
2) Bebalve de oplossing met 5 factoren, zijn stelselmatig analyses gemaakt

met 4 en 6 factoren.
3) Scoringsvoorscbriften; naast de bercodering van ‘geen antwoord’ is

‘pairwise deletion’ toegepast op blanco’s, betgeen met name voor de variabelen
Inkomen en Huwelijksduur belangrijk verscbil maakt.
4) Bepaling van de communaliteit van de variabelen; in welk kader twee

varianten zijn beproefd. Naast de variant waarbij op de boofddiagonaal van
de te ontbinden correlatie-matrix ~nen worden geplaatst, zijn stelselmatig
proeven genomen met oplossingen wanrin een schatting is begrepen van de
communaliteit middels een iteratieve procedure.
5) Onafhankelijkbeid van de factoren; uitgaande van de ontbinding vol-

gens Principale Factoren zijn bij de erop volgende rotaties de volgende
varianten bescbouwd*: Varimax criterium (ortbogonaliteit), Direct Oblimin
criterium (weinigoblique**: 6 = —5), Direct Oblimin criterium(matig oblique;
6 = — 2,5) en Direct Oblimin criterium (sterk oblique; 6 = 0).
Een systematiscbe uitwerking van de bier geinventariseerde specificatie-

verscbillen, wanrbij de verscbillen ad I) vooreerst buiten bescbouwing
blijven, leiden tot 48 (2 x 4 x 2 x 3) verscbillende berekeningsvarianten, die in
de gevoeligbeidsanalyse kunnen worden betrokken.
De meestevan deze varianten zijn metterdaad berekend en bun uitkomsten

geanalyseerd. De meest saillante resultaten laten we de revue passeren.

Ad I) en 2). Na betgeen wij in 3.1. bebben gerapporteerd omtrent de ver-
strengeling van de factor Koopkracbt met de factor Sociale Beroepsgroep,
ligt bet in de rede dat bij toevoeging van variabelen, waarvan die m.b.t.
de kerkelijke gezindte een gebeel nieuw aspect introduceren, deze verstrenge-
hag, gegeven bet aantal van 5 factoren, nog versterkt wordt. Op ~n lijn
biermee liggen de uitkomsten van de oplossingen met 4 factoren die iets der-
gelijks bewerkstelligen, ook indien slecbts de 12 variabelen in de analyse
worden betrokken. De introductie van de twee variabelen die refereren aan
de kerkelijke gezindte, doen overigens wat van hen verwacbt mocbt worden,
ze spannen een afzonderlijke factor op, zodra ze daartoe de ruimte krijgen.
Het algemene beeld, dus ongeacbt ‘deletion’ of ‘bercodering’, orthogonale
* Het hierbij ter sprake komende Varimax criteriuni is er, evenals het Direct Oblimin Criterium,
op gericht om de in eerste instantie verkregen Principale Factoren te roteren naar een Mn-
voudige structuur. Grofweg konit bet er op neer dat een structuur wordt gezocht waarbij elk
van de kolommen van de factor matrix zo bbnvoudig mogclijk interpreteerbaar wordt, d.w.z.
weinig variabelen met ecn hoge en veel variabelen met een lage lading krijgt. Voor bijzonder-
heden wordt verwezen naar Siaristical Packagefor the Social Sciences, 2nd edition, New York
1975, blz. 485—486.

** ‘oblique’ betekent scheefheid (der geroteerde assen). 89



of oblique assen, wel of geen iteratieve bepaling van de communaliteit.
luidt aldus: Bij oplossingen met 4 factoren vinden we acbtereenvolgens
Leeftijd van bet gezin, bij welke factor de variabele Levenscyclus overigens
gebeel tbuisboort, Gezinsomvang, Weistand (als combinatie van de aspecten
Koopkracbt en Sociale Beroepsgroep) en Urbanisatie van de plaats van in-
woning. Het aspect Kerkelijke Gezindte vindt dan zijn uitdrukkin~g (boogste
lading) op de Urbanisatie-factor. In de oplossingen met 5 factoren drukt
Kerkelijke Gezindte zicb afzonderlijk uit op de bijgekomen factor. In de
oplossing met 6 factoren wordt de factor Welstand weer opgesplitst in Koop-
kracbt en Sociale Beroepsgroep, maarzodanig ambigu dat de uit een oogpunt
van interpretatie wenselijke eenvoudige structuur er niet in alle gevallen
uitkomt. Dc factor-patronenvertonen opvallende stabiliteit bij variatie van de
kring van in bescbouwing genomen variabelen resp. bet aantal onderscbeiden
factoren.

Ad 3. ‘Deletion’ leidt over bet gebeel genomen tot wat scberper geprofileerde
oplossingen, d.w.z. dat de ladingen van de variabelen op de gewenste factoren
toeneemt en op de ongewenste afneemt. De verscbillen zijn — uiteranrd
bet sprekendst voor de variabelen Inkomen en Huwelijksduur. Hoe beperkt
de verscbillen ook zijn, ‘deletion’ verdient onmiskenbaar de voorkeur boven
‘bercodering’ van de categorie ‘geen antwoord’.

Ad 4. Toepassing van iteratie ter bepaling van de communaliteit van de
variabelen beeft tot effect dat de gescbatte communaliteiten die per saldo uit
de berekeningen resulteren, lagere waarden aannemen. Deze lagere waarden
werken ook door in de boogte van de ladingen van de variabelen op de
factoren. De verscbillen blijken evenwel zeer beperkt, zowel voor de commu-
naliteit als voor de ladingen. Van enige verdergaande invloed, bijvoorbeeld
op bet factor patroon, is alleen sprake met betrekking tot bet complex
van variabelen dat rankt ann de sociale stratificatie. In bet algemeen ge-
sproken levert de componenten-metbode voor dat complex meer stabiele en
beter interpreteerbare uitkomsten op dan met toepassing van de iteratieve
procedure bet geval blijkt. Dit impliceert evenwel dat aan de gevonden
oplossing op dit punt een element van arbitrariteit kleeft.

Ad 5. De varianten waarbij scbeefheid van de assen wordt toegestaan, ver-
tonen over bet gebeel genomen geen andere uitkomsten dan die waarin
orthogonaliteit wordt opgelegd: ze leiden tot dezelfde factoren en tot nagenoeg
identieke ladingen van de variabelen op de onderscbeiden factoren.* Men
mag van de oblique oplossingen dan ook slecbts een nuancering van de in-
zicbten verwacbten en geen totanl afwijkende uitkomsten, indien de onder-
liggende structuuraltbans voldoende robuustbeid bezit. Blijkens deze uitkomst
is dit voor de 1976-data kennelijk bet geval.
* Ter verduidelilking zij hier toegevoegddat in deze vergeijiking voor wat de oblique oplossingen
betreft, het factorpatroonin de beschouwing is betrokken en niet de factor-structuur. Bij de

90 orthogonale oplossingen vallen deze beide samen.



Ben nuancering van de uitkomsten die de toepassing van - scbeefbeid der
assen met zich mee kan brengen, zou men voor ons materiaal met name
mogen verwacbten in bet geval van oplossing met 6 factoren op 15 variabelen.
Een zesde factor staat immers toe dat Kerkelijke Gezindte zicb uitdrukt als
afzonderlijke factor, terwijl de toegestane scbeefheid aan Koopkracbt en
Sociale Beroepsgroep tevens de mogelijkbeid biedt om zicb op afzonderlijke,
maar dan gecorreleerde assen te manifesteren. Deze redelijke verwacbting
blijkt ook door de uitkomsten te worden bevestigd, zoals Tabel 3 laat zien.

Tabel 3

Factor-analyse op 15 socio-economischevariabelen met 6factoren; variani met schec’e assen (5=0)
cu deletion van blanco’s (steekproef—1976)

Variabelen

Huwelijksduur
Levenscyclus
Gezinsgrootte
Arbeiders
Sociale Klasse
Inkomen
Opleiding
Kerkelijke gez.
Gemeentegrootte

I aLto/en

I II III IV V
(Factor-patroon; voornaamste ladingen)

VI

.97

.91
.93

.95 .11
— .57 .44
—.31 .56
.00 .88

.95
.97

De correlatie van factor III met IV bedraagt bij deze oplossing — .45,
terwijl de andere factor correlaties geen bogere (absolute) waarden aannemen
dan .27 (factor I met II) resp. .15 of nog lager (alle overige combinaties).
De oplossing wordt in opvallende mate gekenmerkt door eenvoud, d.w.z.

dat de variabelen boog laden op de gewenste factor en laagop de ongewenste
factoren.
De bier gepresenteerde oplossing — waarin nu een zekere correlatie tussen

Sociale Beroepsgroep en Koopkracbt is verdisconteerd — komt wel zeer dicbt
bij de oplossingen die in 1964 resp. 1966 werden verkregen.

3.3. Conclusies

Ret onderzoek dat werd ondernomen om eerder verkregen uitkomsten te
verifl~ren, beeft naar onze overtuiging volledig ann dit doel beantwoord. De
eerder geponeerde stelling dat socio-economiscbe karakteristieken die in bet
sociale onderzoek gangbaar zijn, op adequate wijze (dat is met beboud van
de verkregen informatie) kunnen worden berleid tot een beperkt aantal,
goeddeels onafbankelijke, factoren2’ kan volledig gestand worden gedaan.
flit geldt ook voor de uitsprank dat deze factoren op betrekkelijk eenvou-
dige wijze kunnen worden gerepresenteerd door benaderende ‘univocal factor
scores’.22 flit onderzoek, dat uiteenvalt, in een controle-validatie en een 91



gevoeligbeidsanalyse, levert elkaar ondersteunende uitkomsten op. Identieke
berlialing van de eerder gevolgde procedure levert grotendeels dezelfde
resultaten op. Enkele afwijkingen ten opzicbte van voorgaande factor-
oplossingen zijn niet alleen volledig interpreteerbanr, maar ook goeddeels
traceerbaar in deflnitie-verscbillen m.b.t. variabelen en dergelijke. Een uit-
voerigeanalysevan de stabiliteit van de verkregen uitkomsten bij systematiscbe
variatie in de specificatie van de variabelen en bet gebanteerd statistiscbe
model, toont aan dat de resultaten een grote mate van robuustbeid bezitten.
In bun samenbang bezien impliceren deze uitkomsten dat de eerder ge-

vonden structuur een weerspiegeling is van de werkelijkbeid en geen statistiscb
of metbodiscb artefact.
Dit boudt ook in datmen op bet praktiscbe vlak kan komen tot eenvoudige

stelregels en pTocedures. Wij willen daarbij een onderscbeid maken tussen bet
opnemen van een criterium in de vragenlijst en bet gebruik dat er voor de
verdere analyse van de onderzoekuitkomsten van wordt gemaakt. Dat laatste
is eigenlijk bet belangrijkste: welke bescbrijving dient er minimaal van een
steekproef te worden geboden resp. welke criteria dienen als algemene re-
ferentie-gegevens in bet geding te worden gebracbt? Bij bantering van een
beperkt nantal socio-economiscbe en demografiscbe criteria, verdient bet aan-
beveling in elk geval de vijf aanwijsbare factoren vertegenwoordigd te doen
zijn. Men zou zelfs verder kunnen gaan door de wenselijkbeid te onder-
strepen van afspraken tussen bureaus en opdracbtgevers met betrekking tot
de represenlalie van deze onderscbeiden factoren. Ret naast en door elkaar
gebruiken van ‘Huwelijksduur’, ‘Leeftijd van de buisvrouw’ en ‘Levenscyclus’
beeft zonder specifieke bedoeling weinig zin en kan slecbts afbreuk doen
aan de beoogdevergelijkbaarbeid van marktonderzoeken, ook al zoumen zicb
wat redactie van de vraag en de scoringsvoorscbriften betreft, conformeren
aan de norinvraagstellingen.
Bij uitbreiding van de lijst, dient men o.i. economiscb te werk te gaan. De

uitkomsten van ons onderzoek wijzen erop dat een nuancering in eerste
aanleg gezocbt kan worden in de ricbting van de met sociale stratificatie
samenbangende aspecten, te weten Koopkracbt, Sociale Beroepsgroep en
Opleidingsniveau. In onze oplossing vinden deze bun uitdrukking in twee
goeddeels onafbankelijke componenten, die bevredigend gepresenteerd blijken
te worden door bet Inkomen resp. een (globale) Beroepenclassiftcatie, waarin
met name bet sociale niveau tot uitdrukking wordt gebracbt. De verkregen
oplossingen en meer speciflek bet verloop van de verklaarde varianties bij
uitbreiding van bet aantal componenten, suggereren dat toevoeging van Op-
leidingsniveau niet slecbts - een bruto- maar ook een positief netto-effect
beeft.
In dit verband veroorloven wij ons nog een bijkomende opmerking,

namelijk over de keuze die bij de samenstelling van de Normvraagstellingen
is gedaan voor Sociale Klasse boven Welstand. Ret blijkt dat Sociale
Klasse en Sociale Beroepsgroep zeer dicht naast elkaar liggen, terwijl dat
(destijds) ook bet geval bleek voor Inkomen en Welstand. Aangezien men

92 in de praktijk nog al eens op verzet stuit bij vragen over bet inkomen,



zou men daarvoor met bet welstandscriterium over een aanvaardbaar alter-
natief bescbikken. Door de keuze op Sociale Klasse te laten vallen beeft men
dit alternatief uit banden gegeven en er slecbts een alternatief voor Sociale
Beroepsgroep voor in de plants gekregen.

Bij uitbreiding van de kring van criteria, verdient Kerkelijke Gezindte
serieuze aandacbt anngezien deze variabele zich overduidelijk blijkt te mani-
festeren als een onafbankelijke factor. Daarmee is zijn belang uit een oogpunt
van verkiaring en classificatie evenwel nog niet aangetoond. Afgaande op
correlaties tussen Kerkelijke Gezindte (onderscbeiden naar 5 gezindten) en bet
bezit van duurzame consumptie-goederen in 1964, resp. 1976, is dat belang
voor consumptieve vraagstukken niet groot te acbten. Zelfs in bet geval van
bezit van TVblijven de correlaties bijvoorbeeld betrekkelijk gering. Kerkelijke
Gezindte lijkt derbalve niet te rekenen tot de algemene criteria in bet markt-
onderzoek, maar veeleer te beboren tot de kenmerken die in specifieke gevallen
in bet geding kunnen worden gebracbt.

NOTEN

I ‘Gebiedsanalyseals bulpmiddel bij bet bepalenvan de afzetpolitiek’, De Economist, No. 2-1967,
blz. 231—242; alsook Een Analyse van het Bezit van Duurzame Consumptiegoederen op grond
van Gezins-Enqu~tes, U.P.R., Rotterdam, 1968. -

2 Morris Rosenberg, The Logic of Survey Analysis, New York (1968) blz. 17.
3 Het gaat bier om de eis dat in bet universum de variabelen (paarsgewijze) bivariaat-
normaal verdeeld zijn.

4 Dit standpunt is ook ingenomen in A. van der Zwan (1968). op. cit., blz. 31.
5 A. D. de Groot, Methodologie (1961), 3e druk, Den Haag (1966) blz. 30’l—305.
6 Men raadplege hierover Morris Rosenberg, op. cit., blz. 4.
7 De Groot, op. cit., blz. 265—266.
8 De Groot, op. cit., blz. 278, voetnoot 1.
9 Ibid., blz. 289.
10 Voor een toelichting op de werking van dit systeem, raadplege men A. van der Zwan

(1968), op. cit., blz. 87—88.
II Bij eerste bezoek komt in 50% van de gevallen een ondervraging tot stand. Dit response-

percentage werkt uiteraard ook door in vervangende contacten, zodat voor een aantal van
1.000 gevoerde gesprekken derhalve 2.000 contacten vereist zijn.

12 A. van der Zwan (1968), op. cii., blz. 6 en 12.
13 Een overzicbt van deze vraagstellingen met bijbehorende scoringsvoorscbriften vindt men in

Normvraagstellingen b~j Markt- en Opinie-onderzoek op het gebied van socio-economische en
demografische kriteria, (Uniforme W.B.O.-publikatie), november 1975.

14 Zie bierover in dit verband A. van der Zwan (1968), op. cit., blz. 32—34.
15 Na verkregen toestemming ontleend aan de Mini-Census 1975, Attwood/Interact. Op andere

plaatsen in dit artikel waar gerefereerd wordt aan de Mini-Census, geldt hetzelfde.
16 Zie: Normvraagstellingen bi] Markt- en Opinie-onderzoek op het gebied van socio-economische
en demografische kriteria, Bijlagen bij Deel 1, (UniformeW.B.O.-publikatie), november 1975.

17 Het geregistreerde aantal arbeiders beloopt in de Mini-Census 1975 26o~. Daarbij dient men
evenwel te bedenken dat 340 is geregistreerd als ‘zonder beroep’.

18 Zie A. van der Zwan (1968), op. cit., blz. 6 en 12.
19 Wil men de gevolgen biervan doorzien voor bet Inkomen als variabele (d.w.z. n~ codering)

dan moet men bedenken dat de scoring in alle drie de enqubtes is geschied door toe-
kenning van oplopende getalswaarden aan opklimmende inkomensklassen. Hiervan is bij nader 93



inzien het gevoig geweest dat de herschaling niet op dezelfde wijze heeft -uitgewerkt en
er dus een niet beoogd artificieel element is ingeslopen in de enqubte-1976. Dit laar zich
aan de volgende kengetallen illustreren. De kwartiel-afstanden uitgedrukt in de mediaan-
waarden belopen bij bantering van de oorspronkelijk gebanteerdeguldensschaal 0,265 (1964)
0,33 (1966) en 0,305 (1976), zodat de inkomensverdelingen in de 3 enqu~tes dus op zich zeif
redelijk stabiel bijiken te zijo. Na codering belopen de vergelijkbare ken8etallen 0,32
(1964), 0,39 (1966) en 0,50 (1076). Om hetin 1976 optredende ongewenste effect te onder-
drukken, kan de inkomensscbaal, met name in de bovenste heift, via hercodering worden
ingekort door het samentrekken van inkomeoskiassen. De gecombineerde waarnemingen
krijgen dan per saldo een lagere score toegekend. Het effect dat op die wijze kan worden
gesorteerd is sprekend: Door het terugbrengen van de verdeling in 1976 tot 8 klassen in
plaats van 11, wordt de (relatieve) kwartiel-afstand gereduceerd tot 0,30. Een zelfde effect
kan worden gesorteerd door voor de scoring van het inkomen de midden-waarden
(guldeosbedragen) van de onderscheiden kiassen aan te houden.

20 Het blijkt dat de in de voorgaande foot genoemde bercoderingen van de inkomensscores
geringe invloed bebben op de correlatie vati Inkomen met Arbeiders. Bij inkorting van de
inkomensschaal neemt die correlatie weliswa~r af van — .31 tot — .25, maar bij berscbaling
met de geidhedragen blijft de correlatie met een waarde van — .32 praktisch gelijk aan
de eerder verkregen uitkomst. Indien men aanneemt dat in deze samenbang geen toeval in
bet spel is, moet bet verschijnsel toegescbreven worden aan de invloed van de inflatie.

21 A. van der Zwan (1968), op cit., blz. 75.
22 J. P. GuiWord and William B. Micbael, Approaches to Univocal Factor Scores. Psycho-

metrica, 13 (1948), blz. 1—22. -
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6. Culturele veranderingen:
enkele overwegingen en resultaten*

J.W. BECKER, C. KooL en A.P.N. NAUTA

1. INLEIDING

Dc toename van problemen op het socinal en cultureel terrein, het toenemend
belang dat wordt gehecht aan het socinal en cultured facet en de behoefte
ann wetenschappelijke ondersteuning van het beleid, hebben geleid tot de
oprichting van het Sociani en Cultureel Planbureau (SCP) bij Koninklijk
Besluit d.d. 30 maart 1973.
Het SCP is een uitvloeisel van het werk van de ‘Commissie Voorbereiding

Onderzoek Toekomstige Mnatschappijstruktuur’ onder voorzitterschap van
prof. dr. P. de Wolff. Deze beval een structuur ann van drie zgn. facet-
planbureaus t.w. het Centraal Planbureau (economische aangelegenheden), de
Rijks Planologische Dienst (ruimtelijke ordening) en het SCP. Het SCP
staat in principe ten dienste van het gehele overheidsbeleid. De co6rdine-
rende Minister voor Welzijnsaangelegenheden, de Minister van CRM, is
anngewezen de praktische gang van zaken in grote lijnen te regelen.
De werkzanmheden van bet Bureau monden als regel nit in adviezen (aan

~n of meerdere departementen), gepubliceerde studieresultaten, en Sociale
en Culturele Rapporten. Van de laatste zijn er tot nog toe twee verschenen,
~n in 1974, de andere in 1976. Het volgende Socinal en Cultureel Rapport
zal in 1978 verschijnen en volgt cinarmee het tweejanrlijkse ritme.
De belangrijkste doelstelling van deze rapporten is “...het bescbrijven van

de situatie op sociani en cultureel gebied in Nederland en de danrin te ver-
wachten ontwikkelingen. . .“ (K.B. van 30 maart 1973). Het venijn van deze
zinsnede zit ook hier in de stnart, want in deze laconieke woorden schuilt de
opgnve om uitsprnken over de sociale en culturele toekomst te doen. Degenen
die met dit terrein bekend zijn, zullen weten hoe moeilijk deze opgave is. Op
beperkte deelterreinen zijn toekomstverkenningen en ook stringentere prog-
noses uiteraard zeer goed mogelijk (en ook door het SCP verricht), manr de
nigemene en socinle en culturele situatie mat zich minder gemakkelijk voor-
spellen. Het is bier niet de plants om in te gnnn op de verschillende metboden
van prognostiek die daar meer of minder geschikt voor zijn, wij volstnnn
met de opmerking dat ~n van de door het SCP gehanteerde werkwijzen
hieruit bestant de toekomstige ontwikkelingen te voorspellen uit de verande-
ringen die zich tussen vroeger en nu bebben voorgedann. Een eerste stap
hiertoe is de registratie van deze veranderingen in de afgelopen jaren, de
tweede stap is dan de verkiaring van (of voorzichtiger: het ontdekken van

* Dit artikel werd ingestuurd op 1 maart 1977. 97



regelmatigbeden in) die verandering, en de laatste stap zal dan moeten bestaan
uit bet doen van uitspraken over bet toekomstige verloop. De mogelijkheid
tot bet doen van deze laatste stap wordt door sommige theoretici nange-
vocbten, manr op deze discussie zal in dii artikel niet worden ingegnan: wij
gaan er vooraisnog van uit dat bet rnogelijk is prognostiscbe uitspraken te
doen. Tussen de eerste en tweede stap liggen voorts- meerdere tbeoretische
opvattingen, de tbeorie~n over sociale verandering, die verderop ann de orde
zullen komen. Dit artikel beperkt zicb overigens tot de registratie van trends
(de eerste stap) en een eerste interpretatie daarvan (een-kleine-tweede stap).
Uitgangspunt van de interpretatie is bet diffusie-model, daarover volgi straks
meer.
De mogelijkbeden van zo’n werkwijze staan of vallen met de mate waarin

men de beschikking heeft over longitudinale data. Ann de opbouw van een
bestand van relevante gegevens die bet karakter van een tijdreeks kunnen
aannemen, wordt door bet SCP veel aandacht geschonken. In de eerste plants
door de periodieke berbaling van zoveel mogelijk identieke ‘leefsituatiesurveys’
(door bet CBS uit te voeren) en in de tweede plants door een beroep te
doen op bij bet Steinmetz-arcbief beschikbare andere gegevens. Dit artikel
steunt op de laatste categorie van data, bet zal handelen over ~cu1turele
veranderingen’ eerder dan over ‘sociale veranderingen’. Onder ~culturele ver-
anderingen’ is dan te verstann: de veranderingen in opvattingen, boudingen
en gevoelens. De definitie is wat yang en losjes en sluit ook allerminst nan
op de gangbnre taxonomie~n: zij is ook uitsluitend bedoeld als nigemene
planisbepaling.
Eengedeelte van bet materinal m.b.t. ~culturele veranderingen in Nederland’

dat bet SCP ter bescbikking stond, is gepubliceerd in bet Sociaal en Cultu-
reel Rapport 1976, boofdstuk 14 (Stnatsuitgeverij, ‘s-Giiavenbnge, 1976). Daar
ook wordt opgemerkt dat bet materinal verder bewerkt en geinterpreteerd zal
worden. Danrmee is inmiddels een begin gemankt, en dit artikel zal dan ook
bericbten over de gekozen uitgangspunten, de gerezen moeilijkbeden en de
voorgestelde oplossingen. Daarnan ~l empirisch materinal worden toege-
voegd, deels als illustratie en deels als resultant.
Ann de orde zullen worden gesteld, achtereenvolgens:
— de data;
— de theoretische uitgangspunten; en
— specinle problemen.

2. HET VERZAMELEN VAN GEGEVENS OVER CULTURELE
VERANDERING

Bij de empirische studie van culturele veranderingen worden in hoofdzank
drie wegen bewandeld: men mnakt gebruik van allerlei bestaand materiani
zonder dat men daar zeif nieuwe gegevens nan toevoegt; men organiseert
een panel of men repliceert onderzoek. Vooral in de geschiedswetenschap
en in de historiscbe sociologie vindt men voorbeelden van de eerste variant,

98 wanrvnnaommige op zeer nnuwkeurige wijze statistiscb materiani benutten ~,



en andere bijvoorbeeld een inhoudsannlyse op allerlei geschriften bevatten ~.

Op bet gebied van de meer algemene sociologie bestnnn vrij veel inventari-
saties en onderlinge vergelijkingen van afzonderlijke onderzoeken ~, terwiji
nntuurlijk ook de statistieken, en met name die van het CBS, een vnnzelf-
sprekende bron vormen voor de studie van culturele veranderingen”.
Het voorgaande betreft bet gebruik vnn bestaande gegevens. Men knn uiter-

nard ook nieuw materianl verzamelen. Hiertoe staan twee wegen open: bet
panel en de replicatie van onderzoek. Het panel — de berbanide ondervraging
van eenzelfde groep mensen over betzelfde onderwerp — is zo bekend dnt bet
weinig nitleg beboeft. Ook replicatie van onderzoek treedt op, zowel
door en van participerende wnarneming als formele enquetes ~. De replicatie
van bet ‘onderzoek in de breedte’ bet survey, is in verscbillende landen ter
band genomen. In Amerika beeft een groep onderzoekers onder leiding van
Otis Dudley Duncan enqu~tevrngen uit een in Detroit gehouden onderzoek
voor dit gebied gerepliceerd; verder is danr bet werk van Jnmes A. Davis
en zijn medewerkers, en is in de veel omvnttende studie The Human Meaning
of Social Change veel Amerikaans mnteriaal in tijdreeksen verzameld6. In
Engeland beeft de Social Science Researcb Council Survey Unit in 1973 en
1975 onderzoek gerepliceerd, welke werk belans definitief nfgebroken moest
worden7. VoorNederland moet bet werk van Middendorp8 genoemd worden.
Bij de studie van bestaand materinal is men gebonden ann wat voor bnnden

is, hetgeen dus uiteraard de studie vnn culturele veranderingen beperkingen
oplegt. Het beeft dus voordelen een nieuw onderzoek op te zetten, wanrbij
men ineerste nanleg kiest tussen panel en replicatie. De verschillende voor- en
nadelen van panel en replicatie zijn in de literntuur uitvoerig bebandeld, zodat
bier met een enkele opmerking wordt volstaan ~.

De berbanlde ondervrnging van dezelfde mensen levert inzicbt op over de
veranderingper individu — dit is bet grote voordeel van bet panel boven ander
replicatie-onderzoek. Hierdoor kan men vrij nauwkeurig de effecten van de
tussentijds opgetreden stimulus nagnanen voorts de processen van verandering
(crosspressures!) bestuderen. Ann bet panel-onderzoek t.b.v. de studie van
sociale veranderingkleven — nog nfgezien van de gecompliceerde organisatie —

ook enkele nadelen: liggen de peildata wat uit elkaar dan duurt bet geruime
tijd voormen resultaten verkrijgt, en veranderingen over langere tijd kunnen
maar moeilijk door panel-onderzoek geregistreerd worden. Dat laatste boudt
verband met bet feit dat men nooit weet of men de uitvnl wel volgens de
goede’ criteria nanvult (de stnndaard basisvnriabelen, leeftijd, geslacbt, status,
enzovoort, geven danrvoor onvoldoende garantie) voorts dat de jongere leef-
tijdsgroepen van de bevolking op den duur in bet panel gann ontbreken 10•

Om deze redenen leek bet panel-onderzoek gezien de opgnve waarvoor bet
SCP zich gesteld zag — veranderingen op langere termijn te onderzoeken —

weinig gescbikt. Er werd dnarom gekozen voor replicatie van ouder onder-
zoek en met name van dat onderzoek dat bet knrnkter van een survey drangt.
Daartoe is in 1975 een onderzoek anar ‘culturele veranderingen in Neder-
land’ verricht. Deze enquete zal in de toekomst weer berbaald worden. 99



De werkwijze was als volgt. Bij bet Steinmetz-arcbief van bet Sociaal-
Wetenscbappelijk Informatie- en Documentatiecentrum teAmsterdam (boofd:
dr. C.P. Middendorp) is bet materiaal van een groot aantal onderzoekingen
opgeslagen; bet gant bier om onderzoekingen die een aantal jaren geleden
zijn verricht. In overleg met bet Steinmetz-arcbief is een vijftiental onder-
zoekingen (de oudste uit 1958) gesel~cteerd, en bieruit zijn weer ±200 vragen
geput die indicatief leken voor opgetreden culturele veranderingen. Door
deze vragen in een nieuw onderzoek in 1975 precies te herbalen, is nagegaan
welke opvattingen veranderd zijn en zo ja, in welke ricbting. Uit de volgende
onderzoekingen werden vragen opgenomen (zij worden met titel, jaar waarin
gebouden, Steinmetz-nummer en steekproefgrootte weergegeven).

bar

1958

nr. tile! steekproefgrootte

P0142 Riskante gewoonten 1132
1962 P0019 welvaart in Nederland 971
1963 P0047 TV-Radio Onderzoek 2 065
1965
1966

P0008
P0026

Huwelijk en Gezin
Politiek in Nederland

1 517
1208

P0027 Gddsdienst in Nederland 1 208
P0075 Homofilie 1 432

1967 P0042 Het jaar 2000 709
P0117 Verkiezingsonderzoek V.U. 1 093

1968 P0067 - Sex in Nederland 1285
P0122 Gezbndheid en tevensomstandigheden 1 552

1969 P0066 Winstonderzoek — 1496
P0069 welvaart en Politiek 1 000

1970 P0070 MifleuhygWne — 1 1i7
P0079 Progressiviteit en Conservatisme 1 925
P0136 Verkiezingsonderzoek Tilburg 1 754

1971 P0131 Nationaal Verkiezingsonderzoek pr~ en post 1 495, 1 980

Deze onderzoekingen badden een nationale steekproef als basis. Dit was
ook bet geval bij bet onderzoek in 1975, ten beboeve waarvan 1977 personen
ondervraagd werden. De enquetering gescbiedde in november en december
1975.
In navolging vande geciteerde auteurs werd de vraag letterlijk berbaald, ter-

wiji de antwoorden in dezelfde categorie~n werden gecodeerd. Daarnaast
werd vergelijkbaarbeid ook gewaarborgd door een bewerking van de steek-
proeven 01) zo’n manier dat zij betrekking badden op overeenkomstige uni-
versa. Dit boudt in dat de verscbillen in leeftijdgrenzen tussen steekproeven
— bijvoorbeeld een ondergrens van 18 tegenover een van 16 jaar — zijn weg-
gewerkt. De keuze van de vragen was, zoals ook in de studie van Duncan,
eclectiscb ~ De plaats van de vragen in de vragenlijst kan uiteraard niet
gelijk worden gebouden, betgeen mogelijk tot vertekeningen kan bebben
geleid. T.a.v. satisfactie-vragen bijvoorbeeld, is de plaatsing wel van betekenis

100 geblekent2.



3. DE THEORETISCHE UITGANGSPUNTEN

3.1. Enige overwegingen

Om een goed zicbt op enkele veranderingen te krijgen, dient men de ver-
anderingen inverscbillende sectoren van de samenleving in onderling verband
te bezien. Hoe men zich de causale ricbting van de verbanden ook denkt (en
dit is uiteraard afhankelijk van de tbeorie die men als uitgangspunt kiest),
de samenbangen tussen structurele en culturele veranderingen, en tussen ‘ob-
jectieve’ en ‘subjectieve’ (d.w.z. zoals door het subject ervaren) verandering,
zal men terdege moeten onderzoeken. Dit te doen op grond van bet ons ter
bescbikking staande materiaal is ecbter nauwelijks mogelijk.
De tbeorie~n vansociale verandering laten zich grosso modo in de volgende

typen indelen.
— Het type dat de structurele verandering aan bet begin van de veranderings-
cyclus veronderstelt. De structurele verandering leidt tot functionele differ-
entiatie, die op baar beurt weer nieuwe vormen van integratie vereist.

— De theorie~n die veranderingen veronderstellen van’gemeinschaft-acbtige’
naar ‘gesellschaft-achtige’ normen. Een verfijning wordt aangebracbt door
de verandering in termen van ‘pattern variables’ te beschrijven.

— Enigszins biermee overeenkomend zijn de wat oudere, meest sociaal-antro-
pologiscbe tbeorie~n, volgens welke samenlevingen van klein en eenvoudig
naar groot en complex evolueren.

— Genoemd moet voorts worden de opvatting van Wrigbt Mills die de maat-
scbappelijke dynamiek inverband brengt met de vormingvan coalities door
elites die er naar streven de macbt in de samenleving te monopoliseren.

— Bekend is ook de opvatting vanMcClelland, die uitgaat van een bepaalde
sociale structuur, bepaalde gezinskenmerken en culturele gegevens. Het
kind wordt in de periode, waarin zija persoonlijkbeid gevormd wordt aan
deze invloeden blootgesteld. Dat beinvloedt zijn ‘arcbievement motive’, de
motor van de sociale verandering.

— Dan zijn er de cybernetiscbe modellen, die in sommige opzicbten overeen-
komen met de structureel-functionele evenwicbtsbenaderingen.

— Tenslotte moeten de diffusionistiscbe tbeorie~n genoemd worden. Hierop
zal in 3.2 uitvoeriger worden ingegaan.
De meeste van deze verklaringen stellen nogal wat eisen aan de wijze

waarop bet onderzoek wordt verricbt. Zij vragen om nauwkeurig gedefinieerde
en (vooraf) geoperationaliseerde begrippen en om een bypotbesevorming die
aan het empirisch onderzoek vooraf gaat: kortom zij stellen veelal eisen
waaraan de bij uitstek secundaire analyse die tot onze mogelijkbeden beboort,
niet kan voldoen. De meeste banteren daarenboven variabelen die in de
ons ter bescbikking staande onderzoekingen niet, of altbans niet over de
gehele linie, voorkomen. Natuurlijk is bet mogelijk om ‘forensisch materiaal’
te gebruiken; zo kan men bijvoorbeeld proberen om de verandering in de
economiscbe structuur van ons land via een andere bron te traceren. Maar
dan blijft toch bet nadeel bestaan dat ons materinal vooralsnog niet in ult- 101



gebreide tijdreeksen kan worden vastgelegd: een anatal variabelen hebben drie
meetpunten in de tijd, de meeste echter slecbts twee.
Ons materiaal beeftde volgende kenmerken:

— bet stamt uit onderzoekingen die niet zijn verricht om sociale of cultu-
rele veranderingen op te sporen en te verklaren; —

— ze zijn niet opgesteld (met uitzondering van Middendorps onderzoek Pro-
gressiviteit en Conservatisme van 1970 en van bet door onszelf verricbte
‘mantelonderzoek’ van 1975) om onderling vergeleken te worden;

— de ter beschikking staande gegevens lijken vooral ges~chikt om te gebruiken
als afhankelijke, te verklaren variabelen; bet aantal variabelen dat als
onafbankelijken is te bescbouwen en waarvan men zicb kan voorstellen
dat er grote verklaringskracbt van uitgaat, is gering; de onafhankelijken
zijn bovendien — extra moeilijkbeid — nogal simpel van karakter en komen
neer op: leeftijd, geslacbt, schoolopleiding, enkele kenmerken van de woon-
plaats, enz.
Deze beperkingen bebben ons er toe gebracbt te kiezen voor een verkla-

ringswijze die niet te gecompliceerd is van structuur, die dicbt bij de be-
schrijving staat en die bet mogelijk rnaakt om veel afhankelijke variabelen
in verband te brengen met weinig onafhankelijken, die zonder uitzondering
ook nog vrij algemeen en eenvoudig van karakter zijn. De theorie van de
diffusie leek ons aan deze eisen te voldoen.

3.2. Diffusie

Diffusietbeorie~n zijn al betrekkelijk vroeg ter verkiaring van sociale ver-
anderingaangewend. Binnen deze tbeoretiscbe stroming hebben verscbillende
standpunten bestaan, die er alle op neerkomen dat verandering wordt gezien
als een gevolg van bet in een bepaalde volgorde overnemen van cultuur-
elementen, voorstellingen, praktijken, tecbnieken etc. Wil men een nauw-
keurige definitie, dan is die van Katz c.s. goed bruikbaar.

Onder diffusie wordt verstaan de volgorde, waarin individuen, groepen of
andere sociale cenheden een bepaald item binnen een bepaald tUdsverloop
accepteren. Deze individuen, groepen of andere sociale eenheden worden met
elkaar verbonden door communicatiekanalen door een sociale structuur en
door cen waardensysteem”’.

Destudie van communicatiekanamen en die van de sociale structuur zijn nauw
met elkaar verbonden: een overzicbt van wie er met elkaar communiceren
geeft tevens de sociale structuur van een groep weer. Deze sociale structuur
geeft weer aan waar een item zicb ongehinderd kan verspreiden en wanr er
daartoe barri~res bestaan. Het waardensysteem moet dan worden opgevat
-als een context, die de acceptatie van een item kan bevorderen, dan wel
bemoeilijken.
Ontelbare studies bouden zich met diffusie — boe ook gedefinieerd — bezig.

Bij bet Diffusion Documents Center van de Micbigan State University waren
102 rond 1970 ca. 1500 studies bekend. Maar niet alleen is de betreffende litera-



tuur omvangrijk, zij is ook over een groot aantal gebieden verspreid, waarbij
bet verscbijnsel diffusie steeds vanuit een iets andere boek wordt belicbt.
Vanuit vakgebieden als culturele antropologie, agrariscbe sociologie, mediscbe
sociologie en onderwijssociologie, maar ook — en zeker niet als minst be-
mangrijke — vanuit de marketing, is een bijdrage ann de studie van diffusie
geleverd. In een uiterst beperkt overzicbt als dit zal van dit ruim literatuur-
aanbod slecbts een enkele titel worden aangestipt ~5. Om aitbans enig inzicbt
te geven volgt bier een kort overzicht van de manier waarop de belang-
stelling voor bet diffusieprobleem zicb ontwikkeld beeft en worden enkele
studies genoemd.

Rond de eeuwwisseling werd er grote aandacbt aan bet verscbijnsel diffusie
besteed. Er was tbeoretiscb werk van Gabriel Tarde en in de cultuur-antro-
pologie kreeg bet tbema van de diffusie sterke nadruk. In deze wetenscbap
bestond namelijk een controverse over de vraag of vernieuwingen in verscbil-
lende culturen steeds opnieuw werden uitgevonden’, of dat zij van de ene
cultuur aan de andere werden doorgegeven (diffusie). Een en ander gaf aan-
leiding tot grote tbeorie~n en tot meer ernpiriscbe gericbte studies met een
beperkte opzet, bijvoorbeeld studies van bet verbouwen van mais of bet
gebruik van bet paard. In de jaren ‘20 en ‘30 dook bet thema ook op in de
sociologie en deed men onderzoek naar de invloed van de grote stad op
baar randgemeenten; naar de betekenis van al dan niet natuurlijke grenzen
voor diffusie; naar de verspreiding van vernieuwingen over geografiscbe ge-
bieden; en naar patronen van verspreiding, bijvoorbeeld dat van de concen-
triscbe cirkel. Rond 1940 nam in sociologie en cultuur-antropologie de be-
mangstelming voor de diffusie sterk af. E~n van de redenen daarvoor — altbans
in de sociologie — was mogelijk gelegen in de revolutie op bet gebied der
massacommunicatie, beginnend bij de radio. Aanvankelijk beeft men mis-
scbien gemeend dat bet accepteren van idee~n en gedragingen bijna gebeel
door de massamedia beinvloed werd. Toen ecbter bleek dat de invloed van
de massamedia minder groot was dan men altijd verondersteld bad, ontstond
opnieuw de vraag boe nieuwe idee~n en gedragingen verspreid werden. Er
vormden zien geleidelijk op verscbillende terreinen onderzoekstradities, die
betrekkelijk onafbankelijk van elkaar voortscbreden.
Binnen de mediscbe sociologie vindt men bijvoorbeeld de bekende studie

van Coleman, Menzel en Katz, die de volgorde, waarin verscbillende doktoren
een nieuw geneesmiddel voorscbreven tot onderwerp bad 16~ De onderwijs-
sociologie kent studies naar bet tempo, waarin opvoedkundige vernieuwingen
in de Verenigde Staten werden overgenomen. Daarbij blijkt een versnelling:
bet volledig invoeren van de kleuterscbool duurde 50 jaar; van een formele
opleiding voor bet rijbewijs 18 jaar; en van bet moderne wiskunde-onderwijs
5 jaar ~ Op bet gebied van de agrariscbe sociologie is de verspreiding van
landbouwtecbniscbe vernieuwingen uitgebreid bestudeerd. Rodgers en Scboe-
maker komen tot een vijfdeling vari~rend van ‘innovation’ en ‘early adopters’
tot ‘laggards’ en geven de sociaal-economische kenmerken, die bij elk van
deze categorie~n boren: early adopters blijken bijvoorbeeld jonger en meer 103



ontwikkeld dan de overigen te zijn. &ok is bun sociale status boger, stijgen
zij sneller in de bWrarcbie en is bun bedrijf groter. Qok zijn zij meer com-
mercieel geori~nteerd 18• Benvenuti komt tot een soortgelijke vijfdeling en
tot ongeveer dezelfde sociaal-economiscbe kenmerken: een snelle acceptatie
van vernieuwingen gaat onder meer samen met een lagere leeftijd, een bogere
opleiding, een bogere sociale status, bet bezit van een groter bedrijf en een
grotere consumptie van landbouwvoorlicbting’9.
In Nederland is diffusie binnen de agrariscbe sociologie bestudeerd door

een groep onderzoekers, gelieerd aan de landbouwbogescbool van Wage-
ningen 20• Hierbij gaat bet niet om de verspreiding van afzonderlijke ver-
nieuwingen, maar om die van een totaam cultuurpatroon. Volgens de onder-
zoekers bestaat er een modern-dynamiscb cultuurpatroon — gekenmerkt door
de bereidheid verandering te accepteren — dat men in de stad aantreft. Dit
patroon verspreidt zicb over bet platteland en verdringt bet daar vigerende
traditionele cultuurpatroon. Factoren, die bet overnemen van bet moderne
cultuurpatroon bevorderen zijn een lagere leeftijd, een groter bedrijf, een
zwakke sociale controle in bet dorp, de mate waarin de dorpskerk open
staat voor invloeden vanbuiten en informeel leiderscbap2~. Naast deze factoren
kan ook de geografiscbe ligging van dewoonplaats betmodernecultuurpatroon
bevorderen of tegengaan: Benvenuti vindt bijvoorbeeld dat progressiviteit af-
neemt naarmate -de afstand tussen de boerderij en de dicbtstbij gelegen ver-
harde weg groter wordt22.
De verscbillende diffusiestudies laten zicb in een ‘model’ samenvatten.

Vanuit een bepaald punt, bijvoorbeeld de stad, verspreidt een cumtuurpatroon
of een bepaald item zich; bet kan daarbij andere patronen of items ver-
dringen en ontmoet op zijn weg bevorderende factoren, maar ook barri~res.
Hoewel de aard van ons onderzoeksmateriaal een gedetailleerde diffusiestudie
niet mogelijk maakt, beeft bet tocb zin gegevens met dit ‘model’ als leidraad
te analyseren. Men kan immers groepen specificeren en nagaan of bun ad-
besie voor bepaalde denkbeelden in een bepaalde volgorde is veranderd. Ret
gaat dus om de volgorde waarin bepaalde categorie~n van bet Nederlandse
Volk een item — in dit geval een opinie — binnen een bepaald tijdsverloop
accepteren. Men kan daarbij vergelijkend te werk gann, hetgeen op bet ge-
bied van diffusie betrekkelijk zeldzaam is. De volgorde van acceptatie van
betzelfde item in verscbillende systemen van categorie~n — leeftijd, opleiding,
geografiscb etc. —rzegt iets over de invloed van deze factoren; de volgorde
van acceptatie van verscbillende items in betzelfde systeem zegt iets over de
invloed van bet item.
De tbeoretiscbe beperking van de diffusietbeorie~n is bierin gelegen dat

zij geen inzicbt geven in bet ontstaan van een vernieuwing, maar zicb uit-
sluitend ricbten op de wijze waarop-die vernieuwing zicb verspreidt.

3.3. Dc te volgen werkw~ze

De doelstelling van bet project, patronen van diffusie op te sporen, boudt
104 in dat men moet acbterbalen welk cultureel element welke weg volgt. Men



moet dan beginnen met een keuze van variabelen te maken. Wat de on-
afbankelijken betreft, zijn in de 18 onderzoekingen vrij algemeen opgenomen
en ook door coderingvergelijkbaar (te maken): leeftijd, onderwijs en stad/pmat-
teland. De keuze van deze variabelen is uiteraard ingegeven door de overwe-
ging dat zij bescbikbaar zijn, maar zij liggen daarnaast — in bet kader van
de diffusie — erg voor de band: dat jongeren voorop lopen, dat de ver-
andering zicb van de stad naar bet platteland uitbreidt, is nogal eens ge-
constateerd; de opleiding dient als indicatie voor iemands sociale status en
daarnaast voor de mate waarin iemand ann processen van systematiscbe
informatie-overdracbt is blootgesteld.
Daarnaast kunnen ook andere onafhankelijken (godsdienst, sekse enz.) in

de analyse betrokken worden. Ook deze zijn vrij algemeen in de gebruikte
onderzoekingen aanwezig, maar zij bebben in de diffusietbeorie~n een veel
minder vaste plaats.
Aan de afbankelijken beboeft uiteraard niet de eis te worden gesteld dat

zij in alle of de meeste van de 18 onderzoekingen zijn opgenomen, de keuze
is daardoor veel ruimer. De items— waarvan dus minstens twee wnarnemingen
bestann — betreffen: algemene sociaal-economiscbe vrnngstukken (29), sociale
verzekeringen (10), overbeidsuitgaven (25), politiek (90), inspraak (14), gods-
dienst (41), buwelijk, gezin en seksualiteit (45), samenleving in bet algemeen
(34), emancipntievraagstukken e.d. (10).
Nagegaan zal worden voor de verscbillende culturele items of categorie~n

danrvan:
— verscbijnselen van ‘voorlopen’, van ‘acbterblijven’, en inbaaleffecten;
— verscbijnselen van convergentie, resp. divergentie of polarisatie.
In pnragraaf 4 zal bier verder op worden ingegnan.

3.4. Enkele problemen

Een eerste moeilijkbeid is gelegen in bet geringe nantal meetpunten: in een
nantal gevallen drie, meestal twee. Dit bemoeilijkt uiteraard een juist inzicbt
in de ontwikkeling die beeft plantsgevonden. Bij voortgannde replicaties (die
zoals gezegd in de bedoeling liggen) zal dit bezwaar uiteraard afnemen
Men kan zicb voorts afvragen in boeverre de gebruikte items (die men

immers voor zich vindt en die men niet kan veranderen) zicb ertoe lenen
om als indicator voor abstracte verscbijnselen te dienen. Dit is beter mogelijk
als de vragen destijds zijn gesteld met de bedoeling zo’n verscbijnsel te mdi-
ceren, maardie situatie komt in ons materinal niet zo yank voor. Wij menen
dat nan dit bezwaar tegemoet is te komen door de verscbijnselen waarvan
men de verandering rapporteert, zo globanl mogelijk te interpreteren, en daar-
naast de boeveelbeid gebruikte indicaties te laten compenseren wat elk van
de afzonderlijke indicaties ann indicatieveprecisie tekort schiet. De werkwijze
zal er dan ook een moeten zijn waarbij nan de band van een relatief grote
boeveelbeid materiaal enkele algemene conclusies getrokken worden.
Tenslotte is er de vraag of men de verandering nan de band van item-

score of nan de band van schaniscores moet vnststellen. Beide werkwijzen 105



bebben bun aanbangers23 In een aantal gevallen bevat bet materiaal een
nantal scbalen (zo b.v. verscbillende dimensies van politiek conservatisme,
resp. progressiviteit) en soms zal bet mogelijk zijn acbteraf nog schalen te
ontwikkelen. Bij vergelijking van scbaalscoresinde tijd zal geprobeerd worden
om correvcties aan te brengen voor eventuele veranderingen in de structuur
van de scbaal, die o.m. tot uiting kunnen komen in veranderde factorscores
van de verscbillende scbaalitems. Daarnaast blijft een analyse van verande-
ringen aan de band van itemscores nuttig, al is bet alleen maar omdat bet
terugvoeren daarvan op scbalen uiteraard tot informatieverlies leidt. Om
deze reden zullen beide werkwijzen gevolgd worden. Het voor dit artikel ge-
bruikte empiriscb materiaal bevat uitsluitend itemscotes.

4. ENIGE UITWERKINGEN

4.1 Hat Sociaal en Cultureel Rapport 1976

De eerste rapportering van bet materiaal is gescbied in bovenstaande publi-
katie in september 1976. In boofdzaak worden daar de verdelingen van de
totalen, op verscbillende tijdstippen, met elkaar vergemeken. Het materiaal
gaf de indruk dat de waardering voor de diverse aspecten van de leefsituatie
in bet algemeen niet gegroeid en in een aantal gevallen zelfs gedanld is.
Almeen de wanrdering voor de eigen woonsituatie en die voor de eigen in-
komenssituatie is toegenomen.
Ten aanzien van een anatal sociale maatregelen valt een belangrijk gegroeide

adbesie tussen 1966 en 1970 op te merken. Deze ontwikkeling buigt in baar
tegendeel om tussen 1970 en 1975: tussen die twee tijdstippen valt een toege-
nomen reserve t.a.v. een aantal sociale maatregelen en een toegenomen tevre-
denbeid met de uitkeringen kracbtens een aantal sociale verzekeringen te kon-
stateren.
De culturele veranderingen tussen 1970 en 1975, die parallel lopen met

somberder economiscbe vooruitzicbten, gegroeide werkloosbeid en andere
verscbijnselen van economiscbe stagnatie, vinden ook bun uitdrukking in
bet minder zonnige toekomstbeeld dat men van zicbzelf beeft: men meent
in 1975 meer dan in 1970 dat zijn positie in de maatscbappij in de toekomst
zal verslecbteren.
Het terrein der pomitieke boudingen kent een soortgelijke ontwikkeming:

een stijgende jiberalisering’ tussen bet midden der jaren zestig en bet begin
van de jaren zeventig wordt gevolgd door een periodevan toenemende ~con-
solidering’ en ‘conservatisme’ tussen 1970 en 1975. Dit werkt uit in de op-
vattingen over inspraak, over ‘rust en orde’-verscbijnselen en over de samen-
[eying in bet algemeen.
De opvattingen die betrekking bebben op de emancipatie van de vrouw,

buwelijk en gezin, bebben zieb ook tussen 1970 en 1975 in dezelfde ricbting
voortgezet. Op bet gebied van de godsdienst viel in deze periode geen ver-
dere afname van de verzuilingsgedacbte te constateren. Op een aantal plaatsen
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jaar) en de ‘boger opgeleiden’ (met meer dan mulo/mavo). Meer dan weer-
gegeven is deze ecbter niet.
In bet volgende zullen wij proberen op de ontwikkelingen per leeftijds- en

onderwijscategorie iets verder in te gaan. Dit moet gezien worden als een
eerste stap: niet al bet materiani is nog naar leeftijd en opleiding geanalyseerd
en verder is de invloed van deze factoren los van elkaar en ‘ongezuiverd’
bescbouwd. Het ligt in de bedoeling later verder te gaan en de werkwijze toe
te passen die door Davis in de Verenigde Staten gehanteerd scbijnt te wor-
den2” Het materiaal laat dit zeker toe. Gezien deze voornemens ffloet bet
bier gepresenteerde dan ook uitsluitend gezien worden als een eerste voort-
gangsverslag.

4.2. Polarisatie en depolarisatie

Beziet men tabel 1 dan valt op dat beide opvattingen tussen 1970 en 1975
in dezelfde ricbting veranderd zijn: men is de gedacbte dat “geslacbtsver-
keer tussen mensen die willen trouwen, geoorloofd is”, meer gaan steunen,
evenals men meer tolereert dat “een twintigjarige docbter laat thuis komt”.
Wilcoxon’s toets wijst uit dat de veranderingen in dezelfde ricbting zijn

opgetreden en dat zij significant zijn (P=0,05). De omvang van de verande-
ringen is gelijk — voor beide items is de contingentie-co~ffsci~nt 0.35 — maar
waar wij bier de aandacbt op vestigen is de vraag of de meningen tussen
die twee peildata verder uit elkaar zijn komen te liggen of dat zij naar elkaar
toe zijn gegroeid. Bescbouwing van de percentages van tabel 1 leert dat t.a.v.
bet eerste itemmeer polarisatie is ontstaan (relatieve toename van de extreme
antwoordcategorie~n) en dat t.a.v. bet tweede deze polarisatie is afgenomen.

Tabel 1.

Geslachtsverkeer tussen mensen, die willen trouwen en laat thuiskomen van een 20-lange dochter
in 1965 en 1970 in percentages.

Geslachtsverkeer tussen mensen,
die when trauwen

Laat thuiskomen van een
20-/arige docliter

1965 1970 1965 1975
Mee eens 21,4 60,0 17,2 30,7
Hangt er vanaf 53,8 30,1 30,0 51,9
Mee oneens 24,8 9,9 52,8 17,4

100 100 100 IOQ
(1475) (1875) (1490) (1891)

Om polarisatie en depolarisatie ineen gegeneraliseerde maat uit te drukken,
is de volgende gedacbtengang gevolgd.
Polarisatie is op te vatten als een relatieve toename van de frequenties in

de beide extreme scbaalwaarden. Het eenvoudigste geval vormt een drie-
puntsschaal. Men kan daarbij aannemen dat daar een onderliggende continu 107



verdeelde sterkte van gevoelen S. in bet spel is en dat er twee drempelwaarden
en D2 zijn, zodanig dat als:

S<D1 ;uitspraak I bevestigd wordt;
D’<S<D2 ;uitspraak II bevestigd wordt; en
S>D2 ; uitspraak II bevestigd wordt.

De meeste uitspraken van bet type ‘mee eens’, ‘bangt er vanaf’, ‘niet mee
eens’, passen in dit schema.
Veronderstelt men S ordinaal dan is op S iedere monotone transformatie

toe te passen. In bet bijzonder kan S een logistiscbe verdeling krijgen:

P(S<s)= - 11 + e~~~)/k

De verdeling is nog niet bepaald, omdat nog vrij beschikt kan worden over
betzij de drempeiwnarden, betzij de parameters. Deze onbepaaldbeid is op
te beffen door in bet ‘oude’ jaar a=0 en k= 1 te nemen. Het oude jaar
wordt dan gebruikt als ijking van de scbaal.
De drempelwaarden liggen nu vast. Is de verdeling over de antwoord-

categorie~n b.v. 300~, 4000, 3000, dan zijn de bijbeborende drempelwaarden
—0,85 resp. + 0,85. Wordt de ‘nieuwe’ verdeming nu 400o, ~ 40% dan kan
deze bescbreven worden door k = 2,09. De verdeling is dan vlakker gaan
lopen en de frequenties van de eindpunten zijn hoger komen te liggen.

-1. —3 -2 —‘ 2 3

Deze benadering is te generaliseren voor schalenmet meer dan drie punten.
Een complicatie treedt dan op omdat door m~r dan twee punten uiteraard
ook m~r dan ~n curve te trekken is. In zo’n geval is een ‘beste’ curve op
grond van de metbode der kleinste kwadraten bepaald. Waar bet om gaat
is de parameter k. Is deze > 1 dan is t.a.v. bet oude jaar een polarisatie op-
getreden; is deze < 1 dan is van depolarisatie sprake. De parameter a die
de ‘verscbtiiving’ aangeeft, zal niet gebruikt worden.
De te gebruiken maat voor polarisatie is gebaseerd op een anntal voor-
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a) De polarisatie beeft betrekking op (geverbaliseerde) opvattingen. Zij geeft
aan in boeverre individuen verscbillen m.b.t. bet item en impliceert niets
t.a.v. ‘conflict’ in ruimere zin.

b) De polarisatie beeft betrekking op afzonderlijke items, niet op clusters van
items of schalen.

c) De gebruikte maat maakt gebruik van bet ordinale karakter van de ge-
gevens. In die zin wijkt bij ook afvan de bekende maat van Tbeil:

X p1 ln 1%

waarin P1 de kans op bet voorkomen van de categorie I voorstelt. De
tweealternatieve frequentieverdelingen A en B van de onderstaande scbaal
worden door Tbeil’s maat gelijk gewaardeerd. De door ons te gebruiken
maat zal alternatief A als meer gepolariseerd aangeven dan alternatief B.

A B

Hoog 50 0
Midden 0 50
Laag 50 50

100 100
d) Onzemaat boudt geen rekeningmet noties van toegenomen ‘gematigdbeid’
van bet antwoordpatroon. Het begrip ‘polarisatie’ beeft eerder een nogal
abstracte betekenis. Een voorbeeld kan dit verduidelijken.
Tabel IA

Vincir U dat de belasting die op Uw inkamen betaald moet warden te haag of te laag? Of
we! redeijik?

1969 1975
Te hoog 428 76 908 64
Redelijk 146 23 490 34
Telaag

Totaal

3 1 33 2

631 100 1431 100

De polarisatiewaarde k is 1,305, m.a.w. tussen 1969 en 1975 is een polari-
satie opgetreden, en wel — vergeleken met andere items — een opmerkelijk
sterke. Dit lijkt in strijd met de cijfers in tabel mA. Men ziet immers de
groei van de middencategorie ‘Redelijk’ van 23 naar 34O~; en anderzijds
een afname van de boven-extreme categorie ‘Te boog’ van 76 naar 640g.
Weliswaar stijgt de beneden-extreme categorie ‘Te laag’ van 1 naar 2~
maar dat betreft zulke kleine absolute aantallen dat die geen gewicbt in
de scbaal beboren te leggen. De ontwikkeling van de percentages lijkt
dus eerder de conclusie te recbtvaardigen dat er depolarisatie is opgetreden
tussen 1969 en 1975. Wanrom dan toch die boge k-waarde? De veronder-
stelling dat k hypergevoelig is voor grote relatieve veranderingen in de 109



extreme scbaalwaarden (de categorie ‘Te laag’ is een factor 5 groter ge-
worden!)boudt geenstand. Immers ook als men de gemiddelde afwijkingen
beziet, die zoals bekend weinig gevoelig zijn voor veranderingen in de
extreme scbaalwaarden, blijkt een overeenkomstig resultaat.
gemiddelde afw. 1975 0,49

- —~ ~l,32
gemiddelde afw. 1969 0,37

De oplossing moet veeleer gezocbt worden in bet begrip polarisatie zelf,
zoals dat door ons gebanteerd is. Men kan dan een tweedeling als voor-
beeld nemen, b.v. als een land maar twee politieke stromingen kent, t.w.
‘extreem links’ en ‘gematigd links’. Gesteld dat op bet eerste tijdstip 90%
de eerste ricbting is toegedaan en 1000 de tweede; op het tweede tijdstip
blijkt nu een verscbuiving te zijn opgetreden: 70~~ is nog maar extreem
links en 30o~ is gematigd links geworden. In onze opvatting is dan een
polarisatie opgetreden, ongeacbt bet feit dat de ‘gematigde’ of de ‘ideolo-
giscbe midden-opvatting’ aan steun beeft gewonnen. Men kan immers ook
van consensus spreken als ieder eenzelfde extreme positie inneemt.
De situatie die in tabel IA gescbetst is, kan op overeenkomstige wijze

worden geYnterpreteerd: in wezen gaat bet ook daar om een tweedeling
en valt te constateren dat de respondenten zicb meer gelijkmatig over de
twee categorie~n zijn gaan verspreiden.
Overigens dient men er ook rekening mee te bouden dat k vrij gevoelig is
voor veranderingen vankleine “staart” percentages. Deze kunnen als gevolg
van steekproeffluctuaties juist relatief groot zijn.

Zijn de in 4.1 vermelde resultaten nu aan te vullen met enkele (voorlopige)
opmerkingen over polarisering of depolarisering? In tabel 9 is dit voor een
nantal opvattingen nagegaan. Zij zijn willekeurig gekozen. Zij bet dat er zorg
voor is gedragen dat zij een zekere verscbeidenbeid aan opvattingen represen-
teren.
De in 4.1 en in bet Sociaal en Cultured Rapport 1976 vermelde conclusies

laten zicb op de grond van de bier geselecteerde en in tabellen 9 en 2 gepresen-
teerde items, als volgt aanvullen:
— De toegenomen reserve t.a.v. de overbeidsuitgaven t.b.v. een aantal sociale
maatregelen (rubriek c) tussen 1970 en 1975, ging gepaard met een toege-
nomen depolarisatie in die periode. Deze depolarisatie is opgetreden t.a.v.
8 van de 9 bescbikbare items.

— De toegenomen liberalisering van de opvattingen over buwelijk, gezin en
seksualiteit tussen 1970 en 1975 (een toename die in bet algemeen trouwens
kleiner is dan die in de periode 1965/1970), ging eveneens gepaard met
een depolarisatie tussen die jaren. Dit was voor alle 11 van de in ann-
merking komende items (f1, alsmede f4 t/m f13 in tabellen 9 en 2) bet
geval.

— Depolarisatie lijkt in bet algemeen ook te zijn opgetreden t.a.v. de meningen
op bet terrein van recbt en orde (tabel 9), naast de al eerder vermelde toe-
genomenadbesievoor demaatregelenop dit gebied. T.a.v. 5 vande 6 gebruik-
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Voor deze drie rubrieken laat zich dus vaststellen dat de opvattingen van
de mensen tussen 1970 en 1975 naar elkaar toe zijn gegroeid. T.a.v. de andere
rubrieken is bet beeld niet duidelijk.
Van een aantal items op bet gebied van buwelijk, gezin en seksualiteit,

bestann 3 metingen, in 1965, 1970 en 1975. Wij willen in bet volgende pro-
beren nate gaan of er in deze twee perioden 1965—1970 en 1970—1975 polari-
satie of depolarisatie is opgetreden.
Men zou zicb bij wijze van bypotbese de ontwikkeling zo voor kunnen

stellen dat deze liberalisering van deze opvattingen begint bij de ‘voorlopers’,
dat zij daarna wordt opgenomen door de ‘acbterlopers’ en dat deze twee
categorie~n vervolgens nanr elkaar toegroeien. Zij kunnen ook naar elkaar
toegroeien omdat de ‘voorlopers’ in de tweede fase minder liberaal zijn ge-
worden. De onderstaande figuurtjes geven de mogelijkbeden sterk gestileerd
weer.

A B
- -C-

12 1 2

0 E F

- ------w----

~-~-

1 2 2 2

H

— C-

2 3

A en B stelmen een situatie voor waarin in twee acbtereenvolgende periodes

van een voortgaande polarisatie sprake is; C en D representeren een voort-

gaande depolarisatie. E en F tonen de volgorden: depolarisatie-polarisatie,

G en H de omgekeerde volgorden.

Het is natuurlijk niet mogelijk de polarisatie resp. depolarisatie van de op-

vattingen over buwelijk, gezin en seksua[iteit tussen 1965—1970 en 1970—1975

precies terug te voeren op ~n van de figuren A t/m H. Wel kunnen zij

als bulp dienen om bet materiaal enigszins te interpreteren. Dat materiaal is

dan vastgelegd in tabel 2.

3

C

6

2
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Tabel 2

Polarisatie resp. depalarisa[ie van apvatttngen aver huwel(jk, gezin en seksuatiteir

1965—1970 1970—1975

k k

f4 Buitenshuis werken van vrouw als er 1,282 +24,3 0,882 — 0,2

schoolgaande kinderen in het gezin
zijn.

f3 Bewust gewilde kinderloosheid 1,022 + 23,2 0,533 + 8,6

8 Echtscheiding als er kinderen thuis
zijn 0,920 +24,5 0,842 + 1,3

f7 Geslachtsverkeer tussen mensen die
met elkaar willen trouwen 1,333 +22,0 0,928 — 0,4

f 8 Geslaehtsgemeenschap meisiemet een
jongen, ook a1 voelt zij weinig voor
hem 1,044 + 14,0 0,760 + 10,4

8 Meisje moet maagd blijven tot zfl
trouwt 1,068 +21,9 0,691 + 4,7

f10 Avontuurtje getrouwd man kan geen
kwaad 0,825 + 16,7 0,400 + 0,9

f~ ‘s Avonds Iaat thuis komen van
20-jarige dochter 0,614 + 19,0 0,853 + 1,3

~12 Kind van 18 jaarmag alles lezen 0,808 + 13,5 0,454 + 4,0
f1, Kinderen spreken hun ouders met

‘jij’ aan 0,788 + 12,2 0,666 + 1,6

* W is wilcoxon’s toetsgrootheid voor twee onatbankelijke steekproeven (gestandaardiseerd).

Dezeisbij benaderingnormaal verdeeld W=1,96 —+ p=O,OS; W=2,60 —f p=O,OI, enz. Positieve
(+) W’s duiden op een liberalisering, negatieve op het tegengestelde.

Wat zicb t .a.v. f~, f5, f7, f8 en f9 beeft afgespeeld lijkt bet meest op bet-
geen weergegeven wordt door de figuren G en H. De andere 5 items komen
bet meest overeen met de figuren C en D.
In meer algemene zin laten de bevindingen zich als volgt samenvatten: er

is een aanzienlijke liberalisering tussen 1965 en 1970, gevolgd door een dui-
delijk zwakkere en minder algemene voortzetting van deze tendens tussen
1970 en 1975. In amine gevallen op ~n na is de depolarisering, bet naar el-
kaar toegroeien van de meningen in 1970—1975 groter dan in 1965—1970. In
5 van de 10 gevallen is tussen 19651 en 1970 polarisatie opgetreden, tussen
1970 en 1975 in geen enkel geval.
Deze resultaten laten niet meer toe dan de uitspraak dat tussen 1970 en

1975 een nogal sterke depolarisatie is opgetreden. Dit toe te scbrijven aan
een ‘inbaalcffect’ veroorzaakt door de acbterblijvers uit de periode 1965—1970
(C en G) gaat te vereen en ander kan ook veroorzaakt zijn doordat de
‘voorlopers’ van 1965—1970 iets zijn teruggezakt (D en H); de relatief klei-
nere verschuivingen kunnen daar een aanwijzing voor zijn. Hoe dit proces
precies in zijn werk is gegana, is op basis van survey-replicaties niet na te

112 gaan, biertoe is panelonderzoek nodig.



De afwisseling van een periode van polarisatie en een van depolarisatie
die t.a.v. deze vraagstukken tussen 1965—1970 en 1970 en 1975 bypotbetiscber-
wijze werd verondersteld, kan aan de band van tabel 2 niet volledig ge-
demonstreerd worden: slecbts 5 van de 10 gevallen volgden dat patroon.
Maar daarnaast neemt in 4 gevallen de depolarisatie in de tweede periode
t.o.v. die in de eerste periode toe. Dit wettigt de bypotbese dat als er meer
peildata geweest waren, wanrvan een aantal v66r 1965, een afwisseling van
verandering + polarisatie en relatieve stabilisering + depolarisatie, wellicbt
zicbtbaar zou kunnen worden gemaakt. Het ligt in bet voornemen deze
regelmatigbeden aan de band van uitgebreider materiaal later alsnog op bet
spoor te komen.

4.3. De ontwikkeling van afzonderli]ke leeftgds- en onderw~jscategorie~n

In bet voorgaande is sprake geweest van polarisatie en depolarisatie van
individuen t.o.v. elkanr. Men kan zicb ook de vraag stellen of groepen naar
elkaar toe zijn gegroeid. Wij zullen proberen deze vraag te beantwoorden
aan de band van vragen over de wenselijkbeid van (uitbreiding van) een
aantal sociale overbeidsmaatregelen.
Uitgangspunt bierbij is bet percentage mensen binnen een bepaalde cate-

gone dat bet er sterk en gewoon mee eens is dat die maatregel wordt uitge-
breid. Dit impliceert dat bier iets gebeel anders wordt gedaan dan in de
vorige paragraaf: daar ging bet om de toe- of afname van de extreme ant-
woorden per individu, bier om de ontwikkeling van de relatieve frequentie
van positieve antwoorden per groep. Hier zal m.a.w. op een geagregeerd
niveau worden gewerkt. Om misverstanden te voorkomen zullen biervoor
dan ook niet de termen polarisatie en depolarisatie worden gebruikt.
In tabel 10 zijn bebalve de percentages positieve antwoorden per leef-

tijds- en onderwijscategonie in 1970, ook neergelegd: de verscbuiving per
groep tussen 1970 en 1975. Hiervoor is de contingentie-co~ffici~nt C gebruikt.
Naarmate Cgroter is (dicbter bij I ligt) is de verandering meer uitgesproken.
De C’s zijn voorzien van plus- en mintekens. Hierbij is bet volgende systeem
gebruikt. Beziet men de vragen m.b.t. sociale overbeidsmaatregemen (c1 t/m c9)
dan is de algemene tendens er een van toegenomen reserve: men is bet er in
1975 minder mee eens dat die maatregelen moeten worden genomen of dat
ze uitgebreid moeten worden; slecbts ~n maatregel (c5) vormt een uitzonde-
ring. Alle contingentie-co~ffici~nten die diezelfde algemene ricbting bebben
(betgeen door middel van Wilcoxon’s toets is nagegaan), krijgen een plus-
teken; gaan ze in tegenovergestelde ricbting dan krijgen ze een minteken.
De gebele populatie beeft zicb bijvoorbeeld t.a.v. bet item c3 ontwikkeld in
de algemene ricbting, vandaar een contingentie-co~ffici~nt voor bet gebeel van
+ 0,19; de leeftijdsgroep van 65—75 jaar is in omgekeerde ricbting verscbo-
yen, vandanr een co~ffici~nt van — 0,9. De tekens voor de subgroepen van
c5 (de uitzondering) zijn ook gegeven overeenkomstig de algemene ricbting
van alle c-items.
T.a.v. de items over inspraak (d t/m d4) is overeenkomstig gebandeld. 113



Het trekken van algemene conclusies uit de 9 afzonderlijke c-items levert
uiteraard problemen op omdat ze niet tot een gemeenscbappelijke scbaalscore
zijn teruggebracbt. Vergelijking van contingentie-co~ffici~nten en percentages
positieve -antwoorden tussen de afzonderlijke items stuit ook op bezwaren.

Tabel 3

Rangorden van leeftUdscategariePnper item C1 f/rn C9
Rangorden percentages “(sterk) meecens” in 1970.

LeeftUd C1 C2 C3 C4 C5 C8 C., C8 C9 I

17-20 1 1 1 1 1 6 54 2
21—29 5 7 2 2 2 2 1 1 4
30—34 4 3 3 3 3 7 4 6 1 Kendall’s co~ffici~nt of
35—39 6 ~5 6 5 7 4 3 3 ~ concordance
40-49 2 4 4 4 4 3 2 7 ~ W—O,22,p<0,05
5064 7 6 5 6 5 1 6 2 6
65—75 3 2 7 7 6 5 7 5 3 -

Rangarden mate van verschutving 1970—1975 Ccdntingentie-cabfficii!nten)-

LeeftUd C, C2 C3 >C4 C, C8 C.,C8 C8 -

17—20 T~ 7 1 2 1 4 1 4 1
21—29 7 4 4 5 4 7 5 7 4
30—34 3 6 2 4 3 3 { - 2 6 Keadall’s co6flici6nt of
35—39 ~ 5 6 7 1 6 36 7 conc~rdance
40-49 2 2 5 6 2 5 2~ 5 2 W=0,21;n.s.
50—64 5 3 3 1 6 2 7 1 5
65—75 4 1 7 3 5 1 6 3 3

Tabel 4

Rangorden van opletdingscategoriebn per item C1 tim ~‘8
Rangorden percentages “(sterk) mee eens” in 1970

Opkiding , ~ C, C4 C, C8 12 C8 C8

I laag 3 4-2- 1 4 1 2 1 4
II 2 3 3 2 1 2 3 2 2 Kendall’scobfflci6ntof
III 1 2 4 3 2 3 1 3 3concordance
lvhoog 4 1 1 4 3 4 4 4 1 W=0,11;n.s.

Rangarden mate van verschuiving 1970—1975 (contingentie-cobffici~nT~n)

Opleiding , ~ ~ ~ , C9 C., C8 C8 i -

I laag 3 4 3 3 1 4 3 3 4 Kendall’s co~ffici~xit6f
II 4 3 2 2 4 1 4 1 3concordance
III 1 2 4 4 3 3 1 2 2 W=0,19;p<0,05
IVhoog 2 1 1 1 2 2 2 4 1
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Wij hebben daarom de oplossing gezocht in het toekennen van rangorde-
scores binnen ieder item. Voor de variabele ‘leeftijd’ is dan een rangorde
van 7, voor ‘opleiding’ een van 4 van toepassing. In tabellen 3 en 4 zijn die
bijeengebracbt.
Er zijn dus aanwijzingen dat per item in 1970 de adbesie voor de 9 sociale

maatregelen boger is bij de jongere 1eeftijdscategorie~n. In de verscbuivingen
tussen 1970 en 1975 vaLt ecbter geen significant patroon te bespeuren. Er
kan niet worden vastgesteld dat de 1eeftijdscategorie~n in bun meningen ten
deze naar elkaar toegroeien: er zijn geen aanwijzingen voor dat de jongeren
in bun algemeenbeid sneller van bun adbesie terugkomen dan de ouderen.
Dezelfde werkwijze is toegepast voor de opleidingscategorie~n (tabel 4).
Het is bij de opleidingscategorie~n omgekeerd als bij de 1eeftijdscategorie~n:

in 1970 bestond geen verband tussen bet opleidingsniveau en de mate waarin
men uitvoering of uitbreiding van de 9 sociale maatregelen ondersteunde,
terwiji tussen 1970 en 1975 de bogere opleidingscategorie~n sneller een terug-
boudendheid t.a.v. deze maatregelen ontwikkelden dan de lagere opleidings-
categorie~n. Met enige voorzicbtigheid zou men dus mogen vermoeden, dat
de diverse opleidingscategorie~n in 1975 meer van elkaar zijn komen te ver-
schillen dan in 1970.
T.a.v. de vragen m.b.t. inspraak (d1 t/m d4) is betzelfde gedaan als met de

vragen over sociale mantregelen. In 1970 was de positieve instelling t.a.v. de
vier vormen van inspraak nogal sterk verbonden met leeftijdscategorie~n: boe
jonger de leeftijdscategorie, hoe boger bet percentage dat een positieve in-
stelling tegenover inspraak bad (Kendall’s W= 0,80; p < 0,05). Deze verscbil-
len zijn in 1975 alleen nog maar groter geworden, gezien bet feit dat de
mate van verscbuiving (in de ricbting van minder positieve uitspraken over
inspraak) met de leeftijd is gestegen (Kendall’s W=0,36; p< 0,05).
De adhesie t.a.v. inspraak per opleidingsniveau vertoont een ander beeld:

in 1970 waren de boge opleidingscategorie~n in sterke mate voor (uitbreiding
van) inspraak (W=0,38;p< 0,05); tussen 1970 en 1975 veranderden zij ster-
ker in een negatieve ricbting (W=0,48; p< 0,05). Hetgeen gebeurd is t.a.v.
de meningen over een aantal sociale maatregelen (c1 t/m c9) en t.a.v. enkele
vormen van inspraak (d1 t/m d4), kan ook gedaan worden t.a.v. de 10 vragen
op bet gebied van buwelijk, gezin en seksualiteit (f4 t/m f1). De vraag of de
opleidings- resp. de leeftijdsgroepen naar elkaar toe zijn gegroeid, is bier zelfs
te onderzoeken voor twee perioden, nl. 1965—1970 en 1970—1975. De alge-
mene ricbting van de verandering tussen 1965—1970 is er een van toegenomen
liberalisering van de opvattingen (zie tabel 11). In tabellen 5 en 7 zijn weer
de rangorden van percentages ‘(sterk) mee eens’ in 1965 en de verschuivingen
tussen 1965 en 1970 weergegeven, naar de leeftijd en opleiding. Gok de al-
gemene verscbuiving tussen 1970 en 1975 is (boewel in geringe mate) in de
ricbting van een toegenomen liberalisering. Tabellen 6 en 8 geven daar de
uitsplitsing naar leeftijds- en opleidingscategorie~n weer.
In 1965 is de liberaliteit van opvattingen dus groter, naarmate de leeftijd

daalt; tussen 1965 en 1970 veranderen de jongeren aanzienlijk sneller in de
ricliting van een nog grotere liberaliteit. Het is dan ook geen wonder dat de 115



‘voorsprong’ van de jongeren in l97~Jvergroot is (tabel 6). Ookzijn er aan-
wijzingen dat zij tussen 1970 en 1975 een nog grotere voorsprong hebben
genomen W= 0,36.

Tabel S. Rangorden van lecftUdscategoriefn per item f4 t/m f13
Rangorden percentages (sterk) ,nee c’ens’ in 1965

LeeftUd f4 f~5 ~‘8 ~ ~8 f’9 ~‘10 ~rl ~ f,3-

17—25 2 1 1 1 3 3 1 1 1 1
26-35 1 2 2 2 1 4 3 2 2 2 Kendall’s co~fflci~nt of concordance
36—50 &3 3 3 4 2 2 3 3 3 W=0,46;ff<0,05
51—70 4 4 4 4 2 1 4 4 4 4

Rangorden mate van verschuiving 1965—1970 (contingentie-cabfficiPnten)

LeeftUd f~ f5 f6 f., f8 f9 flo f’ll flZ f’s3

17—25 1 3 3 1 1 1 4 1 2 1
26—35 2 1 2 3 4 3 1 2 1 2 Kendall’s co~ffici~nt of concordance
36—50 3 2 1 2 3 2 2 3 3 3 W=0,46;p<0,05
51—70 4 4 4 4 2 4 3 4 4 4

Tabel 6.
Rangorden van leeftUdscategorieen per item f4 tim f13
Rangarden percentages (sterk) mee eens’in 1970

LeeftUd f4 f’, ~‘8 f’~ f’8 f’5 ~‘10 f11 f~ f’Sa

17—25 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1
26—35 -2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 Kendall’s co~fflci~nt of concordance
36—50 3~ 2 3 3 3 1 3 3 3 3 W=0,65;p< 0,05
51—70 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4

(Rangarden van verschuiving 1970—1975 (cantingentie-caeffici~nten)

LeeftUd f4 I’, f6 f, f8 f8 f18 f11 C1

17—25 4 1 2 1 2 4 2 4 1 4
26—35 1 2 1 2 1 1 1 2 2 1 Kendall’s co~ffici~nt of concordance
36—50 3 47 3 4 3 2 4 1 4 2 W~0,36;p’c0,05
51—70 2343433 3 3~ 3

Deopvattlngen per opleidingscategorie bebbenzicb op anderewijze ontwik-
keld. In 1965 badden de bogere opleidingscategorie~n t.a.v. de items f4 t/m
f13 liberaler opvattingen dan de lagere opleidingscategorie~n. De ontwikke-
lingen tussen 1965 en 1970 geven g~en systematiscb beeld over de gebele
linie. Wel lijkt bet erop dat de laagste opleidingscategorie zicb bet traagst
beeft ontwikkeld; aan dit gegeven zal bier ecbter geen aandacbt worden ge-

116 schonken.



Tabel 7

Rangorden van apleidingscategariePn per item f4 tim f13
Rangarden percentages ‘(sterk) meeeens’ in 1965

Opleiding f’4 f’, f8 f., f’8 f’8 f18 f11 f’52 f’s3

I Iaag 4434214 4 4 4
II 3 3 4 1 4 2 3 3 2 3 Kendall’s co~ffici~nt of concordance
III 2 1 2 3 3 4 2 2 1 2 W=0,36;p<0,05
IVhoog 1212131 1 3 1

Rangorden van versehuivingen 1965—1970 (cantingentie-co~’fflciinten)

Opleiding f’4f’5 f’8f, f’8f’8 f’~0 ~‘11 f’12 fit

I laag 2 3 3 4 4 3 3 2 4 3
II 1 1 1 2 3 1 2 1 1 2 Kendall’s co~fflci~nt of’ concordance
III 3 4 2 1 2 4 1 3 3 4 W=0,29;p<0,05
IVhoog 4 2 4 3 1 2 4 4 2 1

In 1970 was de situatie niet zo veel anders als in 1965: de bogere oplei-
dingscategorie~n bebben bun voorsprong vergroot. Ook tussen 1970 en 1975
geven de ontwikkelingen geen systematiscb beeld over de gebele linie te
zien, zij bet dat de laagste opleidingscategorie iets sneller in de ricbting
van toenemende Liberalisering is gegaan, waarmee ze iets van bun acbter-
stand inlopen (tabel 8).

Tabel 8

Rangarden van apleidingscategarieen per item f4 tim f13
Rangorden percentages ‘(sterk) mee eens’ in 1970

Opleidtng f’4 f’5 f’6 f’., f8 f’9 f58 f’51 f12 f13

I laag 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4
II 3 3 3 1 3 3 3 3 2 3 Kendall’s cobfficibnt of’ concordance
III 2 2 1 2 2 2 1 2 3 2 W~0,50;p<0,05
lYhoog 1 1 2 3 1 4 2 1 1 1

Rangarden van verschuivingen 1970—1975 (cantingentie-ca~ffici~nten)

Opleiding f’4 f’5 f’6 f’., f’8 f’8 f’ia f’n f’u fit

I Iaag 1 1 2 4 1 3 4 1 2 1
II 3 4 3 3 4 2 2 4 4 4 Kendall’s co~ffici~nt of’ concordance
III 2 2 4 2 2 1 3 3 3 2 W~0,t7;n.s.
IVhoog 4 3 1 1 3 4 1 2 1 3

Deze paragraaf samenvattend kan over de ontwikkelingen van leeftijds-
en opleidingscategorie~n bet volgende opgemerkt worden.

— T.a.v. de 9 sociale maatregelen. De jongere 1eeftijdscategorie~n zijn in 117



1970 relatiefvoorstander van deze maatregelen. lade algemene toegenomen
reserve tussen 1970 en 1975 bebben ook zij bun deel; zij veranderen ecbter
niet sneller dan de oudere leeftijdscategorie~n.
Bij de opleidingscategorie~n is iets anders aan de band geweest: in 1970
buLdigden lagere ‘en bogere opleidingen nog een ongeveer gelijke mening
over de siociale maatregelen; tussen 1970 en 1975 hebben de boger opge-
leiden ecbter een voorsprong gen&men binnen de algemene tendens naar
meer gereserveerdbeid.

— T.a.v. de 4 vormen van inspraak. In 1970 stonden de jongeren bier al
aanmerkelijk positiever tegenover. Aan de algemene daling van de adbesie
bebbenzij relatief bet minste deel gebad. Het resultant is geweest dat de
divergentie in opvattingen bierover tussen de leeftijdscategorie~n in de
periode 1970—1975, is toegenomen. M.b.t. de opleidingscategorie~n is iets
anders gebeurd: in 1970 waren de boger opgeleiden meer v66r deze mant-
regelen, tussen 1970 en 1975 ecbter veranderden zij sneller in tegengestelde
ricbting.
T.a.v. opvattingen over buwelijk, gezin en seksualiteit. In 1965 buldigden
de jongeren bierover liberaler opvattingen. Tussen 1965 en 1970 worden
demeningen bierover in bet algemeen aanzienlijk liberaler, maar dejongeren
bebben bun voorsprong nog vergroot. Tussen 1970 en 1975 worden de
meningen nog een klein beetje liberaler en de jongeren vergrootten ook
bun voorsprong nog meer. Het beeld is er een van een toegenomen diver-
gentie over de twee tijdsperioden. De boger opgeleiden buldigden in 1965
eveneens liberaler opvattingen ten deze; zij vergrootten deze voorsprong
tot 1970 en tussen 1970 en 1975 behouden zij deze ruimscboots.

Tabel 9

Polarisatie en depolarisatie m.b.t. enkele mentn~gen.

Periode k-waarde
a. TevredenhLid met welvaart

1. Andere dingen dan cigen welvaart belangrijk 1969—1975 1,122
2. Tevredenheid met eigen inkomen 1969—1975 0,937
3. Tevredenheid met belasting 1969—1975 1,305

b. Houdingen toy. de overheid
1. De overheid bemneit zich met te veel ding~n — 1970—1975 1,032
2. De overh&id behandelt ons met respect 1970—1975 0,953

c. Do overhcidsuitgaven t.b.v. soctaic maatregelen
I. De overheid moet meer geld voor voorzieningen krijgen 1970—1975 0,993
2. Het milieu beschermen 1970—1975 0,831
3. Subsidies t.b.v. de kunst 1970—1975 0,880
4. Studiebeurzen voor minder draagkrachtige milieus 1970—1975 0,834
5. Leerplicht tot het 18e jaar invoeren 1970—1975 0,951
6. Voorzieningen t.b.v. kinderen die thuis hun huiswerk niet -

kunnen maken 1970—1975 0,984
7. Onderxxijs tot het l8ejaar gratis 1970—1975 1,186
8. Geld voor goede en goedkope woningen 1970—1975 0,827

118 9. Goedkope cr~ches voor werkende moeders 1970—1975 0,920



d. Inspraak
1. Medezeggenschap arbeiders in de bedrijven
2. Inspraak burgers in bestuur provincie en gemeente
3. Inspraak studenten in bestuur universiteit
4. Inspraak leerlingenvan middelbare scholen en pedagogische

academies

c. Recht en orde
1. De misdadiger niet straffen, maar veranderen
2. De seksuele misdadiger niet straffen, maar genezen
3. De politie doet haar werk goed
4. Kansspelen moeten verboden blijven
5. Roken van marihuana en hashish streng straf’f’en
6. Doodatraf invoeren voor bepaalde misdaden

f. Huwel(jk, gezin en seksualitett
1. Tevredenheid met het huwelilk
2. Goede huwelijken minder frequent dan vroeger
3. Meer wederzijdse waardering bij langer huwelUk

g. De rolverdeling tussen man en vrouw
1. Een goede opleiding is niet zo belangrijk voor een meisie
2. Het is onnatuurlUk dat vrouwen leiding geven aan mannen

in een bedrijf’
3. Een jongen kan vrijer warden opgevoed dan een meisie
4. Een vrouw is meer geschikt voor het opvoeden van

kleine kinderen

1970—1975
1970—1975
1970—1975

1,019
1’050
0,921

1970—1975 0,988

1970—1975
1970—1975
1970—1975
1970—1975
1970—1975
1970—1975

1969—1975
1965—1975
1965—1975

0,962
0,890
0,982
0,9 18
1,013
0,935

0,965
0,919
1,023

1970—1975 0,981

1970—1975 0,920
1970—1975 1,009

1970—1975 1,001

(Voortzetting tekst ste voig. pag.). 119
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2. Bijv. Norbert Elias, Ciber den Prozej3 dci Zilvilisation (versehillende edities).
3. Te noem~ zijn publikaties als: Zo zijn wU. cersine rijfenwinrig7nar NtPO-onder:oeI~, An2-
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9. Korte. duidelijke uiteenzettingen over het panel zijn Ic vinden in Paul F. La?arsfeld and
Mc2rriS Rosenberg. The Language of Social Research, New York and London 1955, en
Paul F. Lazarsfeld, Ann K. Pasanella and Morris Rosenberg, Continuities in the Language
of Social Research New York, London 1972. Daar wordt ook verwezen naar de bekende
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choice, New York 1944; T. Newcomh, Personality in Social Change, New York 1942;
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7. Sociale stratificatie en
consumentengedrag*
Q. J. MUNTERS

1. INLEIDING

Het is nog niet zo heel lang gelden, dat men bankiers, studenten en dorps-
notabelen met een paraplu op straat kon zien lopen, terwiji de handarbeider
het eenvoudig niet in zijn hoofd haalde zich in het openbaar met zo’n regen-
scherm te vertonen. Dat was de tijd, waarin onder ‘manieren’ nog als van-
zelfsprekend de bij voorbaat g6ede manieren van de beschaafde bovenlaag
werden verstaan. Temand ‘met smaak’ had toen zonder nadere uitleg de g6ede
smaak van diezelfde bovenlaag. Jan Modaal werd in die tijd nog Jan-met-
de-pet genoemd: de arbeider droeg immers een pet, zoals de nette burger-
man een hoed.
Men krijgt soms de indruk, dat men vroeger uit iemands hele optreden —

zijn taalgebruik, zijn kieding en tal van andere gedragingen gemakkelijker
kon afleiden totwelk sociaal milieu hij behoorde dan nu. Toen eVnog sprake
was van een samenleving met een uitgesproken standen-structuur was dit
zeker het geval. Per stand bestonden er toen heel stringente regels omtrent
bepaalde gedragingen die men zich als behorende tot die stand wel of niet kon
veroorloven. In dit verband kan bijvoorbeeld gewezen worden op de zgn.
Kleiderordnungen die vroeger o.a. in Leipzig uitgevaardigd werden’ en die ons
eraan herinneren, dat een streven van de lagere standen om de hogere, wat
kieding betreft, na te bootsen, zelfs langs juridische weg kon worden be-
straft.2 -

Al namen dergelijke sancties later mildere vormen aan, geheel verdwijnen
deden ze niet. Tot ver in deze eeuw kon het dienstmeisje wier kleding teveel
gelijkenisvertoondemet die van haar mevrouw, duchtig op de vingers worden
getikt. De student die ~l te ostentatief anticipeerde op de gewichtige functie
die hij eenmaal dacht te zullen vervullen, werd in eigen kring al mis-
prijzend bejegend voordat het woord ~bekakt’ in omloop kwam.3 De O.W.-er,
dat is de oorlogswinst-maker die fijdens de eerste wereldoorlog snel fortuin
had gemaakt, werd als nouveau riche vaak met de nek aangekeken, juist
ook in het milieu waartoe hij zich toegang dacht te hebben verschaft —

en dat niet alleen vanwege zijn specifieke ‘oorlogsverleden’ maar missehien
nog meer vanwege zijn te weinig beschaafde manier van doen: hij droeg te

* Versehillende thema’s diem deze bijdrage aan de orde wordengesteldworden breder uitgewerkt
in mijn Sqigende en daknde culruurgoederen; de ~open’scanenlet’ing ter discussie, Alpen aan
den Rijff~ Samsom 1977 (ter perse).
1k dankDr. ir. L. J. M. Weerdenburg voor zijn kritische kanttekeningen bij een eerdere versie
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opzichtige pakken, sprak vreemde woorden verkeerd uit, wist klaarblijkelijk
niet precies hoe je een cognac-glas behoorde vast te houden, richtte zijn
woning te protserig in enz. Hij had om zo te zeggen te snel carri~re gemaakt:
hem was niet de tijd gegund zich de levensstijl van de sociale categorie
waartoe hij dacht te zijn opgeklommen, geheel eigen te maken.4
Deze voorbeelden stammen alle uit het verleden; kijken we om ons heen in

de wereld van vandaag, dan lijkt er niet zoveel bij het oude gebleven te
zijn. De paraplu is al lang een massa-artikel geworden, zeker bij de dames.
Mannenmet eenhoed op zijn praktisch uit het straatbeeld verdwenen. Petten-
zoals-vroeger worden nog (of liever: weer) gedragen door een enkele voetbal-
trainer en verder veeleer door mensen die met het verrichten van hoofdarbeid
nan de kost komen dan door handarbeiders. Echte dienstboden zijn er haast
niet meer. Studenten daarentegen nog volop, maar zo rond het begin van de
jaren ‘70 leken zij er, aithans wat hun kieding aangaat, eerder hun best voor
te doen om er zo ‘proletarisch’ mogelijk uit te zien, dan dat zij nu direct de
indruk maakten dat zij druk bezig waren om alvast op hun latere, relatief
gewichtige positie vooruit te lopen. En ook de nouveau riche is er natuurlijk
nog steeds, maar ook die is niet meer aan precies dezelfde kenmerken te
herkennen als vroeger.
Wat zeggen ons deze (overigens weinig precieze) waarnemingen over het

verband tussen de sociale laag waartoe men behoort en de levensstijl die
men volgt? Is dit verband er nog steeds of is het in onze moderne samenleving
aan het verdw~fnen?

2. TWEE HYPOTHESEN

De antwoorden die men in de literatuur op deze laatste vraag nantreft, zijn
ruwweg in twee categorie~n in te delen — wij zullen hier voorlopig spreken
van globale hypothesen.
Volgens de eerste daarvan — die we de democratiseringshypothese zullen

noemen — vindt er in onze samenleving al geruime tijd een ontwikkeling
plants wnarbij de arbeiders steeds meer verburgerlijken en de middengroepen
steeds meer ‘proletariseren’. Er is sprake van een z6 sterke wederzijdse
culturele doordringing, dat het vrijwel onmogelijk is geworden tussen de
diverse sociale lagen nog duidelijke verschillen in levensstijl aan te wijzen. We
zouden derhalve wel eens hard op weg kunnen zijn nanr de nivellierte
Mittelstandsgesellsehaft wanrover H. Scheisky al zo’n twintig jaar geleden
begon te ~
Het verband tussen de sociale lang wnartoe iemand behoort en de levens-

stijl die uit zijn gedrag valt af te lezen, vervaagt dus volgens de democra-
tiserings-hypothese meer en meer. Dit heeft o.a. te maken met de stijging van
het algemene welvaartspeil, met de invloed van de massamedia, wellicht met
de voortschrijdende anonimisering inonze snmenleving6 en misschien ook met
een sterkere benndrukking van het gelijkheidsideaal. Volgens de democrati-
serings-hypothese kan er, hoe dan ook, geen twijfel over bestaan, dat het
steeds moeilijker wordt om uit iemands hele manier van doen af te leiden, 131



wclke positie hij op de mantschappelijke ladder inneemt en tot welke sociale
laag hij behoort.7 Kras gezegd: in onze tijd heeft praktisch iedereen een
wasmachine, een koelknst, een TV-apparnat en een auto. ledereen geniet nu
van tijd tot tijd van een buitenlandse vakantie. We lezen in de krant dat
er nu ook vaarvakanties zijn voor de gewone man: ‘cruisen is niet langer meer
ecn rijkelui’s vermnak’.8 ledereen eet nu Franse knas, terwijl dnar vroeger
alleenbepaalde welgestelde gourmets van smulden. En het begint de gewoonste
zaak van de wereld te worden, ook in de lagere regionen van de sociale
hi~rarchie, om ‘s avonds na de koffie ann het bezoek te vragen: ‘Wat willen
jullie drinken?’Y

Wie vanuit de democratiserings-hypothese redeneert, zal deze laatste uit-
spraken misschien niet zonder meer beamen: het is immers nog maar de
vraag of letterlijk iedereen de duurzame consumptiegoederen bezit die zojuist
werden genoemd, en lang niet iedereen zal zich verder precies gedragen zoals
even werd gesuggereerd. Dit tast echter de veronderstelling niet nan, dat zich
wel degelijk een proces in die ricliting nan het voltrekken is en dat er, om een
term van Ralph Linton te gebruiken,’0 in onze samenleving steeds minder
specialties voorkomen, in die zin dat er steedsminder gedragswijzen over zijn
die typerend genoemd kunnen worden voor de leden van een bepanide socinle
inag.
De tweede hypothese zullen we hier bij gebrek ann een betere term de

stratificatie-hypothese noemen.
Volgens deze hypothese zijn de genoemde specialties niet noodznkelijk ann

het verdwijnen. Het is ecliter ook niet zo, dat ze permanent nan dezelfde
sociale lnag zijn gebonden. Dit laatste was trouwens ook vroeger al niet het
geval. Vroeger sijpelden cultuurgoederen met grote regelmant langs de mant-
schnppelijke ladder nnar beneden. Van een beweging in tegengestelde richting
was volgens sommigen in het geheel geen sprake. Hans Naumnnn, ann wie
wij de tenn gesunkenes Kulturgut te danken hebben, stelde zelfs onom-
wonden: “Das VoW produziert nicht, es reproduziert; das VoW ist stets
rilckstiindig, es nThrt sick von den tYberbleibseln die von den Tischen der
geistig Reichen fallen”.” Niet iedereen drukte zich in zulke krasse bewoor-
dingen uit nis Nnumann, manr deze stond in zijn opvattingen toch bepanld
niet alleen. Letten we echter op de verschillende theorefische concepties die
met betrekking tot de bier nan de orde zijnde verschijnselen ontwikkeld
werden — we denken nu ann de nabootsings-theori~n van Gabriel Tarde en
E. A. Ross, ann de modetheorie~n van Herbert Spencer en Georg Simmel
en nan de cultuuroverdrachtstbeorie~n van P. A. Sorokin en Sj. Groenman12
— dan ontdekken we, dat de ogen meer en meer open gingen voor het
bestaan van een opwaartse beweging van cultuurgoederen naast de neer-
waartse. Op dit moment wordt vrijwel algemeen anagenomen — Blumberg
spreekt van ‘a formidable sociological consensus”3 — dat de neerwanrtse
bewegingniet (langer) de enige is, manr nog wel steeds de meest normale; de
opwaartse beweging zinkt er in ieder geval bij in bet niet.’4
Allerlei gewoonten en gebruiken komen dus volgens deze opvatting eerst

132 in zwang in de hogere regionen vati de sociale bi~rarchie, en vinden dan



naderhand geleidelijk nan hun weg ~nanr beneden’. Er zijn uitzonderingen —

het ‘drijfvermogen’ van cultuurgoederen is soms groot” — maar dit is toch wel
de normale gang van zaken. En zo is bet in feite nltijd al geweest, met
alleen dit verschil dat stijgende cultuurgoederen nu niet langer een hoge
uitzondering zijn.
Wie vanuit de stratificatie-hypotbese redeneert, heeft geen moeite met deze

opvattingen. Deze gaan er immers vanuit, dat er nog steeds een verband be-
stant tussen sociale lang en levensstijl, zij bet dat de duurzaamheid van dat
verband manr betrekkelijk is, omdat de levensstijl van de bekieders van
bepnnlde socinle posities nu eenmaal altijd wel mm of meer in beweging is.
Want zodra men bovennan in de socinle hi~rnrchie in de gaten krijgt dat er
elementen vande dnnr gegroeide levensstijl ingang vinden indie van een lagere
sociale lang, zal men proberen om de daardoor verkleinde nfstand tot die
lagere socinle lang weer wat te vergroten, door bijvoorbeeld op zoek te gaan
nanr nieuwe elementen of nieuwe combinaties van elementen, en die dan ver-
volgens te integreren in bet eigen cultuurbezit.
Dit alles gebeurt yank op verhuldewijze. Danrdoor heeftbet er soms de schijn

van, dat zich in onze samenleving een proces van culturele nivellering ann bet
voltrekken is en dat de democratiserings-hypothese dus bevestigd wordt.
Redenerend vanuit de stratificatie-bypotbese kan men echter volbouden, dat
dit slechts schijn is. Formeel stant bet de mensen tegenwoordig weliswnar
vrij elementen over te nemen nit bet cuitnurbezit van een andere sociale
lang dan die waartoe zij zeif behoren, mnnr in de regel gebeurt dit toch
slechts binnen zekere greazen. Worden die door een enkeling overscbreden,
dan heeft dat meestal nauwelijks sociale repercussies. Is er echter sprake van
massale overschrijding, dan zien we onmiddellijk allerlei verdedigings-
mechanismen in werking treden, die ervoor zorg dragen dat de sociale lang
die zich in zijn culturele identiteit bedreigd voelt, zich na verloop van tijd
op bepanlde andere punten toch weer weet te onderscheiden van de bedrei-
gende sociale lang. Van een nigehele culturele nivellering is dus geen sprake.
Zolang er in onze samenleving sprake is van een stntus-hi~rnrchie, zolang
zal ook de strntificntie-hypotbese stnnnde kunnen blijven.
Met opzet bebben we de beide hypothesen globale hypothesen genoemd.

In de eerste plants omdnt ze inderdaad weinig scherp omlijnd zijn. Zouden
we in dit stadium nl anar meer precisie hebben gestreefd, dan zouden we op
hele series sub-hypothesen zijn gestuit; die allemnal te expliciteren was niet
de bedoeling. We hebben tot dusver slechts laten zien dat er mm of meer
plausibele argumenten nnar voren zijn te brengen die zowel v66r als tegen
de opvatting pleiten dat er in onze samenleving sprake is van een in be-
tekenis afnemend verband tussen sociale lang en levensstijl.
Een tweede reden om uitdrukkelijk van globale bypotbesen te spreken is

gelegen in bun wel zeer algemene karakter. Danrdoor is bet prnktiscb
onmogelijk om ze te toetsen. Zou men bijvoorbeeld kunnen nantonen, dat
er op dit moment in een nantal opzichten duidelijke verschillen bestnan
tussen de levensstijlen van mensen die tot verscbillende socinle lagen behoren,
dan zou dat geen voidoende reden zijn om de democratiserings-bypothese 133



te laten vallen: deze veronderstelt immers slecbts dat deze verscbillen nan
betekenis inboeten (en niet dat Ze al geheel verdwenen zijn). Zou men ook
d~t kunnen nantonen, d.w.z. zou men kunnen nantonen dat er tbans op een
anntnl punten minder grote verscbillen in levensstijl tussen de diverse socinle
lagen bestuan dan een nantal jaren geleden, dan zou dat weer geen voldoende
reden zijn om de stratificatie-hypotbese resoluut te verwerpen: deze sluit die
mogelijkbeid immers niet uit, manr~nderstelt slecbts dat er in zo’n geval
op andere punten weer nieuwe onderscbeidingen zullen ontstnnn.
Hoewel de beide hypotbesen zich dus in bun bier gepresenteerde vorm

moeilijk tegelijk laten toetsen, vooral omdnt ze elknnr niet in nile opzicbten
tegenspreken, menen we niettemin dat er, weliswanr met innchtneming van de
nodige beperkingen, een vrucbtbnar uitgangspunt voor concreet onderzoek
nan kan worden ontleend.

3. PROBLEEMSTELLJNG

Centrale aandaebt willen we bier schenken nan de vraag inhoeverre er in onze
samenleving sprake is van een ontwikkeling in de richting van een toenemende
‘dc~nocratisering’ dan wel ‘exciusivering’ van het bezit ofgebruik van een aantal
consumptiegoederen.
Onderdemocratisering verstann we daarbij op zijn minst eenontwikkeling in

de ricbting van toenemende sociale spreiding — in ons geval niet van macbt,
invloed, zeggenscbap of deskundigheid, maar van bet bezit of gebruik van een
nantal goederen. Neemt die spreiding af, dan kunnen we van exciusivering
spreken.
Of er in een concreet geval van een uitgesproken democratiserings- of

exclusiverings-tendens sprake is, mat zich ecbter niet enkel vnststellen nan de
band van bet criterium sociale spreiding; democratisering en exclusivering
bebben ook te maken met sociale stijging of daling. In bet alledaagse sprank-
gebruik wordt er yank van uitgegann, dat democratisering een vergroting
inhoudt vnn7het nandeel van met name de lagere sociale milieus.’6
Men kan daarbij zo ver gann, dat men in feite de onderste treden van de

maatscbnppelijke ladder als bet denkbeeldige ori~ntatiepunt van democratise-
ringsprocessen bescbouwt. De consequentie van deze redenering is, dat alleen
bij socialedaling van een democratiseringstendens gesproken kan worden. Wij
stellen dnar tegenover, dat eendergelijkproces zicb nanronze mening evengoed
van beneden naar boven als van boven naar beneden in de socinle bi~rarcbie
kan voltrekken. Dan worden niet de onderste treden van de maatscbappelijke
.lndder als bet denkbeeldige ori~ntatiepunt van democrntiseringsprocessen be-
schouwd, maar fungeert bet ‘midden’ ervan als zodanig. Van werkelijke of
‘zuivere’ democratisering kan dan gesproken worden wanneer er, bebalve van
toegenomen sociale spreiding, ook sprake is van sociale daling of stijging in
de ricbting van dat midden.
Hebben we te maken met afgenomen sociale spreiding plus sociale stijging

of daling ‘uit’ bet midden, dan kunnen we spreken van werkelijke of ‘zuivere’
134 exclusivering.



Nu ligt bet voor de band om te veronderstellen dat er verscbillende meng-
vormen van democratisering en exciusivering bestann. Teraanduiding daarvan
stellen we de ietwat gebrekkige termen partible democratisering en particle
exclusivering voor. De eerstgenoemde term gebruiken we bij toegenomen
socinle spreiding plus sociale stijging of daling uit bet midden, de laatst-
genoemde bij afgenomen sociale spreiding plus sociale stijging of daling naar
bet midden (zie onderstnand scbemn).

sociale stilging of dating
noar het midden

sociale stpging of dating
ult het midden

sociale spreiding + - 1. zuivere democratisering 2. parti~le democratisering
sociale spreiding — 3. parti&’le exciusivering 4. zuivere exciusivering

Deze onderscbeidingen zijn op dit moment niet meer dan tbeoretische con-
structies. Onze probleemstelling vereist dat we nagaan, in hoeverre ze ook in
de empirie zUn aan te wUzen.

4. ONDERZOEKSMATERIAAL

We bebben voor onze analyses geen eigen veidwerk verricht, maar gebruik
gemankt van bescbikbnar gesteld basismaterinal van bet J7jdschriftenlezers-
kring Onderzoek Nederland ‘67 en bet Nationoal Onderzoek Persmedia 1972.’~
We willen deze keuze bier niet nader motiveren, mnar wel wijzen op een
drietal prnktiscbe consequenties ervan.
1. Het zal ons niet mogelijk zijn om de te onderzoeken processen voor een
periode van langer dan vijf jaar te volgen: we bescbikken slecbts over
vergelijkbare gegevens met betrekking tot 1967 en 1972.

2. Bij bet Nederlandsemnrktonderzoek isbet vrij ongebruikelijk omvan sociale
lagen te spreken; meestnl banteert men de term ‘welstnndsklasse’.’8 In bet
cijfermaterinal dat we zo dndelijk zullen presenteren is sprake van vier
welstnndsklassen: A, B, C en D, waarbij de letter A de boogste en de
letter D de laagste kiasse nangeeft. Bij de vaststelling van iemands wel-
standsklnsse werden door de onderzoekers van TON ‘67 en NOP ‘72 vaste
normen gehanteerd. Deze berustten op een beroepenclassificatie die door
Attwood Statistics (Nederland) ontwikkeld werd, wnarbij mede gebruik
gemankt werd van de beroepenindeling van het Centranl Bureau voor de
Statistiek.

3. We zullen bet begrip ‘consumentengedrag’ bier in een beperkte betekenis
moeten gebruiken. In ons geval verwijst bet nanr een nantal bezits-
patronen en gebruiksgewoonten in Nederlnndsebuisboudens en bij mannen
en vrouwen van 15 jaar en ouder. Het betreft bier bet bezit van een
nantal duurznme gebruiksgoederen, bet verricbten van doe-bet-zelf-werk-
zaambeden, bet gebruik van cosmetica en alcoholboudende dranken, rook-
gewoonten enwijzenvanvakantiebesteding: in totnal 58 items. In OverzichtI
worden deze items eerst in verkorte vorm nangeduid en dnarnaast uit- 135



gebreider omscbreven. Wanneer er geringe verscbillen voorkwnmen tussen
de in 1967 en 1972 gestelde itemvragen, werd dat apart vermeld. Deze
verscbillen waren steeds zo gering, dat ze verantwoorde vergelijkingen
niet in de weg stonden. Tenslottezij nog vermeld, dat de 58 items —

zoals ook uit bet overzicbt valt af te leiden — in drie rubrieken uiteen-
vielen: gezins-items (g), mannen-items (in) en vrouwen-items (v).

Orerzicht I

Verkorte aanduiding en nadere omschr(jt’ing van de 58 onderzoeks-iterns

Verkarte onirs&hr~jving

haardroger (g)

losse centrifuge (g)
elektrische naaimachine (g)
platenspeler Cs)
bandrecorder (g)
filincainera (g)
diaprojector (g)

centrale verwarining (g)

eigen huis (g)
eigen personenauto (5)
caravan/toercaravan (g)
zeil-/inotorboot (g)
zeif schilderwerk binnenshuis (g)

zeif schilderwerk buitenshuis (g)
zeifbehangen (g)
pre-shave (in)

after-shave (in)

deodorant (in)
schuiinbad/doucheschuiin (in)

bier (in)

verinouth (in)

sherry (in)

port (in)
hollandse cognac (in)

franse cognac (in)
whisky (in)

afg. jr. nietTh. vakantie gew. (in)

afg. jr. n. wintersport gew. (in)

sigaretten (in)

shag (in)

sigaren/sigarillos (in)
pijp (in)

136 rookt nooit (in)

Nadere omschr(jving

aanwezigh. in huish. van haardroger (1967) of
haardroogkap (1972)
idein losse centrifuge
idein elektrische naaiinachine
idein platenspeler
idein handrecorder
idein filincainera
idein projectieapparaat voor dia’s (1967) ofdia-projector
(1972)
hier in huis centrale verwanning (echter geen blok- of
stadsverwarining)
woont in eigen huis
gezinshezit personenauto
idein caravan (1967) of toercaravan (1972)
idein zeil- of inotorboot
verricht wet eens verfwerk (1967) of schilderwerk (1972)
binnenshuis
idem buitenshuis
behangt wel eens zeif
gebruikt wel eens pre-shave
idein after-shave
idein deodorant -

idein schuiinbad/doucheschuiin
drinkt wel eens thuis bier
idein verinouth
idern sherry
idem port
idein hollandse cognac (~vieux’)
idein franse cognac
idem buitenlandse whisky (1967) ~f whisky (1972)
is bet afgelopen jaar niet ctenininste 5 dagen (1972))
buiten de eigen woonplaats inet vakantie geweest
is bet afgelopen jaar naar4e wintersport (1967) of
wintersport/-zon (1972) geweest
rookt o.a. sigaretten
idein shag
idein sigaren/sigarillos (1967) of sigaren/sigaartjes (1972)
idein pijp
rookt nooit (1967) of rookt in bet geheel niet (1972)



lippenstift (v)
dagcr~ine (v)
nachtcr&ine (v)
foundation cr~ine (v)
handcr~ine/-1otion (v)
vaste inake-up (v)
cleansinginilk (v)
gezichtslotion (v)
haarlak (v)
oogschaduw (v)
inascara (v)
bier (v)
verinouth (v)
sherry Cv)
port (v)
hollandse cognac (v)
franse cognac (v)
whisky (v)
afg. Jr. niet in. vakantie gew. (v)

afg. Jr. n. wintersport gew. (v)

sigaretten (v)
shag (v)
rookt nooit (v)
zelf breien (v)
zeifkieren inaken (v)

gebruikt wel eens Iippcnstift
idein dagcr~ine
idein nachtcr~ine
idein foundation cr~ine
idein handcr~ine/-1otion
idein vaste inake-up
idein cleansinginilk (reinigingsine1k/-cr~ine)
idein gezichtslotion
idein haarlak (1967) of haarlak/haarspray (1972)
idein oogschaduw
idein inascara
drinkt thuis wel eens bier
idein verinouth
idein sherry
idein port
idein hollandse coganic (~vieux’)
idein franse cognac
idein buitenlandse whisky (1967) of whisky (1972)
is het afgelopen jaar niet (tenininste 5 dagen (1972))
huiten de eigen woonplaats inet vakantie geweest
is bet afgelopen jaar naar de wintersport (1967) of
wintersport-/zon (1972) geweest
rookt o.a. sigaretten
idein shag
rookt nooit (1967) of rookt in het geheel niet (1972)
heeft in afgelopen 6 inaanden zeif iets gebreid
idein kleren geinaakt

5. ANALYSE

Van elk item is bekend, hoe bet in 1967 resp. 1972 gesteld was met de
penetratie van bet bezit of gebruik ervan in de verscbillende welstnndsklassen.
We weten, anders gezegd, hoeveel boofden van buisboudens resp. mannen en
vrouwen in elke welstandsklasseeen bepanid duurzanm gebruiksgoed bezaten,
bepaalde cosmetica gebruikten, er bepaalde rookgewoonten op nabielden enz.
In Overzicht II zijn de betreffende percentages vermeld. Deze zijn berekend
uit de gewogen steekproefuitkomsten van TON ‘67 en NOP ‘72’~ en steeds
afgerond op gebele getallen.
Willen we voor elk van de 58 items vnststellen, in boeverre bet bezit

of gebruik ervan in periode 1967—1972 een zekere democratiserings- of
exclusiveringstendens te zien beeft gegeven, dan dienen we per item achtereen-
volgens na te gaan:
a. of bet bezit of gebruik ervan in die periode socinal steeg of daalde;
b. of de sociale spreiding van bet bezit of gebruik ervan in die periode toe- of
afnam, en

c. of eventuele sociale stijging of daling plants vond naar of uit bet midden
van de algemene welstnndsverdeling van de Nederlandse gezinsboofden
resp. mannen en vrouwen van 15 jaar en ouder. 137



Overzicht II

Percentages bezitters/gebruikers ran 58 itemsper welstandsklasse in 1967 en 1972

Gezinshoofd be/wart tot welstandsklasse

A B C

percentage percentage percentage

D

percentage
bezittersi bezitters/ bezitters/ bezitters/
gebruikers gebruikers gebruikers gebruikers

item 1967 1972 1967 1972 1967 1972 1967 1972

haardroger (g) 50
losse centrifuge (g) 44
elektrische naaiinachine (g) 53
platenspeler (g) 71
handrecorder (g) 28
filincainera (g) 22
diaprojector (g) 23
centrale verwarining (g) 38
eigen huis (gJ 52
eigen personenauto (g~ 77
caravan/toercaravan (g) 7
zeil-/inotorhoot (g) 7
zelf schilderw.
binnenshuis (g)
zeif schilderw.
huitenshuis (g)
zeif hehangen (g)
pre-shave (in)

after-shave (in)
deodorant (in)
schuiinbad/
doucheschuiin (in)

bier (in)
verinouth (in)

sherry (in)
port (in)
hollandse cognac (in)

franse cognac (in)
whisky (in)

afg. jr. niet in. yak. gew.
(in) 24
afg. jr. n. wintersport (in) 8
sigaretten (in) 53
shag (In)
sigaren/sigarillos (in)

pijp (in)

rookt nooit (in)
lippenstift (v)
dagcrbine (v)
nachtcrbine Cv)
foundation cr~ine (v)

51 48 53 37 51 24 38
44 53 52 57 57 51 61
60 46 56 34 51 22 36
78 518 68 44 60 35 52
30 19 23 13 21 7 17
21 9 11 3 6 1 4
27 13 18 5 9 1 4
50 10 27 1 13 0 6
57 39 41 28 29 24 28
83 57 65 32 50 16 35
6 4 4 1 2 0 2
7 3 3 F 2 1 1

47 56 68 65 79 71

16 24 20 25 25 26
29 38 ~ 52 69 65
20 10 20 12 17 10
62 61 65 67 551 65
30 44 24 43 13 33

76 68

28 26
69 63
10 8
42 57
6 22

18 41 10 44 4 38 3 31
67 74 70 77 71 76 63 74
36 23 31 22 16 14 12 8
45 58 .3.Q 44 10 25 6 13
31 28 17 20 7 10 7 4
32 32 38 39 36 36 25 35
38 39 22 30 12 16 8 9
25 34 12 22 3 11 5 6

28 37 32 50 48 60 62
10 2 4 1 2 0 1
42 516 48 50 45 42 40

20 20 30 30 47 44 56 52
33 32 34 32 32 30 31 35
16 16 13 12 11 8 7 8
29 36 24 31 20 28 19 23
79 73 72 69 62 64 44 49
68 67 64 61 53 51 34 37
53 55 44 48 26 35 13 23
34 21 25 16 12 10 6 4
84 80 77 79 69 71 54 61138 handcr~ine/-1otion (v)



vaste inake-up (v)
cleansing inilk (v)
gezichtslotion (v)
haarlak (v)
oogschaduw (v)
inascara (v)
bier (v)
vermouth (v)
sherry (v)
port (v)
hollandse cognac (v)
franse cognac (v)
whisky (v)
afg. Jr. niet in. yak.
gew. (v)
afg. Jr. naar winter-
sport (v)
sigaretten (v)
shag (v)
rookt nooit (v)
zeif breien (v)
zeif kieren inaken (v)

35 22 30 21 26 18 17 14
50 56 42 47 25 35 - 11 22
31 29 27 22 14 16 5 9
44 60 49 58 46 62 35 54
25 47 21 41 14 35 10 23
29 41 24 36 18 30 12 19
32 33 29 30 28 28 22 23
52 40 46 39 32 30 18 21
48 60 30 50 14 34 6 20
33 33 21 24 11 13 5 7
16 18 20 22 20 21 13 16
21 26 13 16 6 9 3 4
13 16 5 10 2 4 1 2

21 25 32 31 48 47 65 62

9 11 2,
47 41 44
3 7 3
55 57 55
40 37 44
48 47 51

5 1 2 1 1
41 39 41 32 38
6 7 9 8 11
58 60 57 65 59
38 47 37 42 36
47 45 45 35 36

Oni te kunnen vaststellen of het bezit of gebruik van de diverse iteins in de periode 1967-1972
sociaal steeg ofdaalde, hebben we eerst de geiniddelde sociale positie van de betreffende hezitters
of gebruikers bepaald, zowel voor 1967 alsvoor 1972. Daarhij hebben we — gesteld voor de vraag,
welke inaat in ons geval voor de vereiste inetingen van centrale tendentie de ineest geschikte
was — na enig wikken en wegen besloten om gebruik te inaken van het (gewogen) rekenkundig
geiniddelde, waarbijwe in eerste instantie aan de middens van de welstandsklassen A, B, C en D
de gewichten4 resp. 3, 2 en 1 toekenden. Deze procedure leverde dus per itein twee geiniddelden
op (~ 1967 resp. ~ 1972), waartussen vervolgens het verschil kon worden berekend. Lag het
geiniddelde voor 1972 boven dat van 1967, dan concludeerden we dat we inet een itein te
inaken hadden, waarvan het bezit of gebruik in de periode 1967—1972 sociaal was gestegen,
terwijl we in bet oingekeerde geval van sociale daling spraken.
Rekening houdend inet de inogelijkheid dat de verschillen tussen x 1967 &n 311972 niet alle

significant zouden zijn, werden deze vervolgens onderworpen aan de zgn. t-toets. Gindat niet
oniniddellijk duidelijk was of de varianties van de steekproeven van 1967 en 1972 gelijk waren
of niet, werd de t-toets voor heide inogelijkheden uitgevoerd. De resultaten van deze twee toetsen
waren voor wat betreft de significantie-uitspraken volledig gelijkluidend.
Een ter ineerdere zekerheid tenslotte nog uitgevoerde zgn. gevoeligheidsanalyse (waarbij aan

de iniddens van de welstandsklassen de gewichten 7, 5, 3 en 1 resp. 16, 9, 4 en 1 werden
toegekend in plaats van de hierhoven genoeinde gewichten 4, 3, 2 en 1) leverde geen resultaten
op die aanleiding zouden kunnen geven oin de gevolgde procedure te herzien.20
Vervolgens schonken we aandacht aan de kwestie van de toegenoinen of afgenoinen sociale

spreiding. Oin te kunnen vaststellen of van het hezit of gebruik van de diverse items de sociale
spreiding in de periode 1967—1972 toe- of afnain, hebben we gebruik geinaakt van de standaard-
deviatie (s) als spreidingsinaat. Daarbij berekenden we voor elk item eerst s 1972 en s 1967 en
daarna bet quotient van de varianties van 1972 en 1967. Was dit quotient groter dan 1,000,
dan concludeerden we dat de sociale spreiding van bet hezit of gebruik van bet hetreffende
itein in de periode 1967—1972 was toegenoinen; was dit quotient daarentegen kleiner dan
1,000, dan trokken we de oingekeerde conclusie.
Oin tenslotte te kunnen nagaan of de eerder geconstateerde sociale stijging of daling van bet

bezit of gebruik plaats vond in de richting van bet inidden van de algemene welstandsverdeling 139



ofjuist in tegengestelde richting, inoesten we ei~st dat midden hepiien. We deden dat volgens
dezelfde procedure als bij de afzonderlijke items, dus wederoin onder toekenning van de ge-
wichten 4, 3, 2 en I aan de middens van de welstandsklassen A, B, C en D. Daarbij
ontdekken we, dat de iniddens van de welstandsverdelingen van de huishoudens resp. de inannen
en vrouwenvan 15 jaar en ouder in onze steekproeven noch in 1967 noch in 1972 geheel met
elkaar samenvielen:

huishoudens
mannen
urouwen

31 1967=2,43
311967=2,45
31 1967=2,43

311972=2,40
31 1912=2,41
31 1972=2,39

Het was daarna niet inoeilijk ineer om — rekening houdende met het feit dat de iniddens van de
welstandsverdelingen zelf ietwat verschoven —-per item vast te stellen of de gerniddelde sociale
positie van de bezitters of gebruikers ervan in de periode 1967—1972 nh/ar het inidden van de in
aaninerking koinende welstandsverdeling verschoof, ofjuist de andere kant op.
Daarinee hadden we alle basisgegevens in handen voor de hepaling van de deinocratisering

of exciusivering van het bezit of gebruik van de 58 items.
S

In Overzicht III bebben we de resultaten van onze berekeningen zo duidelijk
mogelijk weergegeven. In de lnntste kolom van dat overzicbt is nangegeven,
met welk van de eerderonderscbeiden typen democratisering c.q. exclusivering
we bij elk van de items te maken hebben.

Ot’erzicht III

Basisgegevens voor de bepaling van de democratisering of exciusivering van bet bezit of gebruik
van de 58 items in deperiode 1967—1972

item - 2r 1967 soc. stgging (s) of quoti~nt v.d. type democra
mm daling (d): naar (n) variant/es v. ffsering/
X1972 of uit (u) bet midden 1972 en 1967 exclusivering

v.d. aig. we/st. verd.

haardroger (g)
losse centrifuge (g)
elektrische naaiinachine
platenspeler (g)
bandrecorder (g)
filincainera (g)
diaprojector (g)
centrale verwarming (g)
eigen huis (g)
cigen personenaiito (g)
caravan/toercaravan (g)
zeil-/inotorboot (g)
zelf schilderwerk
hinnenshuis (g)
zeif schilderwerk
huitenshuis (g)
zeif hehangen Cs)
pre-shave Cm)
after-shave (in)
deodorant (in)
schuimhad/doucheschuiin

140 Cm)

0,12
0,07

Cs) 0,10
0,09
0,18
0,25
0,13
0,52
0,02*
0,15
0,34
0,15

dn
du
dn
dn
dn
dn
dn
dn
du
dn
dn
dn

1,139
1,218
1,216
1,139
1,182
1,284
1,170
1,816
1,173
1,195
1,718
1,115

1,244

1,224
1,261
1,225
1,232
1,227

s n

2
1
1~

2

I

I

—0,07
~0,01*
0,07*
0,10
0,18

sn
a n
dn
dn
dn

0,42 d n 1,135 1



bier Cm) 0,04 d n 1,258 1
vermouth (in) 0,05* d n 1,112 1
sherry (in) 0,16 d n 1,218 1
port Cm) 0,02* d u 0,944 4
hollandse cognac (in) 0,07 d n 1,313 1
franse cognac (in) 0,02* d u 1,039 2
whisky (in) 0,16 d n 1,035 1
afg. jr. niet in. yak.
gew. (in) 0,09 d u 1,330 2
afg. jr. n.
wintersport (in) 0,16* d n 1,198 1
sigaretten (in) 0,07 d n 1,210 1
shag (in) 0,05 d u 1,267 2
sigaren/sigarillos (in) 0,07 d n 1,293 1
pup (in) ~0,04* s u 1,335 2
rookt nooit Cm) 0,03* d u 1,160 2
lippenstift (v) 0,06 d n 1,129 1
dagcr~ine (v) 0,02* d u 1,157 2
nachtcr~ine Cv) 0,11 d n 1,156 1
foundation cr~ine (v) 0,06* d n 1,056 1
handcr~ine/-1otion (v) 0,05 d n 1,132 1
vaste make-up (v) 0,05* d n 1,129 1
cleansing milk (v) 0,10 d n 1,182 1
gezichtslotion (v) 0,11 d n 1,247 1
haarlak (v) 0,07 d n 1,206 1
oogschaduw (v) 0,09 d n 1,087 1
inascara (v) 0,05* d n 1,081 1
bier (v) 0,02* d u 1,145 2
vermouth (v) 0,08 d n 1,131 1
sherry Cv) 0,21 d n 1,112 1
port Cv) 0,05* d n 1,065 1
hollandse cognac (v) 0,02* d u 1,190 2
franse cognac Cv) 0,04* d n 1,076 1
whisky (v) 0,13 d n 0,955 3
afg. jr. niet in. yak.
gew. Cv) 0,04 d u 1,218 2
afg. Jr. naar wintersport
Cv) 0,11* d n 0,812 3
sigaretten (v) 0,10 d n 1,139 1
shag (v) ~0,08* s n 1,413 1
rookt nooit (v) ~0,00* s n 1,145 1
zelfbreien Cv) 0,00* d u 1,202 2
zeif kieren maken (v) 0,04 d n 1,154 1

* niet significant bij a=0,05 en t> 11.961

Het overzicbt leert ons, dat sociale daling in de periode 1967—1972 ten
aanzien van bet bezit of gebruik van de onderzochte items annzienlijk
frequentervoorkwamdan sociale stijging (52 keer daling, tegen 6 keer stijging).
Laten we de 22 items waarbij bet versebil tussen 31 1972 en 31 1967 niet
significant bleek te zijn, buiten beschouwing, dan valt de socinle stijging al
belemnal bij de sociale daling in bet niet (35 keer daling, tegen slecbts 1
keer stijging). 141



Zoals weal zagen, verscboven in de periode 1967—1 972 ook de middens van
de welstnndsverdelingen van de buisboudens, de mannen en de vrouwen. Deze
verscbuivingen plusdie van de gemiddelden van de afzonderlijke items badden
uiteindelijk tot gevoig dat de bang nA~r bet midden die uit bet midden
duidelijk overtrof (45 keer n6.~r, tegen 13 keer ult bet midden). De over-
beersende tendens n~r bet midden wordt nog sprekender wanneer we de 22
eerder genoemde items buiten bescbouwing laten (de verbouding wordt dan:
32 keer n~tr, tegen 4 keer uit bet midden).
De sociale spreiding nam in de periode 1967—1972 in verreweg de meeste

gevallen toe (55 keer toename, tegen 3 keer afanme). Elimineren we de 22
gevallen waarbij bet verscbil tussen 311972 en 31 1967 niet significant was,
dan blijkt er bij de resterende 36 items vrijwel alleen van toegenomen sociale
spreiding sprake te zijn (35 maar toename, tegen slecbts 1 mnal afanme).
Combineren we nu deze gegevens, om vast te stellen in boeverre bet bezit

of gebruik van de 58 oorspronkelijke en de 36 resterende items in de periode
1967—1972 eendemocratiserings-of exclusiveringstendens te zien beeft gegeven,
dan verkrijgen we bet volgende beeld:

de 58 items de 36 /tems -

1. zuivere deinocratisering 43 31
2. parti~1e democratisering 12 4
3. parti~1e exciusivering 2 1
4. zuivere exclusivering 1

Zuivere deinocratisering bhjkt dus in ons onderzoeksmateriaal verreweg het
incest frequent voor te komen, zuivere exciusivering daarentegen infeite in het
geheel niet. De twee onderscheiden mengvormen van democratisering en cx-
clusivering bl~jken, wanneer we ons nu verder tot de 36 resteren~e items be-
perken, weliswaar geenzeldzaamheid te zUn, maar naar verhouding toch niet erg
vaak voor te komen.
Gann welenslotte an, welke tendenzen zich bet duidelijkst aftekenen in

de verschillende rubrieken wanrin de items zija in te delen, dan zien we dat
zuivere democratisering vrUwel over_de hele linie zeer sterk overheersend is.
Alleen de laatste rubriek geeft een nfwijkend beeld te zien, mnar we dienen
daarbij te bedenken dat we in dat geval te maken bebben met negatief
geformuleerde items.

aanta/ zuivere parti~/e partte/e zuivere
rubriek items democr. democr. exc/i,s. exc/us.

bezit duurzaine gehruiksgoederen 11 10 1 — —

verrichten doe-het-zelf-activiteiten 2~ 2 — — —

gebruik cosinetica 10 10 — — - —

gebruik alcohoihoudende dranken 7 6 — 1 —

rookgewoonten 4 3 1 — —

niet met vakantie 2 — - 2=— —

36 31 - 4 — 1 —142



6. DISCUSSIE

Dat zicb ten aanzien van bet bezit van een nantal duurzame gebruiks-
goederen in de periode 1967—1972 een kracbtige democrntiseringstendens zou
manifesteren, badden we wel verwacbt — ervan uitgnnnde dat het effect van de
in die periode opgetreden algemene welvaartsst~ging zich juist op dit terrein
duidelijk zou doen gevoelen.
Dat zuivere democratisering ecbter in veel gevallen zeker niet een kwestie

van toegenomenkoopkrncht alleen is, wordt aannemelijk wanneer we zien dat
deze tendens zich ook heel duidelijk beeft voorgedaan op terreinen die, zuiver
fmancieel gezien, niet bij uitstek welstandsgevoelig kunnen worden genoemd.
Zuiver financieel gezien konden velen zich immers ook v66r 1967 de aanscbnf
van deodorant of nacbtcr~me al heel best veroorloven en was ook bet in
huis halen van sherry of bet roken van sigaren al binnen veler bereik.
Vermoedelijk zag men er ecbter toen nog een (overbodige) luxe in. Danrom

lijkt niet zozeer de stijging van de koopkracbt op zicbzelf als wel bet ge-
leidelijk nan verdwijnen van de sfeer van luxe die bepanide gelants- en
licbanmsverzorging, bet gebruik van bepanide alcoboihoudende dranken en
bet erop nabouden van bepanide rookgewoonten lange tijd omgaf, tot de
gesignaleerde tendens nanleiding te bebben gegeven. In sommige gevallen
zal bet luxe-karnkter mm of meer onnangetast zijn gebleven — men vergete
niet, dat ditjuist ookde aantrekkelijkbeid vanbet bezit of gebruikvan bepaalde
goederen kan uitmaken—-maar meende men, anders dan voorbeen, nu ook
recbt te bebben op deze luxe. Verder moeten we bedenken, dat luxe vroeger
in bepaalde milieus nog wel als iets decadents werd beschouwd, als iets wat
niet paste in een ordentelijk, arbeidznam leven. Het is hoogstwaarsch~nlgk
vooral de jongere generatie geweest die, zeif opgegroeid in de verzorgingsstaat,
krachtig heeft b~gedragen aan de doorbreking van de sfeer van overbodig, on-
bereikbaar of ongepast geachte luxe rond het bezit of gebruik van tat van
consumptiegoederen3’
In een gestratificeerde samenleving als de onze bebben we bijnn steeds te

maken met twee verticale bewegingen: ~n van mensen en e~n van cultuur-
goederen32 We bebben dnar bij de interpretatie van onze onderzoeksresul-
taten terdege rekening mee te bouden.
In sommige gevallen komen de mensen om zo te zeggen eerst cultureel in

beweging — wanneer ze er andere opvnttingen of gedrngswijzen op na gann
houden — en pasdaarna socinal. Zo’n situatie doetzich voor bij wat sociologen
‘anticiperende socialisatie’ noemen. In andere gevallen zal precies bet om-
gekeerde gebeuren: men komt eerst socinal in beweging — men verbuist naar
een bogere of lagere positie op de mantscbappelijke ladder — en eigent
zich pas daarnn de cultuurgoederen toe die in bet nieuwe milieu boog
genoteerd staan. Een derde mogelijkheid is, dat men naar een ander socinal
milieu verbuist, mnnr blijft vasthouden ann bet eenmnal verworven cultuur-
bezit, zonder al te veel geneigdbeid nan de dag te leggen om danrin elementen
op te nemen wnarmee men van buis uit niet vertrouwd is. Dit Verscbijnsel 143



doet zich nogal eensvoor bij massale stijging of daling op de mnntscbappelijke
ladder3~’ -

De twee verticale bewegingen in de sociale ruimte_ kunnen dus op ver-
schillende manieren op elkaar inwerken. Hoe en in welke mate dit in de
periode 1967—1972 met betrekking tot onze items bet geval is geweest, lant
zich niet meer precies acbterbnlen.
Maar al kunnen we bet effect van de ene verticale beweging dan niet exact

isoleren van dat van de andere, w~l kunnen we in grote lijnen nagnan, in
boeverre de door ons geconstateerde democratiseringof exclusivering van bet
bezit of gebruik van de verscbillende items toegescbreven zou kunnen worden
ann de sociale mobiliteitvan de bezitters of gebruikers— voor zover die altbans
per saldo tot uitdrukking komt in de verscbuivingen die zicb in de periode
1967—1972 bebben voorgednan in de algemene welstandsverdeling. Door de
welstnndsverdeling van 1972 op die van 1967 te stnndaardiseren en na te
gaan hoe bet met de democratisering of exclusivering van bezit of gebruik
gesteld zou zijn geweest wanneer de welstandsverdeling vanaf 1967 onge-
gewijzigd zou zijn gebleven, en dan vervolgens de resultaten van deze analyses
te vergelijken met onze eerdere bevindingen, kunnen we ons wel geen exact
beeld maar toch wel een globale indruk vormen van bet effect van de tussen
1967 en 1972 gewijzigde welstandsverdeling.
Onderstannd overzicht Inat zien, dat dit effect naar alle waarscbijnlijkbeid

vrij groot is geweest34

bCi standaardisering op
we/standsverde/ing 1967

zonder standaardisering op
we/stand~verde/ing 1967

zuivere democratisering 23 31
parti~1e deinocratisering 2 4
parti~1e exclusivering 11 1
zuivere exclusivering 0 0

Er is dan ook weinig tw~jfel over mogel~k, dat de verschuivingen die zich
in de periode 1967—1972 hebben voorgedaan in de algernene welstandsverdeling,
eenstimulerendeffecthebbengehadop de democratisering van hetbezit engebruik
van veel items en eenneutraliserend effect op de exciusivering van tal van andere.
Voorzover onze analysesuitwezendat er ten aanzien van bet bezit of gebruik

van de diverse items in de periode 1967—1972 in bijna nIle gevallen sprake
was van een duidelijke democratiseringstendens, bieden deze resultaten steun
ann wat we eerder de democratiserings-hypotbese hebben genoemd.
De stratificatie-bypotbese is danrmee nog niet verworpen. Overzicbt II

toonde duidelijk nan, dat de percentages bezitters/gebruikers per welstands-
klasse ook in 1972 yank nog sterk uiteenliepen en dat er in dat jaar nog in
meer dan 65~ van de onderzocbte gevallen sprake was van een afnemende
penetratie van bet betreffende bezit of gebruik naarmnte de welstandsklasse
lager was — alle democratiseringstendenzen ten spijt. Ecbte specialties in de
betekenis die wij daaraan becbtten kwamen in 1972 onder onze items wel-

144 iswaar nauwelijks voor, maar dat was ook in 1967 al niet bet geval.



Gesteld nu eens, dat de geconstateerde democratiseringstendenzen zicb in
de toekomst steedsverder zouden doorzetten en dat bet bezit of gebruik van de
bij ons onderzoek betrokken items uiteindelijk in alle welstandsklnssen onge-
veer even sterk zou zijn doorgedrongen: zou dat dan bet definitieve einde
van de stratificatie-hypothese betekenen?
Er is naar onze mening geen erg gekunstelde redenering voor nodig om dit

te betwijfelen. Zolang er in onze samenleving sprake is van een status-
bi&archie en zolang statusloosbeid door vrijwel niemand — zeker niet op
langere termijn — blijkt te worden geambieerd, zolang ook is er geen reden
om ann te nemen dat de behoefte zal verdwijnen ann symbolen die op de een
of andere manier verwijzen naar de status wanrop men annsprnak mankt. In
bet onwnnrscbijnlijke gevaldat alonze58 onderzoeks-items zozeer gemeengoed
zouden zijn geworden, dat er ann bet bezit of gebruik ervan nog maar
nauwelijks enig socinal prestige zou kunnen worden ontleend, zou dit er ver-
moedelijk slecbts toe leiden dat er naar nieuwe, misschien moor n~t iets andere
criteria voor sociale dtfferentiatie wordt gezocht.2’Nu willen we, om onnodige misverstnnden te voorkomen, grang beklem-
tonen dat status-seeking niet bet begin en bet einde van nile mogelijke vormen
van consumptie is. Het bezit of gebruik van tal van consumptiegoederen
beeftyank meer te maken met bun praktiscbe nut of met bet plezier dat men
ernan beleeft, dan met bewuste of onbewuste pogingen om er de eigen status
mee te ondersteunen of te verbogen.
Dat bet ecbter in onze samenleving niet ontbreekt ann mogelijkheden om

‘uitgewerkte’ status-symbolen nieuw leven in te blazen of door andere te ver-
vangen, kan gemakkelijk worden anngetoond. We beperken ons bier tot drie
mogelijkbeden.

1. Men kan, om te beginnen, proberen vast te bouden ann bet patroon van
wat Veblen conspicuous consumption heeft genoemd. Men streeft er dan

nanr om de eigen, relatief boge status te demonstreren met bebulp van
symbolendie bijvoorbeeld een grotegeldswaarde vertegenwoordigen: een dure
slee, twee of meer auto’s, een kapitale villa, kostbare kunstvoorwerpen enz.
Een dergelijke gedragswijze beeft stellig iets anntrekkelijks, altbans voor wie
zicb deze financieel kan veroorloven, maar is anderzijds ook tamelijk riskant.
Zo kan men er ook juist ann socinal prestige mee inboeten — bijvoorbeeld
wanneer men erdoor wordt nangezien voor een ecbte ~rofiteur van bet
knpitnlistiscbe systeem of voor iemand die de waarschuwingen van de Club
van Rome kennelijk ann zijn Inars lapt. Bovendien blijft men bet gevanr
lopen dat men zich toch niet op voldoende herkenbare wijze van anderen
onderscbeidt. Kenmerkend voor status-symbolen is nnmelijk, dat ze op aiter-
l~kheden berusten en uiterlijk verschillen dure en duur-uitziende (mnar relatief
goedkope) auto’s op bet eerste gezicht soms manr weinig van elkanr, net
als dat bet geval kan zija bij kunstvoorwerpen en massnal geproduceerde
imitatiesdnarvnn. Vnndnnr, dat statussymbolen zo yank ‘frauduleus’ gebruikt
worden26 en er zo gemnkkelijk symbool-inflatie optreedt.
2. Een anderemogelijkbeid is, dat men op bepanide punten overgant op een
meer bescbeiden — maar danrdoor nog niet noodzakelijk minder exclu- 145



sieve! — levensstijl, danrin eventueel elementen opnemend die oorspronkelijk
niet met veel prestigewaren beladen. Men kan bier denken ann wat Scheisky
eens de Konsumaskese van de bogere klassen beeft genoemd,V een ver-
scbijnsel dat allerminst van de laatste tijd is en dat, zodra er symboliscbe
betekenis ann wordt toegekend, dicbt in de buurt komt van wat wel wordt
anageduid met termen als counter-snobbery28 en radical chic.29 Bij dit alles
doet zicb overigens eenzelfde risico voor als bij de conspicuous consumer:
men kan ten onrecbte worden nangezien voor iemnnd die tot een lagere
welstandsklnsse behoort. Waarscbijnlijk is men zicb daar meestal wel mm of
meer van bewust. We zien nnmelijk, dat elementen uit de levensstijl van de
lagere socinle lagen veelal pas ingang vinden in die van de bogere, nadat
zicb een soort van ‘Umwertungsprozess’ beeft voorgednan, dat ervoor zorgt
dat associaties met de (lage) sociale lang van berkomst zoveel mogelijk
vermeden worden.30
3. De laatste van demogelijkbeden die we bier zouden willen vermelden, kan

gezien worden als een middenweg tussen conspicuous consumption en
Konsumaskese, om deze termen nu maar nan te bouden. Volgt men deze weg,
dan accepteert men dat tal van consumptiegoederen tegenwoordig in bet
standaardpnkket van de doorsnee burger zijn opgenomen, zonder datmen zich
danrdoor genoopt ncht om de eigen consumptie op dit terrein verder op te
voeren of juist te beperken. Dit boeft echter niet te betekenen, dat men in
dit geval ook niet langer toegeeft nan de beboefte om zicb van anderen te
onderscbeiden. In de eerste plants kan men, om nan die beboefte tegemoet
te komen, overstappen op mm of meer equivalente alternatieven die nog niet
zo algemeen zijn ingeburgerd. Wanneer bijvoorbeeld ‘iedereen’ er een beeft,
schaft men de eigen caravan af en koopt men een tweede buisje. Een
andere mogelijkbeid is, dat men zijn toevlucbt neemt tot immnteri~le status-
symbolen. Men tracbt dan niet zozeer om de eigen status te ondersteunen
of te verbogen ann de band van wat men zich op bet materi~le vlak kan
permitteren, mnar veeleer ann de band van vermogens of apprecinties op
estbetiscb, intellectueel of creatief gebied.3’

7. SLOTOPMERKINGEN

Zoals we al lieten uitkomen, bebbeit we ons bij de - interpretatie van onze
onderzoeksresultaten niet overgegeven ann ijle bespiegelingen, mnar zijn we
steeds uitgegann van zeer re~le, nlleszins plausibele verklaringsmogelijkheden.
Wie om zich been kijkt, of stil stant bij de drijfveren van bet eigen gedrag

als consument moet wel tot de conclusie komen dat bet in onze samenleving
allerminst ontbreekt nan annwijzingen dat status-overwegingen nog steeds een
belnngrijke rol spelen bij tal van aspecten van de levensstijl die men volgt
en bet consumptiepatroon dat men te zien geeft.
Zal dit ook in de toekomst bet geval zijn? Er zijn op dit moment ont-

wikkelingen gannde die bet geven van een resoluut antwoord op deze vrang
bemoeilijken. Het feitelijk v66rkomsn van ongelijk gewnardeerde sociale

146 posities en van een ongelijke verdeling van allerlei maatschappelijke waarden



wordt tegenwoordig als zodanig nog wel erkend, maar yank niet meer als iets
natuurlijks en vanzelfsprekends geaccepteerd,32wanrdoor bet steeds moeilijker
wordt om stntus-verscbillen te legitimeren. Met dit lnatste is ecbter nog niet
gezegd, dat bet bestaan ~rvan ook ontkend wordt. Hier en daar zien we dat
andere identificaties dan die met een bepanlde socinle lang op de voorgrond
gnnn treden. Zo vinden veel mensen bet yank belnngrijker om er bijvoorbeeld
jong uit te zien dan welvarend. Mnar of de ori~ntntie op de jeugdcultuur
of op een andere subcultuur bet op den duur op bet bele terrein van bet
consumentengedrag zal winnen van die op bepaalde sociale lagen, wagen we
vooraisnog te betwijfelen.
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8. Jongeren op weg naar een beroep

A. E. BRONNER

INLEIDING

In een jaarboek als dit is het de bedoeling onderzoeksproblemen die zich
in het marktonderzoek voordoen vanuit verschillende hoeken te belichten.
Voorgestelde oplossingen kunnen anderen op het idee brengen jets dergeijiks
te doen of juist kritische gedachten te weeg brengen zodat alternatieve
oplossingen naar voren komen. Informatie over de aanpak en de daarbij
gevolgde regels is in zo’n geval belangrijker dan de beschrijving van de
inhoud van het onderzoekdie veeleer dient om de aard van de onderzoekspro-
blemen beter te kunnen aanduiden. Dit artikel gaat dan ook meer over de
voorgestelde oplossing van bepaalde onderzoeksproblemen dan over de
specifieke uitkomsten van het onderzoek.
Onderstaande paragrafen omvatten eenversiag van een longitudinale studie

onder Its-jongeren die op de its als richting de bouw kozen. Een korte
aanduiding wordt gegeven van de gevolgde methode en een greep wordt
gedaan uit de vele analysemogelijkheden die een dergelijke opzet biedt.
Het onderzoek startte in 1973 en is nog steeds gaande. De uitvoering berust
bij Veldkamp/Marktonderzoek, de opdrachtgever is de Stichting Vakopleiding
Bouwbedrijf, het landelijk orgaan dat de opleiding van jonge bouwvakkers
regelt en controleert.
Alvorens op het doel van bet onderzoek in te gaan lijkt bet noodzakelijk

eerst een verkiaring te geven van enige begrippen die in bet onderzoek een
centrale rol spelen, zoals leerlingwezen, S.V.B., parti~1e leerpliclit.

1. DE ONDERZOEKSOPZET

1.1 .Achtergronden: Wat is het leerlingwezen, wat is de S. V.B.?

Wanneer een leerling 10 jaar of langer volledig dagonderwijs achter de rug
heeft, is het denkbaar dat hij of zij wil gaan werken omdat een diploma
gehaald is of omdat hij of zij om een andere reden niet langer de hele
week naar school wil. Onafhankelijk of men dan nog partieel leerplichtig
is (10 jaar dagonderwijs) of niet (meer dan 10 jaar dagonderwijs) kan een
beroepsopleiding gestart worden. Dat kan een opleiding volgens het leerling-
wezen (vroeger: leerlingstelsel) zijn. Het leerlingwezen is een bij de wet geregeld
landelijk stelsel van beroepsopleidingen, waarbij de leerling 3 of 4 dagen in
de week in een bedrijf opgeleid wordt in de praktijk van een beroep en 151



het andere deel van de week op school het daarbij behorende onderwijs
krijgt.
De opleiding in het leerlingwezen wordt onderscheiden in primaire en voort-

gezette opleidingen. Ben leerling begint met de primaire opleiding die meestal
2 of 3 jaar duurt. Daarna kan de opleiding worden voortgezet.
Er zijn in totaal ca. 35 hoofdrichtingen waaruit de leerlingenkunnen kiezen

(bijv. automonteur, banketbakker, bouwberoepen, modinette, administratieve
beroepen, elektrotechniek, horeca, kapper, optician etc.). Per beroepengroep
is er een landelijk orgaan dat de opleiding in dat beroep regelt. Voor de
bouwberoepen is dat de Sticliting Vakopleiding Bouwbedrijf. In een dergelijk
landelijk orgaan zijn werkgeversorganisaties en werknemersorganisaties even-
redigvertegenwoordigd, daarnaast zijn ook het beroepsonderwijs en de ouders
afgevaardigd in het bestuur. Gezamenlijk zien zij er op toe dat de bedrijfs-
opleiding in een bepaalde sector goed verloopt.

1.2. Waarorn een onderzoek?

Sinds 1965 daalde het aantal SVB-leerlingen aanzienlijk (van meer dan 11.000
leerlingen in 1965 naar ca. 7.000 in 1972).
Dit verschijnsel kon slechts voor een deel verklaard worden door het in

totaliteit afnemend aantal Its-ers en het toenemend aantal its-ers dat na het
verlaten van de its een voortgezette dagopleiding ging volgen.
DeSVB volgde deze ontwikkelingmet zorg en wenste deze ontwikkeling een

halt toe te roepen. Daartoe wilde men meer weten over het beroepskeuze-
proces en de beroepsmotivatie van jongeren en met name over keuzemo-
menten zoals het kiezen voor de its, het kiezen van een specifieke richting
op die its, het kiezen van een bedrijfstak. Door meer inzicht in deze
keuzemomenten zou een beter beeld verkregen worden over het aanbod van
jongens dat uiteindelijk de SVB-opleiding gaat volgen. Daarnaast zou bet
beeld dat its-ers en werkende jongeren van de bouw en het leerlingstelsel
daarin hebben gemeten moeten worden. Ook zou gepeild moeten worden in
hoeverre its-leerlingen en onderwijsmensen die met hen te maken hebben be-
kend zija met de grote behoefte aan goede vakmensen in de bouw.

1.3. MogelUkheden cm de beroepskeuze te onderzoeken

Wanneer men meer inzicht in het beroepskeuzeproces en de keuzemomenten
daarinwil verkrijgen staan zoals bij de bestudering van keuzen inhet algemeen
globaal gezien twee mogelijkheden ter beschikking:

— men probeert de keuze vanuit demografische, sociaal-psychologische of
persoonlij kheidskenmerken te verklaren

— men probeert de keuze te verkiaren vanuit specifieke kenmerken die
relevant zijn voor de objecten waaruit gekozen wordt. De combinatie van de
informatie vindt plaats via individuele keuze-modellen(zie bijv. van Raay 1977,
Bronner en de Hoog 1976).
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immers de algemeen gebruikte methode in sociaal wetenschappelijk onder-
zoek enmarktonderzoek. Welnadere toelichtingverdienen de mogelijke klassi-
fikaties van deze variabelen; in de literatuur over beroepskeuze komen wij
bijvoorbeeld bij Kropman en Collaris (1974) een kiassifikatie van dit type
variabelen tegen. Zij onderscheiden de volgende factoren die de eerste
bestemming na het lager onderwijs bepalen:

• kenmerken van het kind (bijv. schoolcapaciteiten)
• kenmerken van het ouderlijk gezin

— macro-sociaal (sociaal milieu, woonplaats)
— gezinsstructureel (gezinsgrootte, geslacht, volledigheid

gezin)
— sociaal-structureel (beroep vader, moeder, broers,

zusters)
— gezinscultureel (opvattingen ouders over school-

keuze)
• kenmerken van de lagere school en (doubleren, aantal leerlingen, oordeel
de wijze waarop het basisonderwijs onderwijzer)
werd doorlopen

• kenmerken van het ‘keuze-proces’ (beroepswens, beroepen-interesse).

Hiermede hebben wij de beschikking over een groot aantal variabelen die
kunnen dienen ter verkiaring van het beroepskeuze-proces.
Bij de bespreking van de resultaten van onderzoek zullen wij nog op dit

schema terugkomen, met name waar het de inpassing van de in ons onderzoek
als belangrijk opgespoorde variabelen betreft.
De tweede mogelijkheid via individuele keuzemodellen verdient een nadere

aanduiding.
De algemene gedachtengang is deze:
— als we kiezen uit een aantal objecten is het meestal zo dat verschillende

kenmerken (attributen of dimensies) een rol spelen bij die keuze.
Bij de keuze uit auto’s kan men zich voorstellen dat kenmerken als prijs,

comfort, veiligheid, motorkracht en grootte in het keuzeproces betrokken
worden.

— elk individu kent aan elk object een waarde op deze kenmerken toe
(hoe groot is auto x)

— op elk van de kenmerken heeft een individu een maximaal geprefereerde
waarde (welke grootte wordt geprefereerd).

— door eerst per relevant kenmerk waarneming en waardering te vergelijken
en daarna over kenmerken te combineren komt men tot een bepaalde
overall’ beoordeling van een object. Deze vergelijkingsregel en combinatie-
regel zijn in ~n model gespecificeerd.

— als alle objecten beoordeeld zijn, wordt er via een keuzeregel ~n gekozen.
Vooral de combinatieregels ult de 4e fase zijn bestudeerd, waarbij de vraag

centraal staat onder welke condities men compensatorische regels (d.w.z.
een lage waardering op een attribuut kan goed gemaakt worden door een
hoge waardering op een ander attribuut) of niet-compensatorische regels 153



(bijv. een lage waardering op een attribuut leidi tot verwerping) gebruikt.
Fischer- (1976) paste deze methode toe op beroepskeuze. waarbij hij

hypothetische banen construcerde die hij beschreef in termen van lokatie.
salaris, type werk. Op deze wijze kreeg hij inzicht in de regels die men
volgt bij het kiezen van een beroep/baan.
Voordelen van deze benadering zijn dat het individu als een handelend

subject dat actief een keuzeprobleem oplost wordt beschouwd. Daarrnee zijn
meer ingangen te vinden voor mogelijke gedragsveranderingen. Nadeel is dat
aangezien een analyse op individueel niveau vereist is, binnen beperkingen als
tijd en geld slechts eeh klein aantal respondenten in dit type analyses betrok-
ken kunnen worden.
De SYB was echter in eerste instantie geinteresseerd in gegevens over het

beroepskeuzeproces geldend voor die gehele Its-leerlingenpopulatie. Dit
betekent dat gekozen moest worden voor een relatief grote steekproef en
geaggregeerde analyses, en dat inzicht in de keuzemomenten met name ver-
kregen zoumoetenworden op basis van demografische, sociaal-psychologische
en persoonlijkheidskenmerken. Hiermee lag de keuze voor de benadering
vast. Binnen deze benadering kan de onderzoeker nog kiezen uit verschillende
onderzoeksmethoden.
In de volgende paragraaf zullen wij daarop nader ingaan.

1.4. Onderzoeksopzet

In het voorjaar ‘72 werd ter voorbereiding van het eigenlijke onderzoek een
vooronderzoek ingesteld om aan te geven welke groepen het best in het
onderzoek betrokken konden worden, om meetinstrumenten te ontwikkelen
en om een nadere precisering te geven van de bij bet hoofdonderzoek
te volgen methode.
Voorafgaand aan het onderzoek was het al duidelijk dat het verkrijgen

van inzicht in de verschillende keuzemomenten vanaf de lagere school tot en
met de eerste werkkring ~n van de centrale onderzoeksproblemen vormde.
Om deze keuzemomenten te kunnen volgen staat een aantal onderzoeks-

methoden ter beschikking.

a. Fen longitudinale studie
Longitudinaal onderzoek biedt de rnogelijkheid ona een keuzeproces over

een aantal jaren te kunnen volgen. Op verschillende tijdstippen worden
metingen gedaan; dit kan hetzij bij dezelfde mensen gebeuren (de panel-
methode), hetzij bij verschillende mensen.

a’. Dc panel-methode. In dit type onderzoek worden dezelfde individuen op
verschillende tijdstippen ondervraagd. Een bekend voorbeeld van het gebruik
van dit type onderzoek voor de bestudering van keuzeprocessen is te ont-
dekken hoe mensen in de maanden voor een verkiezing besluiten voor of
tegen een bepaalde kandidaat te gaan stemmen en welke wisselingen zich
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De mensen worden dan bijvoorbeeld maandelijks ge~nqueteerd gedurende
de laatste 6 maanden voorafgaande aan de verkiezingen. Soms wordt een
dergelijke opzet ook gehanteerd als een ‘before-after experimental design’,
wanneer na de voor-meting een bepaalde prikkel wordt toegediend waarvan
het effect in de na-meting bekeken kan worden (eventueel met meer voor- en
na-metingen in een tij dreeksenanalyse).

a”. Twee onafhankelUke metingen op versehillende tz]dstippen. Op twee ver-
schullende tijdstippen kan men twee onathankelijke steekproeven (wel uit
dezelfde populatie en getrokken volgens dezelfde methode) trekken en de
verschillen op geaggregeerd niveau bekijken.

b. Een transversale sz’udie
Men houdt hier het tijdstip constant maar maakt een dwarsdoorsnede van

de verschillende leeftijdsgroepen. Gm bijvoorbeeld na te gaan hoe de intelli-
gentie-ontwikkeling zich voltrekt kan men groepen proefpersonen nemen die
10, 11, 12, 13, ..., 18 jaar zijn. Door vergelijking van de resultaten kan
men zich dan een indruk vormen inzake de ontwikkeling van de intelligentie.
In ons onderzoek zou men in een dergelijke studie op ~n tijdstip een groep
6e kiassers, brugklassers op de its en eindexamenkandidaten op de Its kunnen
benaderen, en deze groepen onderling vergelijken.

c. Len ad hoc onderzoek bU ee~n groep.
Hierbij kan aan die respondent eenvoudig gevraagd worden hoe hij over

een bepaald onderwerp op dit moment denkt en vervolgens vragen hoe hij
dezelfde vraag beantwoord zou hebben op een vroeger tijdstip. (Bijv. waarom
heb je vroeger de bouwrichting gekozen?).
Mogelijkheid c heeft demeest duidelijke nadelen: in de eerste plaats wordt

een beroep op het geheugen gedaan en dat brengt al groot gevaar voor
inaccuraatheden met zich mee, bovendien i~ er een groot gevaar dat de
situatie in het verleden wordt geinterpreteerd vanuit het heden (in ons onder-
zoek bijvoorbeeld: jongeren die het leuk vinden in de bouw, kunnen gaan
zeggen dat ze altijd al graag in de bouw hebben willen werken). Als derde
bezwaar geldt dat soms gegevens verzameld worden over onderwerpen waar-
voor de ondervraagde op het moment van ondervraging weinig of geen in-
teresse heeft ‘omdat het al weer zo een tijd geleden is’. Een
vierde bezwaar dat ook voor methode a” en b geldt is dat 6~n groep
respondenten maar ~n keer benaderd wordt zodat de omvang van de data-
verzameling per individu vrij beperkt kan zijn.
Opzetmogelijkheid b heeft als duidelijkste nadeel “that we will confuse a

life-cycle change in attitude with a historical trend” (Gorden, 1975). Wanneer
wij zouden vinden dat I 3-jarigen negatiever ten opzichte van de bouw staan
dan I 5-jarigen, betekent dit dan ofwel dat de houding van de 13-jarigen wel
positiever zal worden naarmate ze ouder worden of dat die jongere groep
een negatievere houding blijft houden gezien bepaalde gebeurtenissen in de
tussenliggende jaren? Vanzelfsprekend geldt dit bezwaar ook in zekere mate 155



voor longitudinaal onderzoek, maarhier kan men door het grotere aantal
metingen dan bij mogelijkheid b het gevaar voor verwarring van deze twee
typen verklaringen inperken.
Methoden a”, b en c hebben bovendien gemeen dat geen veranderingen

per individu geanalyseerd kunnen worden onadat slechts van een ~nma1ige
benadering sprake is.
Daarmee zijn de mogelijkheden tot verkiaring van bepaalde veranderingen

zeer beperkt.
Een panel-opzet vertoont deze nadelen niet: er wordt veel minder een

beroep op het geheugengedaan onadat ondervraging plaatsvindt in de tijd van
eenbelangrijk keuzemoment, de respondenten worden verschillende keren be-
naderd zodat per individu een vrij omvangrijke dataverzameling kan geschie-
den en individuele veranderingen kunnen geanalyseerd worden.
Als nadelen van een dergelijke opzet worden veelal naar voren gebracht:

de panel-uitval, de panel-conditionering en de lange tijd die een dergelijke
onderzoeksopzet in beslag neenat alvorens conc1usies~geformuleerd kunnen
worden (Moser en Kalton 1971).
Wij kozen mede voor een panel-opzet onadat naar onze mening in het

voorliggende onderzoek die traditionele panel-problemen minder zouden
spelen:

— panel-uitval: het gevaar voor uitval zal gering zijn omdat de enqu~tes
een onderwerp betreffen waar de jongens sterk mee bezig zijn;

— panel-conditionering: gezien het belang van die beroepskeuze en de vele
factoren en personen die daar invloed op uitoefenen is het onwaarschijnlijk
dat het beroepskeuzeproces beinvloed zal worden door het meedoen aan bet
onderzoek;

— lange tUd: het tijdsprobleem hebben wij opgelost door enerzijds te starten
met groepen die in verschillende fasen zija (brugklas, 2e kias bouw, 3e kias
bouw, 2e klas metaal, 3e klas metaal) en anderzijds door het opzetten van
een aantal steunonderzoeken. (Onder ouders, its-leraren, jongeren van 18—35
jaar die in de bouw werken, bedrijven). Op grond van de voordelen van een
panel-opzet boven de andere mogelijkheden en het geringere gevaar voor
de traditionele nadelen kozen wij voor een dergelijke opzet.
Hiermede zijn de gekozen benadering (zie 1.3.) en die onderzoeksmethode

(1.4.) gegeven.

1.5. Steekprocfprocedure en aental Inetingen.

Voor de steekproefprocedure werd allereerst een overzicht gemaakt van het
totaal aantal leerlingen op its-en per regio, met een onderverdeling naar
brugklas, 2e en 3e kias. Vervolgens zijn per regio die plaatsen waar de scholen
zich bevinden gegroepeerd naar urbanisatiegraad. Een en ander resulteerde in
een schema waarin het totaal aantal leerlingen gesplitst naar leerjaar, regio en
urbanisatiegraad als basis diende voor die steekproeftrekking. Wanneer per
cel het aantal te enqu~teren kiassen was bepaald werden met behuip van
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In totaal werden 30 verschiilende its-en over bet gehele land gespreid in bet
onderzoek betrokken. In die geselecteerde kiassen werdien alle leerlingen
scbriftelijk en klassikaal ge~nqu~teerd.
Tot nu (begin 1977) toe werden die volgendie metingen verricht:
I. 1973: Kiassikale enqu~te onder in totaal 1227 leerlingen (brugklassers,

2e klas bouw, 3e kias bouw, 2e kias metaal, 3e kias metaal).
II. 1974: Tweemaal werd informatie over die jongens ingewonnen bij die

diverse schooladministraties.
III. 1975:Alleen bouw-kiezerswerden in die meting betrokken, di.w.z. bena-

derd werden: brugklassers die in 1973 een voorkeur voor die bouwricbting
hadden; brugklassers die voorkeur voor een andere richting hadden, maar
toch die bouwrichting kozen en alle jongens die in 1973 in die 2e of 3e bouw-
klas zaten (netto n = 524). De enqu&es in 1975 werden individueel en mon-
deling door middiel van enqu&eurs gebouden.
IV. 1976: Alleen die jongens die in 1973 in die 2e of 3e bouwklas zaten

werden benadierdi, onadat die brugklassers uit die eerstemeting voor bet grootste
deel nog op die its zaten (tijdiens bet ondierzoek werd die its uitgebreidi tot
4 leerjaren). Het netto n-aantal was 310.
E~n groep (die jongens die in 1973 in die 2e of 3e kias bouw zaten)

is dius in alle vier die metingen betrokken. Hierover kunnen die meeste analyses
geschiedien.
Het is vanzelfsprekend dat die beperkingen in die metingen werdien aange-

bracbt onadiat bet in dit onderzoek vooral ging beleidisrelevante informatie
voor die SVB aan te dragen. Wet volgen van bijvoorbeeld alie brugklassers
zou weliswaar uit oogpunt van bet gehele leerlingwezen interessant geweest
zijn, inaar dat is niet gedaan omdiat bet voor die SVB nauwelijks relevant
zou zijn. Wij zullen nu aan die band van enkele resultaten uit bet onderzoek
ingaan op die waardie van die gekozen ondierzoeksopzet ten opzicbte van die
voorliggende probleenastelling.

2. WET ONDERZOEK

2.1. De hooldiUnen in de beschrgving van het onderzoek.

Er is in die loop der jaren in dit onderzoek veel materiaal over allerlei
facetten van bet beroepskeuzeproces beschikbaar gekomen. Voor een artikel
als dit moet men een keuze doen uit die uitgebreide hoeveelbeid empirisch
materiaal.
Wij bebben gekozen voor die volgende ingang:

• Inhoudielijk gezien is bet centrale onderwerp: “Wat voorjongens komen nu
uiteindelijk bij die SVB terecbt in vergelijking met leeftijdgenoten die door-
leren, in een andiere bedrijfstak gaan werken of wel in die bouw werken
maar geen SVB-opleiding volgen?” Met andere woordien die bescbrijving
van bet verloop van die keuzemomenten tussen lagere school en eerste
werkkring.
De volgendie voor ons onderzoek relevante momenten en splitsingen tredien
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— die jongens die na die lagere schooLnaar die Its gaan versus jongens die een
andiere vorm van ondierwijs gaan volgen

— die jongens die op die its voor die bouwrichting kiezen versus die jongens die
die metaalricbting kiezen

— die jongens die na die its gaan werken versus die jongens die gaan door-
leren (met name aan de mts)

— die jongens die indie bouw gaan werken versus die jongens die niet in die bouw
gaan werken

—~ dejongensdie binnen die bouw een opleiding in bet kader van bet leerling-
wezen gaan volgen versus die jongens die dat niet doen

— die jongens die een diergelijke opleiding voltooien versus die jongens die die
opleiding afbreken.

• De meer ondierzoektechniscbe boofduijn is: “Hoe draagt die longitudinale
ondierzoeksopzet bij tot een goed inzicht in dieze keuzemomenten”. Daar-
naast zullen enige losse illustraties van die voordielewvan deze onderzoeks-
opzet gegeven wordien.

Deze selectie betekent dat er geen ruimte is om in te gaan op een aantal
interessante aspecten van bet ondierzoek zoals het functioneren van bet leer-
lingenwezen in die bouw, bet beeld van de bouw, die evaluatie van die its, de
positie van die jongens in hun eerste bedirijf etc.
Als leidiraadi is gekozen voor ~n hoofdondierwerp uit bet onderzoek, dat

belicht wordit vanuit die voor- en nadielen van die onderzoektechnische opzet.

2.2. De meting 1973: de eerste splitsingen*

De eerste splitsing die optreedit is die tussen its-ers en niet Its-ers. Gok in
ons onderzoek bleek sociaal milieu een belangrijke rol te spelen bij die school-
keuze na de lagere school (zie bijv. Carpaij en van Westerlaak 1973, Elzinga
1968). Bijvoorbeeldi 90% van die in ons ondierzoek ondiervraagde its-leerlingen
heeft een vader die handarbeidier is. Gok van die jongens die broers of
zusters hebben blijkt dat in ca. 85~~ van de gevallen dieze broers of zusters
bandarbeid verrichten of bet lager beroepsonderwijs volgen. Uit ander onder-
zoek (zie bijv. Carpaij en van Westerlaak 1973) is ook gebleken dat die
affiniteit tot de school bij its-ers minder groot is dan bij leerlingen die naar
andiere schooltypen gaan. In dit ondierzoek beschikken wij niet over verge-
lijkende cijfers, maar wel kan gesteldi wordien dat slecbts 20~~ graag naar die
lagere school ging. Twee belangrijke variabelen in bet gehele beroepskeuze-
proces zijn biermedie reeds geintrodiuceerdi.
De volgendie analyse betreft die verscbillen tussen die jongens die een be-

paalde keuzerichting op die its gaan volgen, met name bet ondierscheidi
tussen metaal- en bouw-kiezers. Op grondi van gesprekken met its-leraren
werd die verondierstelling ontwikkeld dat metaal-kiezers op school beter zoudien
leren en meer interesse zouden hebben dan bouw-kiezers. Om deze ver-
*Wanneer in de navolgende paragrafen over versehillen gesproken wordt, betekent dit dat statis-
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onderstelling te onderzoeken construeerden wij een Ieergerichtheid-index. De
antwoorden op een 3-tal vragen werden daartoe gecombineerd:
• als men nu zou mogen keizen, zou men dan liever gaan werken of eerst
die its afmaken?

• zijn diegenen, die eerst die its willen afmaken van plan na die its verder
te leren aan een diagschool of denkt men te gaan werken?

• aan degenen die na die Its geen dagscbool meer denken te gaan volgen of
bet nog niet weten is gevraagd, of men naast bet werk nog van plan is
een opleiding te volgen.
Uit die analyse bleek dat die leergericbtbeidi van die jongens die na die

brugklas die bouwrichting dienken te gaan doen, aanzienlijk lager is dan die
leergericbtbeid bij die metaal-kiezers. Dit moge blijken uit bet feit dat van die
bouw-kiezersmaar liefst 4200 wil gaan werken (waarvan 1400 direct al en 2800
na eerst die its afgemaakt te bebben). Van die metaal-kiezers zei 25~~ (l00~
direct en 1500 na die its) werken te prefereren boven leren. Deze verscbillen
tussen die bouw-kiezers en die metnal-kiezers uit die brugklassen werden ook
aangetroffen bij die bouw- en metaalleerlingen uit die 2e en 3e klassen.
Een verdiere onderscheiding tussen bouw- en metaal-kiezers werdi gevondien

door vast te stellen welke eisen deze jongens stellen ten aanzien van die toe-
konastige arbeidi(s-omgeving).
De jongens kregen 24 aspecten voorgelegd met die vraag op weike aspecten

zij vooral zouden letten bij bet kiezen van bun werk en weike dingen hen
mindier zouden kunnen schelen.
Ben factoranalyse leverdie 5 onderliggendie dimensies op, die als volgt

geinterpreteerdi werden:
— toekomstperspectief (goedi loon, goedie promotiekansen, mogelijkheid tot
scholing)

— autonomie en inspraak (kunnen meespreken, zeifwerk organiseren)
— beschutting (gewaardieerdi worden, prettige sfeer, chef die acbter je staat)
— gemakzucht/ambitie (niet al te ingewikkeld werk)
— eigenwaardie (laten zien wat je waard bent, verantwoordelijkbeidi).
Door die factorscores voor beide analyse-groepen te berekenen is bet

mogelijk bouw- en metaaljongeren te vergelijken.
Op dine dimensies werd geen verschil tussen bouw- en metaaljongeren ge-

vondien (autonomie en inspraak, beschutting, eigenwaarde). Wel bleken die
metaaljongeren meerop toekomstmogelijkbeden gericbt dan die bouwjongeren.
Dit verschil wordit in die eerste plaats veroorzaakt door bet feit dat metaal-
jongeren die mogelijkheid om cursussen en verdiere scholing te volgen veel
vaker belangrijker vinden dan die bouwjongens.
Ook bleken bouwjongeren mindier ambitieus, vooral bet aspect ‘niet al te

ingewikkeldi werk’ wordit vaker van belang geacbt door bouwjongeren dan
door metaaljongeren (zie ook over bet belang van dieze aspecten: van
Wezel 1974, Ylandi 1974).
De voor die SVB belangnijkste conclusie uit dieze eerste meting is dat de

mindier leergerichten naar die its gaan en dat binnen die groep its-ers die
minst ieergerichten die bouwrichting gaan volgen. Daarbij komt dat al in die 159



brugklas die bouw-kiezers die factor toekomstperspectief mindier belangrijk
vinden dan die metaal-kiezers. Al in deze vroege stadia van bet beroepskeuze-
proces komen dius motieven naar voten die wel degelijk van belang zijn bij
die latere keuze voor een opleiding in bet kadier van bet leerlingwezen.

2.3. Dc meting 1975: doorleren of werken na de Its?

De beschrijving van dieze tweede meting kan vrij kort zijn, omdat bijvoor-
beeldi als bet om die analyse van ex-its groepen gaat nog niet elke leerling die
its verlaten had, en die werkendie pas- kort werkten zodat eventuele relaties
nog vertroebeldi zoudien wordien door sneile wisselnars (bijv. van doorleren
naar werken, van werken naar doorieren, van bouw naar niet-bouw etc.). Wel
bleekal bijvoorbeeldi dat degenen die gingen doorleren betere scbooiprestaties
op die Its leverdien dan diegenen die gingen werken. Wij moeten bierbij be-
dienken dat in dieze meting alleen kiezers van die bouwricbting zijn ondier-
vraagd. De metani-kiezers zijn na die eerste meting niet opnieuw benadierdi.
Dit betekent dat die overgebieven bouw-kiezers die na die Its gaan werken
zich diriemaai in die minst scbooigericbte groep bevonden bebben (als
its-leerling, als bouw-kiezer en als niet-doorleerder na die its). Van die bouw-
kiezers die na die its gaandoorleren gaat 5000 naar die mts, 15% naar tuinbouw-
of agrariscbe scholen, en een kleine 100 naar die bakkersvakscbooi. Wet
voigen van een bouwrichting op die its impliceert dus niet dat men, wanneer
er doorgeleerd wordit, ook door gaat leren in een bouwricbting.
In die bescbrijving van die dierdie meting komen die spiitsingen binnen die

groep die na die Its gaat werken aan die orde.

Naast dit inzicbt in die keuzemomenten geeft die longitudinale opzet die
mogeiijkheidi consistentie of verandiering van antwoorden na te gaan. Daartoe
kan een vergelijking tussen antwoordien op vragen in beide metingen ge-
trokken worden. Aan die ex-Its-ers Th bijvoorbeeld gevraagdi boe grnag zij
naar die its gingen.
Onadiat deze vraag ook in 1973 gesteldi was toen die jongens nog op die its

zaten is vergelijking mogelijk. Uit die turnover tabel blijkt dat:
— 440~ betzeifdie antwoord gaf
~~150o als ex-its-ers die its meer waardeerde dan als its-er
—Al00 nad~ Its die its lager waardieerde.
In bet algemeen waardeert men die its na bet verlaten ervan lager dan toen

men erop- zat. Stroink en Andiries (1977) vinden in bun onderzoek ondier
metnaijongeren juist bet omgekeerdie: nadiat men eenjaar van die its was kwam
die its er in die beoordeiing van die jongens er heel wat beter af dan toen ze
erop zaten. Weiiicbt moeten wij dit verscbii toescbrijven aan bet reeds in ons
ondierzoek geconstateerdie verschil in leergerichtbeidi tussen bouw-kiezers en
metaai-kiezers. Bouw-kiezers zijn minder leergericht en zuiien daardoor
negatiever o~ die its terugzien. Ook zou bet verschil in kwaiiteit van die aan-
siuiting beroepsonderwijs—praktijk in bouw en metani een verkiaring kunnen
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Dat een dergeiijk verandierings-effect niet bij alie vragen optreedt blijkt
uit die antwoorden op die vraag of men acbteraf iiever naar een andiere
scbool dan de its was gegaan. Van degenen die in ‘73 ‘nee’ op dieze vraag
antwoordidien gaf 83~~ in ‘75 weer betzeifde antwoord. De mening over die
keuze blijft dus na bet verlaten van die its vrij consistent met die tijdens bet
verbiijf op die Its.
Door die longitudinale opzet kan men behaive inzicht in verandieringen ook

nagaan of verwachtingen van de jongens uitkomen.
In ‘73 is bijvoorbeeld gevraagdi: ‘Voordat je op die its kwam, bad je toen

al een idee wat voor werk je later wilde gaan doen?”
Uit deze meting biijkt dat die jongens die al voor bun konast op die its

wisten dat zij timmerman of metselaar wilden worden, ook inderdaad meer
in die bouw terechtkomen.

2.4. Dc meting 1976: Waar gaan de bouw-kiezers naar toe?

In die meting 1976 badidien vrijwel alle jongens die in 1972/1973 in die 2e en
3e bouwkias zaten die its veriaten en daarom werd juist deze groep ondier-
vraagd. (Dejongens die in 1973 in die 2e of 3e bouwklas zaten zijn ais enigen
tot nu toe viermaai in bet onderzoek betrokken).
De volgende dine vragen stonden in deze meting centraai:

1. In weike beroepen komen die jongens na die its terecbt?
2. Waarom komen ze in die beroepen terecht?
3. Hoegroot is die stabiliteit, d.w.z. hoe lang blijftmen bedirijfs- en bedrijfstak-
trouw?

I. In welke beroepen komen de ]ongens na de lis terechi?
Het antwoord op die eerste vraag kunnen wij geven door middiel van

diagram 1. Hieruit blijkt dat 82o~ werkt, 130~ is gaan doorieren en die
overige 500 ofwei in dienst is gegaan, werkioos is, ofwel nog op die its zit.
Binnen die werkendien kan een onderscbeidi gemaakt worden naar jongens

die in die bouw en jongens die in die niet-bouw werkzaam zijn. Van die totale
steekproef blijkt die heift in die bouw terecht gekomen te zijn, en 20~ 0

biijkt met die primaire opleiding bezig te zijn of diaarvoor geslaagdi te zijn.
Ouze verwacbting is dat uiteindieiijk ca. 1500 van die totaie steekproef voor
die primaire opleiding zal slagen.*
Uit bet schema zal duidielijk zijn dat een diergelijk inzicbt in die quantificatie

van die groepen ex-its-ers vrijwei niet mogelijk is door een diwarsdoor-
snedie-ondierzoek, gezien die vele ricbtingen, waar die jongens naar toe gaan
(vooral niet-bouwgroep en die doorleerdiers).

* Nu de eindgroepen’ in bet onderzoek steeds duideijiker worden en eventuele relaties minder
vertroebeld gaan worden door snelle wisselaars wordt het zinvoller de ‘eindgroepen’ met behuip
van multivariate analyse technieken (bijv. discriminant-analyse) te gaan analyseren. Dit zal in
de meting ‘77 gebeuren. 161



totale ateekproef ~:10O%=323
werkt verktniet
82% 18%

in de bouw niet Leert door opits werkicos mu. lienat
indebouw 13% 2% 3% 1%
33%

I I
votgt geslaagd voor gestoptmet noolt

svb-cursus svb-curaus s~b-c~rsus begonnen
12% 8% 9% met

avb-cursus
20%

Diagram I. De 2e/3e bouwklassers uit ‘72/’73 in september 1976*.

* Deze percentages zijn gebaseerd op hetgeen de jongens in mei ‘76 zeiden te doen, en wat zij
van plan waren de komende paar maanden te gaan doen (al deze 323 jongen~ werden dus
in de 4e meting ondervraagd). Het gaat in dit diagram alleen om de groep jongens die in
1973 in de 2e of 3e bouwklas zaten.

** Wat betreft de panel-uitval kan gesteld worden dat deze als volgt is gerekend vanaf de
startsteekproet in ‘73: meting fl 5O~ uitval, meting III l4”~, uitval, meting tV 3,5o~ uitval:
totaal 22,5%. Wel dient hierbij aangetekend te warden dat in de startsteekproef (kiassikale
enqu8te ‘73 n = 420) geeiinon-respons was.

2. Waarom komen ze in die beroepen terechi?

De tweede vraag bebben wij getracht te beantwoordien door dine onaf-
bankeiijke variabelen te construeren en te relateren aan een groot aantai
variabeien uit aile gehouden metingen:
• die splitsing tussen bouw en niet-bouw groep (let wel van die jongens die
op die Its cen bouwspeciaiisatie bebben gediaan). Ona eventuele verschiiien
tussen beidie groepen zo duidielijk mogeiijk tot uitdirukking te brengen is
dieze afhankelijke variabeie zodanig geconstrueerdidat zij aiieenjongens betreft
die al ~n jaar in die bouw of niet-bouw werken (dit was te achterhaien
door zowel gegevens uit die meting ‘75 als ‘76 te gebruiken). Ais onaf-
hankeiijke kenmerken werdi een groot aantal vaniabelen uit alle metingen
gebruikt.
Bouwjongens bleken ais volgt van die niet-bouwjongens te verschilien (zie

Tabel 1):
— zij hebben vaker een vader die in die bouw werkzaam is
— -vondien bet op die its leuker
— waren op die its beter
— badidien mindier spijt van die keuze van die bouwnicbting
— waren ai op die lts meer van plan in die bouw te zuilen gaan
— verwachten bet vaker beter dan hun oudiers te zuilen krijgen.
Tot nu toe bebben wij steeds gezien dat die potenti~le SVB-leeriingen in

die minst leergerichte groepen zaten (Its, bouwnicliting, niet-doorleren) nu zien
162 wij dat zij voor bet eerst in die incest leergericbte groep zitten.



Tabel I T/ergelifkmy houwgroep en nwt—l’ouwqioej~.

bouwgroep
(n= 140)

niet-bouwgroep
(n=64)

— vader in bouw 530 1100
— leuk op its 78oo 56o~
— goed op Its 80% 58o~
— spijt bouwriehting 35% 650o

— in ‘73 van plan in bouw te gaan 670. 39o~

— verwaehting beter dan ouders te zullen krijgen 37% 22%

Combinatie-analyse: van de jongens die ~n een vader in de bouw hebben bn bet leuk op de
Its vonden 6n een goede leerling op de Its waren (n = 20) komt uiteindelijk 9000 in de bouw
tereeht, terwiji dit van de rest 58o~ is.
(N.B. klein n-getal)

• De volgende splitsing is bij degenen die in die bouw werkzaam zijn tussen
SVB-leerlingen en niet SVB-leerlingen. SVB-ers blijken op die volgende ken-
merken van niet SVB-ers te verscbillen (zie Tabel 2):
— zij bebben minder voorkeur voor algemene vakken ais gescbiedienis en
aardirijkskundie

— waren op die its beter in timmeren
— waren al op die its meer van plan in die bouw te zullen gaan
— verwacbten bet vaker beter dan bun oudiers te zulien krijgen.
Bij dieze spiitsing gaat bet dius blijkbaar niet om een algemene leer-

gericbtheid maar om specifieke beiangsteiiing en bandivaardigbedien zoais bij-
voorbeeldi die timmer-bekwaambeidi op die its.

Tabel 2 Verqeliiking SVB-leL’rtingcn en niem-SVB-leerlingen.

SVB-leerlingen
(n=95)

niet-SVB-leerlingen
(n=62)

— 7 of meer voor timmeren 730 l7o~

— in ‘73 van plan in bouw te gaan 710~ 530

— verwaehting beter dan ouders te zullen krijgen 390 24%

• Bij die laatste spiitsing tenslotte, namelijk die tussen die groep die met die
SVB-opieidiing gestopt is versus die groep die niet gestopt is, is eenzelfde
procedure gevolgd ais in beidie voorgaandie analyses. Dan blijkt dat SVB-
gestopten als volgt te verscbillen van SVB-ers die niet gestopt zijn (zie
Tabel 3):
— zij hebben mindier vaak een vader die in die bouw werkzaam is
— zij bebben minder vaak een vadier met een tecbniscb beroep
— zij vonden bet vaker minder leuk op die lts
— zij waren vaker slecbt in wiskundie
— zij waren vaker na die lagere school liever gaan werken.
Ook bij deze dine iaatst bebandeldie keuzemomenten blijken sociaal milieu

en leergericbtheid zeer belangnijke factoren. De geringste rol spelen dieze 163



factoren nog bij die spiitsing binnen die bouwgroep naar SVB-leerling en
niet-SVB-leerling.

Tabel3
Vergelijkin.q jongens die gesLopt z(/n met de SVa-opleiding en die doorgegaan zijn

SVB-niet gesropt gestopt
(n=60) (n=35)

— vader in bouw 400 23%

— vader techniseli beroep 59% 36%
— leuk op Its 890o

— liever werken na lo 14% 29%

Conzbtnatie-analyse: Van de jongens die een vader hebben die &n in de bouw werkt ~n een tech-
niseb beroep heeft ~n die bet leuk vonden op de Its (n = 17) is 87% niet met de opleiding gestopt,
terwijl van de rest 580. niet gestopt is.
(N.B. klein n-getal).

3. Hoe grow is de stabiliteit?

De dierdie vraag betreft die naar die stabiliteit in die keuze van die jongens die
deel uitmaken van die groepen. Waarom is inzicbt in die stabiliteit zo belang-
rijk? Wet zal diuidielijk zijn dat bij een grote stabiliteit bet keuzeproces dat
gedurendie die laatste maandien van die its plaatsvindit, zeer beiangrijk wordit
onadat dan immers die keuze meteen een groot deel van die levensloop van
diejongen voor een aantal jaren bepaalt (voor die meesten tot aan die diienst).
Ben grote stabiliteit betekent ook dat die laatste maanden van die its eigenlijk
die laatste mogelijkbeid tot beinvloediing bieden. Door vergelijking van die
meting ‘75 en ‘76 weten wij hoe bet met die stabiliteit is gesteldi.
Uit bet volgendie overzicbt blijkt dat dieze bijzondier groot is,

niet-bouwgroep: 88~~ bleef tussen ‘75 en ‘76 in die niet-bouw, siecbts 8O~
ging van die niet-bouw naar die bouw

bouwgrocp ~. 9000 bleef in die bouw, slechts 500 ging van die bouw naar
die niet-bouw

mis .~ 83% bleef op die nats.
Behalve stabiliteit van die keuze van die jongens voor een bedrijfstak biijkt

er ook een grote stabiliteit wat betreft bedirijf: ca. 70~ ~, werkte in ‘76 nog bij
hetzelfde bedirijf als ~n jaar dinarvoor.
Uit al dieze gegevens biijkt dius een grote stabiliteit en bet grote belang van

die keuze nan bet eindi van die its. De SVB werdi biermee belangrijke
informatie verscbaft, waarmee zij in haar voorlichting rekening kan houden.

2.5. Bclangr~ke factoren bU de keuze-momemen

In paragraaf 2.2, 2.3 en 2.4 is een groot aantal factoren nnar voren gebracht
164 die een rol spelen bij bepaalde keuze-momenten.



Wanneer wij het aigemene scbema van Kropman en Collaris (1974) uit
paragraaf 1.3 in berinnering roepen blijken die door ons als belangrijk ge-
traceerde factoren voor een zeer groot deel inpasbaar in dit algemene schema.

• kenmerken van bet kind
• kenmerken van het ouderlijk gezin

• kenmerken lagere school en doorlopen
basisonderwijs

• kenmerken ‘keuze-proces’ (beroepswens)

— zie buy. de rol van de leergerichtheid
— in ooze resultaten zijn wij deze kenmerken
tegengekomen bij de rol van bet sociaal
milieu en bet beroep van de vader (bouw!
niet-bouw, techniseb/niet-techniseb)

— geconstateerd werd dat relatiefweinig Its-ers
graag naar de lagere school gingen en dat
bijvoorbeeld SYB-gestopten vaker na de
lagere school liever waren gaan werken.

— deze kenmerken kwamen wij bijvoorbeeld
tegen bij de conclusie dat jongens die al
voor bun komst op de its wisten dat zij
timmermanofmetselaar wilden worden ook
inderdaad meer in de bouw terechtkomen,
voorts bij de rot van de eisen gesteld aan
de arbeidsomgeving en tenslotte bij bet
aspiratieniveau (bet berer krijgen dan de
ouders).

Een dergelijke inpassing van die gevonden factoren in een aigemeen schema
beeft als voordeel dat die resultaten van die vele studies naar school- en
beroepsverloop gemakkelijker vergeleken kunnen worden en dat deze ver-
gelijkbaarbeid wellicbt kan leiden tot die aanzet tot een algemene tbeorie
over bet beroepskeuze-proces. Zoals al in die inleiding en paragraaf 2.1
betoogd is vait dit laatste buiten bet bestek van dit artikel.
Hiermedie zijn wij aan bet eindi gekomen van die bescbrijving en ver-

kiaring van die in paragraaf 2.1 genoenadie zes voor ons onderzoek relevante
keuzemomenten. In bet volgendie hoofdistuk wordit een afsiuitende evaluatie
gegeven.

3. EVALUATIE

3.1. Evaluatie van de longitudinale opzet

Uit voorgaandie bescbrijvingen moge duidielijk geworden zijn weike voordelen
die longitudinale opzet gehadi heeft boven een transversale. Men kan in bet
geval van die informatie die wij uit diagram 1 krijgen zelfs stellen dat om
dezelfde informatie te verkrijgen deze opzet diaar noodzakelijk is, onadiat bij
een andiere opzet een zeer grote steekproef uit jongeren getrokken zou moeten
worden. Voorts is in die bescbrijving van enkele aspecten van bet onderzoek
naar voren gekomen dat men bet keuzeproces kan volgen bij dezelfde indivi-
duen, diezelfdie vragen oververscbillendie metingen vergeleken kunnen wordien,
een antwoord gerelateerdi kanwordien aan een aantal kenmerken vastgelegd in
vorige metingen, voorspellingen zoals door die jongens zeifgediaan gecontro-
ieerdi kunnen wordien en dat afhankeiijke variabelen ‘duidieiijker en hardier’
gemaakt kunnen worden. 165



3.2. Evaluatic van het ondcrzock en belcidsimplieatics

Op basis van die tot nu toe verkregen ondierzoeksresultaten werdi door
Bureau Veidikamp en die 5MB gezameniijk een rapport met beleidisimplicaties
opgesteldi (titel: SJ~B, naast de bedrUven of in de bedrUven?~. Teneinde dit
rapport uit te werken werdi een commissie gevornadi waarin alle partijen die
deel uitmaken van het bestuur van die SVB een vertegenwoordiger hadden.
Gezamenlijk werden die rapporten bestudeerdi en xverdi een lijst met beleidis-
consequenties opgesteld, die vastgelegdi werdi in een rapport Motieven tot
noodzakclijke aktic (zie voor een bespreking hiervan, met commentaar van
verschillende kanten: C’obouw Magazine, no. 24, december 1976).
De longitudinale opzet van bet ondierzoek biedit zoals we al gezien hebben

een aantal ondierzoekstechniscbe voordelen, bovendien vergemakkelijkt een
diergelijke opzet bet samenspel tussen opdiracbtgever en ondierzoeker, hetgeen
die beleidsgerichtbeid van bet ondierzoek ten goedie konat.

3.3. Voortzetting van het onderzoek __

Voorlopig is besloten die metingen af te sluiten wanneer die eerste jongens die
militaire diienst ingaan. Dit betekent dat waarschijnlijk in 1978 die laatste
meting geboudien zalwordien, zodat dan voor een groep jongens die resultaten
van 5 metingen beschikbaar zijn. Jammer genoeg niet voor alle jongens waar
waar die eerste meting mee gestart is, onadiat immers steeds die voor die SVB
meest relevante groepen gevolgdi zijn. In dit kadier zou bet ons inziens
aanbeveling verdienen wanneer alle landielijke organen van het leerlingwezen
gezamenlijk 6f bet Ministerie van Ondierwijs een diergelijk 6ndierzoek zon
starten en alle leerlingen zou blijven volgen. De beleidisrelevantie van een
dergelijk ondierzoek zou groot zijn ~n die kwaliteit van onderzoek zowel in
ondierzoekstechnische als in probleem-opiossendie zin zou ermee gediendi zijn.

LITERATUUR

A. E. Bronner en R. de Hoog, Political preference as a marketing problem a eboice model
and an application in tbe Netberlands’ in: ESOMAR Proceedings, Veneti8, 603—627 (1976).
F. P. Carpaij ~n J. M. van Westerlaak, Beroepskeuze en werkgelegenheid, Nijmegen (1973).
‘Wie gaat boe bet bouwgezicbt oppoetsen’, Cobouw Magazine: 4, 24, dec. ‘76.
S. S. Elzin~a7,Jeugd voor de drempel ran het bedrijfsler’en Purmerend (1968).
0. W. FisTher, Multidimensional utility models for risky and riskiess eboice’, in: Org. Beb.
andHwnan Perf. 17, 127—146 (1976).
R. L. Gorden, Snterr’iewing: strategy, techniques and tactics, Homewood (1975).
J. A. Kropman en J. W. M. Collaris, Van jaar tot bar, cerstefase, publikatie I.T.S., Nijmegen
(1974).
P. F. Lazarsfeld, B. Berelson, H. Gaudet, Thepeople’s choice, (edifie 1955) NeWYork (1944).
V. A. Moser en 0. Kalton, Surrey methods in social inuestigation, London (1971).
W. F. van Raay, consumer choice behatior:_an information-procesSing approach.Tilburg (1977).
P. L. Stroilbk en F. Andries, De its-er>van schotier tot werknemer,Leiden (l97j~
J. A. M. van Wezel: Dc werkgelegenheid in de bouwnUterheid in het krachtenr’eld tan uroag
en aanbod,_LIB/IVA, Tilburg, (1974).

166 J. 0. M. Yland: Studeren of werken, (deel ten II) Amsterdam (1974).



9. Enige problemen bij het meten
van koopgedrag inzake duurzame
gebruiksgoederen;
een experimentele veldstudie
LEENDERT DE JONGE EN WALLE M. OPPEnuK VAN VEEN

BEKNOPTE SAMENVATTING

In het kader van een uitgebreid onderzoek naar de voorspelbaarheid van koopgedrag werden de
auteurs met een aantal meetproblemengeconfronteerd. Aan een viertal van deze problemen wordt
in dit artikel aandacht besteed. Twee problemen van meer algemene aard zijn: de keuze van de
meest geschikte respondent en demeest geschikte interview-methode. De twee andere problemen
zijn meer specifiek voor hetmeten van koopgedrag inzake duurzame gebruiksgoederen. Zij hebben
betrekking op de keuze van een geschikte schaalvoor het meten van koopkansen en de plaats in
de vragenlijstwaar deze koopkansvragen moeten worden opgenomen.

1. INLEIDING

In dit artikel warden de apzet, resultaten en canclusies bespraken van een
pilot onderzaek dat werd gehauden inbet kader van het zagenaamde Langitu-
dinaal Anticipatie Onderzaek (L.A.O.-praject).
Het doel van het L.A.O.-praject is twee~r1ei:
a. Een anderzaek naar de magelijkheden van een algemene, causale methode

ammarkten voar specifieke duurzame gebruiksartikelen tot 12 maanden voor-
uit te vaorspellen en veranderingen in bet marktvalume te verkiaren.
b. Een anderzaek naar demagelijkheden van een algemene causalemethade

am de huishaudingen die een bepaald pradukt in de kamende 12 maanden
zullen gaan kapen, te anderscheiden van de huishaudingen die in die periode
niet zullen kapen.
Vaar dit dael is een canceptueel madel antwikkeld.25 Valgens dit madel

wardt het aankaapgedrag van een huishauding inzake een duurzaam gebruiks-
gaed apgevat als functie van drie graepen variabelen: 1. de situatie waarin de
huishauding verkeert (ecanam isch. demagrafisch, sacialagisch, psychala-
gisch); 2. de verwaclitingen (anticipaties) die de huishauding kaestert, en 3.
veranderingen in zawel situatie als verwachtingen. Om dit madel te kunnen
schatten en taetsen en aldus inzicht te verkrijgen in de dynamiek van de ver-
anderingen die inde laap van de tijd plaatsvinden zijn langitudinale data nadig.
Deze kunnen warden verkregen daar eenvaste graep huishaudingen meerdere
malen te interviewen — dat is langitudinaal meten. Centraal in dit artikel staat
flu de vraag hoe men met het aog op eerdergenoemde daelstelling tat de 167



specificatie van een geschiktemethadevoar langitudinaal meten geraakt. Deze
specificatie impliceert een nantal beslissingen. Sammige van deze beslissingen
zoals die welke verband houden met het abject van anderzaek, de te ander-
zoeken papulatie en het beschikbaar budget, kunnen a priori warden genamen.
Andere beslissingen echter waarbij de basisprablemen van het anderzaek-
design in het geding zija, vereisen vaoranderzaek. Om deze laatste soart pro-
blemen duidelijk te kunnen farmuleren, zullen we eerst de a priori beslissingen
in het kart de revu laten passeren.

1.1 A priori beslissingen

a. Gezien de aard van de pradukten waarop bet L.A.O.-project gericht is (als
abjecten van anderzaek werden met name auto’s, televisietoestellen en staf-
zuigers uitverkaren), wardt de huishauding als abservatie-eenheid apgevat.
b. Om redenen van kasten en tijd warden niet alle Nederlandse huishau-

dingen anderzacht, maar wardt een natianale huishaudingen steekpraef ge-
houden.
c. Vanwege de vereiste langitudinale gegevens (dezelfde huishauding wardt

meerdere malen andervraagd) moet de huishaudingen-steekpraef een panel
zijn. Om eeiidrietal redenen is beslaten geen ad-hoc panel te creiiren maar am
huishaudingen uit een bestaand panel te selecteren. Ten eerste mag warden
verwacht dat de bereidheid van de respandenten am meerdan ~n keer deel te
nemen grater is in een bestaand panel dan in een ad-hoc panel.
Daarnaast kan warden aangenamen dat ervaring met interviews en het in-

vullen van vragenlijsten, een gunstige invlaed heeft op het vermogen van de
respondent am de vragen te begrijpen en te beantwaorden.
Ten derde kunnen de arganisatorische prablemen die inherent zijn aan het

cre&en en in standhauden van eenad-hoc panel, vermeden warden. Bavendien
heeft een bestaande panel-arganisatie infarmatie ter heschikking voar de ge-
bruiker van het panel zander dat daarvaar nadere andervraging nadig is.
d. Het kaapgedrag van de huishauding is de resultante van het kaapgedrag

van de afzanderlijke leden van de huishauding. De rollen van de afzonderlijke
leden verschillen al naar gelang de verschillende stadia in bet beslissingspraces
van de huishauding alsoak voar verschillende pradukten.7 ~ tl.2&29.33 Aan-
gezien geen enkel lid valledig geYnfarmeerd is over het gedrag van de andere
1eden8’9”~’5 zau het te prefereren zijn het gedrag te meten van elk lid van
de huishouding afzanderlijk of van alle leden simultaan. Deze procedure is
echter niet alleen erg kastbaar, maaroak inefficient voar zaver zij overbodige
of nutteloze infarmatie oplevert. Overbadigheid doet zich voor met betrek-
king tat al die infarmatie die even goed door slechts ~n lid van de huis-
hauding gegeven kan warden (bijv. feitelijke informatie). Infarmatie kan
nutteloas zijn door gebrek ann kennis omtrent relevantie en betekenis van
verschillen tussen de leden van de huishauding voar de verklaring en predictie
van het kaapgedrag van de huishouding. Daarmee is niet gez~gd dat de be-
studering van deze verschillen niet nuttig zau zijn. Integendeel, anderzaek op
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of hij beide echtgenaten of slechts ~n van hen zal ondervragen.&P1145
Als men de invlaed van individuen op het nemen van beslissingen wil

bestuderen, dan zal ~n enkele respondent anvaldoende zijnf’40 Als men
echter het kaapgedrag van de huishauding wil verkiaren en voarspellen, dan
blijkt er nag steeds weinig evidentie te zijn waaram en hoe men zich zau
moeten verlaten op de gegevens van meer dan ~n lid van de huishauding.
De argumenten die pleiten voar het andervragen van meer dan ~6n persoan

zijn zwak. Mede daarom en vanwege het gewicht van de financi~le beper-
kingen werd beslaten slechts 6~n lid van de huishauding te andervragen. Het
ondervragen van twee leden zan, gegeven het beschikbare budget, resulteren
in een kleinere steekpraef en bijgevalg tat minder representatieve resultaten.
Bavendien moet de waarde van extra infarmatie die wardt verkregen door

meerdan een persoan uit de huishauding te interviewen nag steeds vastgesteld
warden.8’ 10

1.2 Beslissingen die gebaseerd worden op de resultaten van onderhavige studie

Uitgaande van de a priori beslissingen kamen tweeprablemen centraal te staan:
Probleem 1

Welk lid van de huishauding kan als de beste representant van de huishauding
beschauwd warden voar de rappartering van het kaapgedrag van de huis-
handing inzake een verscheidenheid ann specifieke duurzame gebruiksartike-
len?
Probleem 2

Welke interview-methade is de meest geschikte am de benadigde infarmatie
van die respondent te verkrijgen?
Twee additianele prablemen die van specinal belang zija in gevalvan duur-

zame gebruiksartikelen, zijn:
Probleem 3

Welke aperatianalisatie van de variabele die de koapintentie meet voar een
specifiek duurzaam goed binnen een gespecificeerde periade is te prefereren?
Probleem 4

Moet het meten van koapintenties in de loopvan het interview vaarafgaan of
valgen op het meten van andere verwachtingen aver de taekamst?
Andere prablemen van aperatianalisatie en vragenlijst lay-out werden apge-

last valgens de gangbare principes van veldanderzaek en zullen in dit artikel
niet verder bespraken warden.
Het haafddael van dit vaaronderzaek is het vinden van aplassingen voar de

vier hierbaven genaemde prablemen.

1.3. De verdere inhoud

In haafdstuk 2 warden de vier prableemgebieden meer in detail bespraken.
Haafdstuk 3 behandelt het onderzaek design en de methade van analyse.
Haafdstuk 4 geeft een averzicht van de resultaten. In hoafdstuk 5 warden de
canclusies gepresenteerd. Een lijst met referenties campleteert het artikel. 169



2. DISCUSSIE VAN DE PROBLEMEN

DehiervQor genoemde prablemen zijn in beperkte mate reeds besproken in de
literatuur. Danruit blijkt dat ernag geen algemeen geaccepteerde evidentie ten
gunste van bepaalde aplasisingen is. In een dergelijke situatie zullen de uit-
eindelijke beslissingen sterk beinvlaed warden door de voarkeuren van de
anderzaeker zelf. In dit haofdstuk zullen daaram zawel de relevante bevin-
dingen uit de literatuur als de voorkeuren van de auteurs van dit artikel voar
bepaalde aplossingen behandeld warden.

2.1 Probleem 1. De keuze van de respondent

Om het prableem van de respondent-keuze te kunnen aplossen macten mm-
stens drie aspecten nader bekeken warden: I. de altematieve magelijkheden,
2. de empirische onderzoekresultaten welke een bepaalde keuze suggereren en
3. de in deze studie gevalgde benadering inzake de keuze tussen man en vrauw.

2.1.1. De alternatieve nzogel~kheden:man of vrouw
Aangezien de respondent tot de huisliouding moet beharen, en huishoudin-

gen vari~ren inhun samenstelling, is cen unifarme keuze niet mogelijk. Bijvaor-
beeld: in sammige huishaudingen antbreekt de echtgenote; in eengrater aantal
antbreekt de echtgenaat; in cen nag grater aantal komen geen kinderen voar.
Minder dan 300~ de Nederlandse huishoudingen amvat zawel een valwas-
sen man als een valwassen vrouw ~n een derde persoan van tenminste 14 jaar.
Omdat kinderen beneden de 14 jaar niet als patentii~1e respandenten gezien
warden, is de enige relevante keuze die tussen deman en de vrauw. Naast deze
demografische aspecten, zijn er oak inzichten vanuit koappracesstudies en
anderzaek naar besluitvarmingspracessen inde huishauding die ervoar pleiten
de keuze te beperken tat man of vrauw.
In de marketing research wardt cen duidelijk onderscheid gemaakt tussen

de verschillende rallen in het koappraces: de gebruiker, de kaper, beslisser en
de beinvlaeder.5’ ‘~

Bij duurzame gebruiksgaederen die voarnamelijk persaanlijke behoeften
vervullen, kunnen deze onderscheiden rallen door verschillende gezinsleden
vervuld warden. Bijvoarbeeld: het kind is de gebruiker van de draagbare
radio; de moeder heeft het gekacht, de vader besliste aver de aankaop; en het
buurjongetje, die er pas cen kreeg voar zijn verjaardag was de belangrijkste
beinvlaedende persoan. Echter, met betrekking tat duurzame pradukten die in
de gemeenschappelijke behoeften van meerdere ledenvan de huishauding voar-
zien, is het aannemelijk te veranderstellen dat de man en de vrouw de be-
langrijkste participanten zijn in het praces van beslissen, kapen en gebruiken.
Oak in studies aver het beslissingsproces in het gezin wardt in het algemeen

verandersteld dat de man en de vrauw cen daminante invlaed hebben op de
meeste kaapbeslissingen van duurzame gezinsgaederen. De invlaed van kinde-
ren, derden en anderen wardt geacht tat uiting te komen via de man of de
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van toepassing op andere pradukten.2
Samenvattend: zowel de samenstelling van de huishaudingen alsook de in-

zichten in de rallen van de individuele leden inzake het kaapgedrag van duur-
zame goederen, pleiten voar een reductie van het keuzeprableem tot de keuze
tussen man en vrouw.

2.1.2 Evidentie betreffende man-vrouw verschil/en
De argumenten die pleiten voor de vrauw als respondent zijn zeerpraktisch

van aard. Huisvrauwen zijn gemakkelijker thuis te vinden en hebben meer
tijd beschikbaarvoareeninterview. Daaram is inde bestaande huishaudingen-
panels de huisvrauwmeestal de respondent. Voaral de rol van de huisvrauw als
degene die de meeste nankapen doet voar de huishauding is hierbij van door-
slaggevende betekenisA0’ ~
Vanuit de empirie komen een tweetal andere gezichtspunten naar voren die

anze aandacht vragen. Ten eerste behoeft de beste respondent inzake de aan-
schaf van het ene produkt niet tevens oak de beste responent te zijn inzake de
aanschafvan het andere produkt. Deze verschillen hebben panel-arganisaties
ertae aangezet am personen-panels samen te stellen, in plants van huishau-
dingen-panels, voar onderzaek aangaande persaansgebanden pradukten.3t’ 38

Wij zullen ans verder beperken tot de niet-persaansgebanden duurzame ge-
zinsartikelen. In de tweede plants zal de keuze van de ‘beste’ respondent
prablematischer zijn naarmate in ~n en dezelfde vragenlijst meer uiteen-
lapende anderwerpen aan de arde kamen. Experimentele studies naar de
‘beste’ respondent in de huishauding zijn schaars. Niettemin kunnen zij aver-
eenkamstig het laatstgenaemde gezichtspunt glabanl in twee categarie~n war-
den ingedeeld. De ene categorie amvat die studies waarin het keuzeprableem
beperkt wardt tat ~n of sleclits enkele samenhangende vragen. In de andere
categarie heeft het keuzeprableem betrekking op een hele vragenlijst met nit-
eenlapende onderwerpen. Voor beide categorie~n valgt nu een karte weergave
van de gevanden resultaten.
In een vijftal studies kamen specifieke anderwerpen ann de arde. Haberman

en Elinsan22 anderzachten de overeenkamst tussen echtgenaten in de opgave
van het jaarlijkse gezinsinkamen. Uit identieke interviews met 645 echtparen
bleekdat 3/5 deel van de echtparen hetzelfde inkamen apgaven op een 13-punts
inkamensschaal. In ongeveer de verhauding 3 :2 gaven mannen een hager in-
kamen op dan hun vrauwen. Demeeste verschillen (c.q. incansistenties) tussen
man en vrauw bleken het gevolg van anderschatting van het inkamen door de
vrouw. Bovendien gnven vrauwen vaker geen antwaord. Op basis hiervanwerd
geconcludeerd dat de man meer te prefereren is als respondent wat betreft de
apgave van het gezinsinkamen.
In een reinterview studie toande Walgast45 nan dat vrauwen realistischer

koapplannen voar duurznme gebruiksgaederen apgeven dan mannen. In een
amvangrijke studie van het ‘Bureau of the Census’,42 aver ‘nan-sampling
errors’ in het verzamelen van gegevens aver uitgaven nan verbeteringen en
reparaties van woningen, werden vier verschillende procedures voor de keuze 171



van de respondent anderzocht. Deze procedures amvatten het interviewen van
bet hoafd vande huishouding,de huisvrauw, beiden gezamenlijk, en enig ander
lid van de huishauding dat op de haagte is van die uitgnven. Er werden geen
systemntische verschullen gevonden tussen deze vier procedures. De auteurs
cancludeerden dat dit resultant niet noadzakelijk betekent dat er geen ‘beste’
respondentzou zijn en dat verder anderzaek nadig is. In dit rapport42 warden
oak een nantal andere studies nnar bet effect van het interviewen van alter-
natieve persanen in de huishouding vermeld. Danrin wardt gerapparteerd
dat er geen verschillen gevanden zijn tussen man en vrouw in de opgave van
de gekaclite hoeveelbeidmelk inde afgelapen week, bepanlde gegevens aver ge-
zinsuitgaven, en de accuratesse waarmee gegevens aver spaarrekeningen war-
den verstrekt. Verder vanden Granbois en Willet’9 voor mannen en vrauwen
avereenkamstige relaties tussen koopplannen en feitelijk kaapgedrag. Gran-
bais en Summers’8 toonden nan dat de verschillen in kaopkansscares tussen
mannen en vrouwen slechts weinig varieerden aver verscbillende pradukten.
Slechts drie experimentele studies zijn ans bekend wanrin bet prableem van

de keuze van de respondent anderzacht wardt in relatie tat versebillende soar-
ten infarmatie aver bet koopgedrag van duurzame gebruiksgaederen. In Fer-
ber’s onderzaek13 werdeerst eenrandam steekpraefgeinterviewd in 1951 en zes
manaden later, in 1952, gereinterviewd. Hierbij werden de antwaorden van de
valwassen gezinsleden op dezelfde vraag afzonderlijk en simultaan verkregen.
De gestelde vragen handelden ander meer aver: nard en kenmerken van de
pradukten die gedurende de afgelapen 6 mnanden werden gekocht; koap-
plannenvoor de kamende 6 maanden; ecanomischeverwaclitingen; en een ann-
tal geziaskenmerken. Het bleek dat de betrauwbaarbeid van de gegevens die
men van ~n gezinslid verkrijgt, twijfelacbtig is. Ferber vand dat in 35~4 van
de gevallen wanrin ~n of meerdere gezinsleden geen auto-aanschaf rappar-
teerden, een nader gezinslid dat wel deed. Voor grate huishaudelijke appa-
raten was dit percentage 52~4. Gelijksaartige verscbillen deden zich voar bij
andere vragen. Met name oak tussen mannen en vrauwen werden nanzienlijke
verschillen geconstateerd in zawel gerapparteerde nankopen alsook in koap-
plannen.
Ferber concludeerde dat bet gebruik van ~n respondent als vertegenwoar-

diger van het gezin of huishauding, samen met de dikwijls impliciet veronder-
stelde betrauwbaarbeid van de antwaarden, die op die respandent zelfbetrek-
king hebben, de belangrijkste brannen van sample-bias zijn. In een andere
studie, kwam Walgnst45 tat de conclusie dat in cansumentenanderzaekingen
die een breed scala van uitgavencategorie~n bestrijken, mannen en vrauwen
evenwenselijke respandenten zijn. Mannen en vrouwen bleken elknars aardeel
bijna perfect weer te geven. Hun rallen kunnen dus verschillen, maar hun ant-
woarden zijn betzelfde. Ze kennen elkaars plannen tot in detail.
Eveazo vonden Granbais en Summer’8 geen enkele praduktcategarie waar

gezamenlijk gefarmuleerde kaapknnsen resulteerden in significant meer juiste
voorspellingen van een aanscbaf dan valgens de afzonderlijk gefarmuleerde
kaapkansen van man en vrouw het geval was.
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niet tat eenduidige canclusies voeren. M.b.t. specifieke onderwerpen is sams
de man te prefereren en, sams de vrauw. Nag vaker wardt geen verschul ge-
vanden, d.w.z. zijn man en vrauw even wenselijk of anwenselijk. Het meest
relevant voor onze prableemstelling is de laatst behandelde categorie studies.
Ferber’s conclusie t.a.v. anbetrouwbaarheid van de antwoarden van een enkele
respondent (dus oak van de vrauw) verdraagt zich in zijn algemeenheid niet
met de gangbare praktijk. T.a.v. de verschillen tussen man en vrouw kamen
Ferber en Wolgast tot mm ofmeer tegenovergestelde canclusies. Hoewel onder
deze amstandigheden de verleiding groat is am praktische averwegingen te
laten damineren, is verder onderzaek ans inziens naadzakelijk am tot een ver-
antwoarde keuze van de respondent te geraken.

2.1.3 De in deze studie gevolgde benadering van het ‘man of vrouw’-probleem
In cansumentenanderzaekingen zijn nan-sampling errors vaak vele malen
grater dan de sampling errors. Dit is voaral het gevolg van de apmerkelijke
verbeteringen gedurende de laatste decennia van de technieken am rekening te
houden met en het meten van steekproefvariaties.’4’ 42 Voor zaver sampling
errors in het verleden anderzacht zijn, ging de anndacht vooral uit naar non-
responsebias, met namenaar het effect op de anderzaekresultaten van het niet
kunnen bereiken of niet kunnen interviewen van een deel van de aarspranke-
lijke steekproef. Ferber’4 veranderstelt dat de belangrijkste bran van non-
sampling errors wanrschijnlijk meer ligt in de fauten die door respandenten
gemaakt werden dan in het vermagen am alle persanen in de steekpraef te
andervragen. De selectie van een minder geschikte respondent is dus een van
de campanenten die leiden tat response-errors. Men zau dan oak magen ver-
wachten dat het probleem van de respondent-keuze voervoor methodologen is.
Opmerkelijk is ecliter dat de huidige handbaeken aver marketing re-

search4’ 16, 17, 20, 46, ‘~‘~ er geen aandacht nan besteden. Oak recente uitgaven
— sind 1965 — van Conference Proceedings door de prafessianele arganisaties
zoals ‘AmericanMarketing Association (A.M.A.)’ en ‘European Society far
Opinion and Marketing Research (ESOMAR)’ bevatten geen enkel artikel dat
zich met dit prableem bezig haudt.
Een verkiaring hiervoor zou kunnen zijn dat de keuze van de respondent

vaarnamelijk gebaseerd wardt op praktische averwegingen, eerder dan dat het
als een methadologisch probleem wordt opgevat. Intussen stant de onder-
zoeker voor de tank am response errors te minimaliseren. Voar de ander-
havige studie betekent dit, dat primair anderzacht moet warden welke ver-
schullen in werkelijkheid aptreden tussen mannen en vrauwen in hun ant-
woarden op nIle relevante vragen uit de vragenlijst.

2.2. Probleem 2. De keuze van een interviewtechniek

In tegenstelling tat de varige prableem is de ke~ize van een interviewmethade
een belangrijk methodalogisch onderwerp in de literatuur. In dit gedeelte
warden de alternatieve mogelijkheden bespraken alsmede de relevante resul-
taten uit de literatuur inzake de verschillen tussen het schriftelijke en bet 173
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mandelinge interview. Eveneens wardt anze voarkeur met betrekking tat het
meten van het kaapgedrag van de huishauding inzake duurzame gebruiks-
goederen nader taegelicht.

2.2.1. Mogel~jke alternatieven: schrifteiUk of mnondeling
Voar cansumentenanderzoekingen staan drie interviewtechnieken ter beschik-
king: het mandelinge, het telefanische en het schriftelijke interview. Elk van
deze methaden heeft zijn eigen voar- en nadelen, welke uitgebreid in de litera-
tuur behandeld zijn. 4, 16~ 17,26, 46, ~ Voar het doel van anze studie wordt het
telefanische interview bij voarbant uitgeslaten vanwege enkele duidelijke na-
delen. Aangezienwemet een steekpraef willen beginnen die de gehele populatie
representeert, moeten we ons realiseren dat sleclits 6OO~ van de Nederlandse
bevalking een telefoan heeft. Andere aarzaken van lage bereikbaarheid zijn
ander meer het niet beschikbaar zijn van sammige nummers en de verande-
ringen die in de ioop van de tijd in de nummers aptreden.43
Ten tweede, telt onzevragenlijst bijna 50 pagina’s en vergt angeveer een uur

interview (invul-) tijd. Een telefanisch interview vereist echter een relatief
karte vragenlijst. Tenslotte is het in een telefanisch interview tamelijk gemak-
kelijk voor een anwillige respondent am het interview te weigeren of vraeg-
tijdig af te breken.43’ ~ De resterende alternatieven zijn dan het mandelinge
en het schriftelijke interview.

2.2.2. Evidentie inzake ‘schrmftel~k-mondeling’ verse/u/len
Elk van deze methaden heeft bepaalde voar- en nadelen. Beide methaden

hebben hun eigen specifieke toepassingen en geen van beide is beter in alle
situaties. Danram moet de voarkeur voor een bepaalde methade gebaseerd
zijn op de vergelijking van de relatieve voardelen van beide methaden in
relatie tat wat de studie vereist.’7’ 23 Helaas varmen deze relatieve voordelen
het anderwerp van uiteenlapende meningen. Terwijl de meeste au-
teurs12’23’~’27’35’36 bijvaarbeeld de lagere kasten van een schriftelijk ander-
zoekals eenduidelijk voardeel beschauwen, onthullen Green en Tull20 dat deze
aanvankelijke lagere kasten wel eens illusair zauden kunnen zijn als men let
op de kasten van extra vragenlijsten die underhand nodig zijn vanwege de lage
response rates.
Deze response rates vormen voar vele anderzaekers een zarg op zich.

Schriftelijk anderzoek wardt gewaonlijk geassocieerd met een lage response
rate. Recente literatuur onderzaekingen3’ 27 over =de pagingen am response
rates in schriftelijk anderzaek te verhagen maken echter melding van ver-
scheidene studies wanrin hage response rates (tot 100%) zijn bereikt.
Een derde abject van tegenstrijdige meningen betreft de magelijkheid am

een ‘representatieve’ steekpraef te interviewen. Ferber en Verdaarn’7 stellen
dat de schriftelijke methade een bredere en meer representatieve geografische
spreidingmogelijk maakt. Crossley6 waarschuwt ervoordat gezinnen met hage
inkamens andervertegenwaardigd kunnen zija in steekpraeven die mandeling
geinterviewd warden. O’Dell36 stelt zeer nadrukkelijk dat schriftelijk onder-
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ondervraagde steekpraeven zijn dus in velerlei opzicht niet representatief voor
de tatale populatie. Danrom stelt O’Dell, dat schriftelijke panels angeschikt
zijn voar het schatten van papulatie parameters. Tevens is het de vraag of een
schriftelijk panel ooit in stant zal zijn een representatief segment van bet
langste apleidingsniveau te amvatten.35’ 41

Behalve de kasten, response rates en representativiteit varmen oak de val-
ledigheid en de validiteit van de antwaarden anderwerp van discussie. Zeer
duidelijke voardelen van bet schriftelijk anderzaek zijn: de afwezigheid van
interviewer-bias en -variabiliteit,24 de relatiefgratere bereidheid van de respon-
dent am zeer persoonlijke vragen te beantwoorden,35’ 36 de mogelijkheid van
de respondent am infarmatie te verifi&en of am andere gezinsleden te rand-
plegen, en de magelijkheid am rustig en bedachtzaam te antwaarden.27’ ~ Oak
de magelijkheid am voar het gehele gezin te rapparteren over duurzame
gebruiksgoederen is in schriftelijk anderzaek bijzander aantrekkelijk.36 Na-
delen van de schriftelijke methade hebben voaral betrekking op de geringere
volledigheid van de antwoorden35’ 36 en de gebrekkiger controle van de kant
van de anderzoeker aver de interviewsituatie en de manier wanrap de vragen-
lijst wardt ingevuld.34
Vergelijkende empirischestudiesnaar de verschillen tussen de schriftelijke en

de mondelinge methade zijn schaars in de literatuur. Slechts een paar ander-
zoekers hebben identieke vragenlijsten in vergelijkbare steekpraeven gebruikt
am na te gaan welke verschillen er werkelijk aptreden.
Nuckals38 bestudeerde twee steekpraeven met gezinshaafden van complete

gezinnen als respondent. Er werden 3.296 respandenten mandeling geinter-
viewd en 800 panelleden schriftelijk. Voar de meeste vragen bleek bet nantal
antwaarden in de ‘weet niet’ en de ‘geen antwaard’ categarie het graotst in
bet schriftelijk onderzaek. Saortgelijke resultaten werden gevanden door
O’Dell36 en Crassley.6 Op vragen ecliter die veel bedachtzaamheid vereisen,
werden in het schriftelijk onderzaek minder ‘weet niet’ en ‘geen idee’ ant-
woarden gegeven. Nuckals vond dat de leden van bet schriftelijk panel niet
alleen vallediger informatie gaven aver bet bezit van levensverzekeringen,
manr oak met minder bias.
Met betrekking tat een gevoelig anderwerp als attituden en ervaringen van

militairen met alcohol vanden Dunning en Calahan’2 dat een door de respon-
dent zelf in te vullen angesigneerde vragenlijst betrouwbaarder en valider ant-
woorden aplevert dan een mandeling interview. Of dit zelf invullen al of niet
geschiedde in nanwezigheidvan een interviewer — hetgeen werd anderzacbt in
vergelijkbare steekpraeven van respectievelijk 990 en 995 respandenten — bleek
geen wezenlijke verschillen op te leveren. Crassley6 vergeleek twee parallel
lopende anderzoekingen, eenmandeling en een schriftelijk, met betrekking tot
bezit en nankapen van duurzame gebruiksgoederen. In deze studies werd ge-
bruik gemaakt van twee gematchte steekpraeven van abannees op U.S. News
& World Report. De mandelinge en de schriftelijke metbode werden recht-
streeks met elkaar vergeleken inzake gegevens van feitelijke nard. Bovendien,
en dit schijnt uniek te zijn, werden subgroepen van beide steekproeven nader-
band gereinterviewd. 175



Crassley stelt dat beide methoden zargvuldige aandacht vereisen ten ann-
zien van bun eigen specifieke moeilijkheden in de praktijk. T.a.v. mandeling
anderzaek wanrin gezinnen met een haag inkamen een belangrijk segment
varmen, wardt gewezen op de noadzaak am goede contact-technieken te ant-
wikkelen en deze maximnal te benutten teneinde de toegang tot deze gezinnen
te verbeteren. Het feit dat in bet schriftelijke anderzaek een hager meerbezit
van auto’s, hogere percentages vakantiereizen en meer duurzame gebruiks-
goederen gevonden warden, zau bet resultant kunnen zijn van de relatieve
andervertegenwoordiging van de hagere gezinsinkamens in bet mandelinge
interview. T.a.v. schriftelijk onderzoek wardt nadrukkelijk gewezen op de
belangrijkheid van eenzargvuldige waordkeuze am de bedoeling van de vraag
za goed magelijk te laten overkamen, alsook op de naadzaak van pilot
studies am dit te bereiken. Het mandelinge en het schriftelijke anderzaek
lieten erguiteenlapende aankaapniveaus zien. Voor sommige pradukten waren
de aankaapcijfers over de laatste 12 maanden in het schriftelijke anderzaek
hager (diepvriezers, automatische wasmachines, vuilnisbakken). Voar andere
produkten liet bet mondelinge anderzoek hagere aankaapcijfers zien (air-
conditioning, draagtrammels, elektrische dekens). In bet reinterview-ander-
zoek veranderde dit patroon voor verschillende pradukten. Helans werd geen
verslag gednan van een analyse van deze verschillen. Verder waren de bezits-
graden in bet schriftelijke reinterview over bet algemeen lager dan in bet oar-
sprankelijke scbriftelijke interview. Het mondelinge reinterview bevestigde in
bet algemeen de in bet oarspronkelijke mandelinge interview gevonden bezits-
graden.
Samenvattend kan geconcludeerd warden dat de vraag naar de beste inter-

viewmethade nag grotendeels een open vraag is. De empirische onderzaek-
resultaten zijn geenszins conclusief aver de vraag welke methade te prefereren
is voor welke specifieke infarmatiebehoefte. Bij bet meten van bezit en nan-
schaf van duurzame gebruiksartikelen wardt door ons op voarhand de voar-
keur gegeven ann de scbriftelijke methade op grand van de valgende twee
averwegingen:

— de kasten van schriftelijk anderzaek zijn annmerkelijk lager dan die van
mandeling anderzaek

— bij het meten van bezit en aankoopgedrag van duurzame gebruiksartikelen
wardt meestal te weinig apgegeven en warden bepaalde zaken vergeten. Dit
zijn belangrijke oorzaken van response errors. De scbriftelijke metbade nu,
stelt de respondent in stant om infarmatie te verifThren en am andere gezins-
leden te raadplegen. Deze metbade lant toe dat de respondent voar het gehele
gezin rapparteert op een tijdstip dat hem bet beste uitkamt. Danram kan
men verwachten dat de schriftelijke methade tat vallediger en meer valide
infarmatie zal leiden.
In hoeverre er substanti~le nadelen zijn die tat verwerping van deze voar-

keur zouden kunnen leiden, varmt ~n van de kernvragen die in deze studie
anderzacbt wordt.
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2.2.3. De in deze studie gevolgde benadering van het ‘schrmftehjk-mondeling’
probleem
De interviewmethade is een van de factoren die response errors kunnen ver-

oarzaken. Vanwege bet antbreken van algemeen geaccepteerde inzichten am-
trent de ernst van deze fautenbron, moet een nader onderzoek naar de ver-
schillen in antwaarden tussen alternatieve methadende infarmatie verschaffen
die nadig is am een uiteindelijke beslissing te nemen. De anderbavige studie
wil in deze behoefte vaarzien met betrekking tat de specifieke vragenlijst en
de voargeselecteerde alternatieven voar de keuze van de respondent nit bet
L.A.O.-anderzoek. Bij gebrek aan objectieve criteria laat deze analyse van
verschillen tussen ‘mandeling’ en ‘schriftelijk’ geen toets op de validiteit van
de antwoarden toe.
Niettemin varmt een directe vergelijking van de antwaarden lagiscberwijs

een eerste aanwijzing voar bet bestaan en de nard van verschillen, c.q. voar
de relevantie van de keuze tussen scbriftelijk en mandeling.

2.3. Probleem 3. De operationalisatie van de koopintentie variabele

In de verklaring en voarspelling van bet kaapgedrag wardt de intentie van
een individu am binnen een gespecificeerde tijdsperiade een bepaald pradukt
te kapen als ~n van de haafdvariabelen beschauwd.” 18. 21, 25. 26, 32, ~, ‘~ Om
die redenwarden in deze studie twee manieren am zo’n koopintentie-variabele
te operationaliseren met elkaar vergeleken.
De twee belangrijkste manieren am de koopintentie-variabelen te opera-

tionaliseren zijn ‘verbale koapintenties’ en ‘subjectieve koopkansschalen’. On-
derzaekingen naar koopintentieswaren yank gebaseerd op tamelijk eenvaudige
vraagstellingen zoals: “Bent U van plan een... (bepaald duurzaa~In cansumen-
tengoed) in de komende 12 maanden (3, 6 of 24 maanden) te kapen?” Het
antwaard is ja, nee, of weet niet. Een voarbeeld van een minder naieve koop-
intentieschaal is in fignur 1 weergegeven.

Fig.’ 1. Verbale koopintentieschaal

Koapkansscbalen zijn geintraduceerd door Juster26 en nangepastdoor McNeil
en Staterau.32 De ene schaal in figuur 2 met adjectieven bij elke schanlpasitie 177

‘raag:
~SteIdat dit artikel in uwwinkel aanwezig is. Welke van de uitspraken hieronder geeft het beste
aan hoe u over het kopen van dit produkt denkt?”

Anmwoord:
— zou het zeker kopen
zou het waarschijnlijk kopen

-~ zou het misschien kopen
zou het waarschijnlijk niet kopen
zou het zeker niet kopen



(type I) is analoog nan die welke Juster gebruikte terwijl de andere, die door
McNeil en Stoterau werd gebruikt, adjectieven beeft bij slecbts vier pasities
(type ID. - __

Type I-schaal Type ll-schaal

J’raa,q:
,,AIs u met alles rekeninghoudt, wat denkt u

dat de kans is dat u dit produkt gaat kopen?”

Scheal:
10 absoluut zeker
9 vrijwel zeker
8 hoogst waarschijnlijk
7 zeer grote kans
6 grote kans
5 tamelijk grote kans
4 redelijke kans
3 kleine kans
2 heel kleine kans
1 praktisch geen kans
0 geen enkele kans

P~aag:
~~we1kantwoordzon u kiezenvoor de kans dat
u of een ander gezinslid een... in de komende
12 maanden gaat kopen?”

Schaal:
(99 in 100y~ 100 absoluut zeker
(9in 10)
( 8in 10)
( 7in 10)
( 6in 10)
(Sin 10)
(4in 10)
( 3m 10)
(2jn 10)
(1 in 10)
0 in 100)

90
80 grote kans
70
60
50
40
30
20 kleine kans
10
0 absolnut geen kans...

(100 in 100)
90 in 100)
80 in 100)
70 in 100)
60 in 100)
50 in 100)
40 in 100)
30 in 100)
20 in 100)

(10 in 100)
Oin 100)

Fig. 2. Subjectieve koopkansschalen van Type I en Type 11.

In meerdere studies21’26,32’39 bleek de kaapkansscbaal een grater voarspel-
lend vermogen te hebben dan de verbale kaapintentie-schaal. Danrom is deze
studie gerichtop de vergelijking vande antwoorden op de twee kaapkansscha-
len uit figuur 2. Empirische anderzaeksresultaten ten aanzien van mogelijke
verschillen tussen de schalen van type I en type II zijn erpraktisch niet. McNeil
en Staternu32 toonden nan dat de type II-scbaal bet iets beter deed dan de
type I-scbaal intermen van eenhager percentage respondenten dat een pasitieve
(niet-nul)koapkans aangaf, een sterkere assaciatie tussen de kaapkansen en de
danrapvalgende nankoapratios, enmeer stabiele aankaopratias in de tijd voar
elk kaapkansinterval. Bij duurzame gebruiksgaederen yertoonden beide scha-
len de tendens am de kaapkansen te anderschatten. Dit bleek vooral uit bet
relatief grate aantal kapers dat voaraf een koapkans gelijk ann nul ap-
gaf.26’ 32, ~ Danram kan een zekere voarkeur warden uitgespraken voor die
schanl, die de hoagste gemiddelde kaapkansscore genereert.

2.4. Probleem 4. De volgorde van de vragen

In nansluiting op bet varige probleem moet apgemerkt warden dat bet voar-
spellende vermagen van kaapkansen niet alleenvan belang is op bet aggregate
niveau. Oak op individueel niveau moeten voarspellingen accurant zijn.

178 In thearie wardt de gedragsintentie opgevat als een interveni~rende varia-



bele tussen het waarneembare gedrag en zijn voarspellers.’ In dit apzicht is
de intentie am een bepaald produkt te kapen een canditianele voorspelling.
Deze candities warden bepaald door dewerkelijke situatie waarin bet individu
verkeert en zijn geanticipeerde toekomstige situatie.2’ Hoe realistischer deze
candities door het individu gepercipieerd warden, des te hager zal de kans
zijn dat hij zijn kaapkansen juist schat. Men mag veranderstellen dat wan-
neer de respondent bewust gemaakt wardt van deze condities voardat de
kaapintentievraag beantwoard wordt, dit zal leiden tat meer averdaclite koop-
kans-uitspraken.32’ ~
Met betrekking tot bet aggregate niveau toanden McNeil en Staterau32 aat{

dat vragen, die de respandenten vooraf ann bun econamische situatie doen
herinneren in plants van achteraf niet leiden tat accurater gemiddelde koap-
kansen in de zin van betere voarspellers van aankaapnivenus. Of, en za ja,
welke verschillen deze vraagvolgarde op individueel niveau genereert is niet
bekend. Koopkansendie gemetenwarden nadatde vragen aver de ecanamiscbe
situatie en de verwaclitingen gesteld zijn (valgorde I) zullen danram vergeleken
warden met de kaapkansen die gemeten warden voardat deze ‘herinnerings’-
vragen gesteld zijn (valgarde II). De volgarde waar de voarkeur naar uitgaat
is die welke tat de haagste gemiddelde koapkansscares leidt.Eentweede crite-
rium is bet anntal ‘missing data’ op de kaapkansvraag, de evalunties en de
anticipaties.
Deze benadering laat geen conclusies toe amtrent bet predictieve vermagen

van de kaapknnsen; alleen de vraag of er verschillen zijn, en zo ja, welke
verschillen dan aptreden, vormt abject van anderzaek.

3. METHODE

3.1. Design

Om de effecten van alternatieve keuzen voar elk der vier vaarnoemde pro-
blemen simultaan te anderzaeken, wordt gebruik gemaakt van een factarieel
design. Vier factorenmet elk tweeniveaus zauhet volgende 24-design (16 cellen)
vereisen:

Factor VV (vraagvalgarde : volgarde I of valgarde II
Factor KKS (kaopkansschaal) : type I of type II
Factor IT (interviewtechniek) : schriftelijk of mandeling
Factor R (respondent) : man of vrauw

Voar deze factaren is bet anwanrscbijnlijk dat zich interactie-effecten van
tweede of hagere arde zullen voordoen. Gm die reden is gebruik gemaakt van
een 2~’ fractioneel design. Dit houdt in dat sleclits 8 van de 16 magelijke
cellen warden anderzacbt. Deze 8 warden zadanig gekazen dat iedere factor
in vier cellen op bet ene nivenu en in de vier andere cellen op bet alternatieve
niveau aptreedt (zie bijv. Winer44).
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3.2. Steekproef

De totale steekpraef bestant nit twee ‘gematcbte’ groepen van elk 75 volledige
gezinnen (d.w.z. met man en vrouw). De ene groep werd random geselecteerd
uit het bestaande Attwaad Huishaudingen Panel. Ann de huisbaudingen nit
deze groep werden twee schriftelijke vrngenlijsten gezanden: een witte voar
de vrouw en een gele voar linar man. Een week later werd een reminder ver-
zanden. De andere groep van 75 niet-panel huishaudingen werd geselecteerd
op basis van vier ‘matching’-criteria: groatte van de huishauding, sacinle
klasse, leeftijd van de huisvrauw en leeftijd van de jangste persoan. In elk
van deze niet-panel huishaudingen vulden de man en -de vrauw afzanderlijk,
maar in nanwezigheid van een interviewer, een vragenlijst in.
Let wel: panelleden werden in dit anderzaek alleen schriftelijk ondervraagd

terwijl niet-panelleden mandeling (zij bet oak d.m.v. self-completion) geinter-
viewd werden. Bijgevolg kan bet interview-effect nieFanafhnnkelijk van bet
zagenaamde panel-effectwarden vastgesteld. Overigenszijn ans geen indicaties
bekend voar bet bestaan van storende panel-effecten met betrekking tat bet
meten van kaapgedrag inzake duurzame gebruiksgoederen.
Elke respondent antving als tegenprestatie een belaning. Men kan kiezen nit
van vier magelijke grammafoanplantjes of een vergelijkbaar bedrag ann

geld (5 gulden).

3.3 Dc vragenl~st

De vrngenlijsten die ann de niet-panelbuishaudingen werden overhnndigd en
die ann de panelbuislioudingen werden taegestuurd, waren in principe nIle
gelijk (deenige verscbillen hadden betrekkingop de experimentele factaren VV
en KKS). De vragenlijst telde 48 pagina’s en bevatte 193 vragen. De te meten
variabelen hadden betrekking op de situatie wanrin de buishauding verkeert
(ecanomisch, demagrafiscb, sacialagisch en psychalagisch), de verwachte ver-
anderingen in de komendeperiade (verwachtingen, anticipaties), en de werke-
lijkeveranderingen inde ~f~elapen periade. Verdere details kan de lezer elders
vinden.25Degemiddeld benadigde tijd am de vrngenlijst in te vullen is angeveer
60 minuten; voar de scbriftelijke en de mondelinge interviews was dit respec-
tievelijk 64 en 55 minuten.

3.4. Data

In de panelgraep werden 117 ingevulde vragenlijsten geretourneerd waarvan
110 door huishaudingen waarin zawel man als vrauw respondeerden. In 7
huishaudingen respandeerde alleen de vrouw. In de niet-panelgroep werden
137 succesvalle interviews verkregen, waarvan 130 in huishaudingen wanrin
zawel man als vrauwmeewerkten. In eveneens 7 gevallen respondeerde alleen
de vrauw. Een averzicht van de nantallen geslaagde interviews voar elk der
8 cellen vindt men in fignur 3.
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KKS
IT
vv R

Schriftelijk
Vrouw Man

Mondeling
Vrouw Man

KKS
type I

Volgorde I
Volgorde II

33 (1)
28 (2) 38 (6)

32 (5)

KKS
type II

Volgorde I
‘/olgorde II 29 (4)

27 (3) 34 (7)
33 (8)

Totalen per kolom 62 55 72 65

Fig. 3. Aantal respondenten en cel-nummers (tussen haakjes) voor elk van de onderzochte corn-
binaties van factorniveaus.

3.5. Analyses op aggregaat niveau

Voar elke variabele afzanderlijk wardt de significantie van haafdeffecten en
eerste-arde interactie-effecten op de gemiddelde scare van die variabele getaetst
met behulp van variantie-analyse. Indien bet aantal waarnemingen per cel val-
doende groat en angeveer even groat is en de onderzachte variabele ver-
toant een praktisch ‘narmale’ verdeling, dan is de F-ratio een geschikt
toets-criterium. Voarveelvariabelenkunnen ecliter tamelijk scheve verdelingen
aptreden. Naast de variantie-analyse, werden haafdeffecten danram oak ge-
taetst met behulp van CHI-kwadraat analyse.
Als bet nantal vrijbeidsgraden (N) groat genoeg is, kan in plants van de

2 oak een vanx -toets de U-taets warden gebruikt. U is transfarmatie x2 (nl.U— 2~2~ 2N— I) die bij benadering narmnnl verdeeld is zadra N grater is
dan 30 (zie bijv. Winer44).
Indien deze U-toets wardt gebruikt in plants van de x2-toets terwijl N

kleiner is dan 30, dan leidt dit tot een gratere kans op ‘fauten van de eerste
soart’, d.i. bet ten anreclite verwerpen van de nulbypatbese (geen haofd-
effect) en een kleinere kans op ‘fauten van de tweede soart’, d.i. bet ten an-
rechte niet verwerpen van de nulbypathese. Omdat ‘fauten van de eerste soort’
in dit onderzaek minder ernstig zijn dan ‘fauten van de tweede soart’, wardt
gemakshalve gebruik gemankt van de U-taets.
Vanwege bet fractianeel design kunnen eerste arde interactie-effecten niet

andubbelzinnig warden bepaald. Elk interactie-effect van de eerste arde. bijv.
F
13, is identiek met zijn alias, in dit geval F24. Op basis van de inhoud van
de beschauwde varinbele en de lakatie van de betrakken vraag in de vragen-
lijst zal dan warden beaordeeld welke van de twee alternatieve interactie-
effecten in feite aptreedt.
Significantie van F-waarden en U-waarden wardt getaetst op bet 5 pracent

niveau. Hierbij moeten twee groepen vragen, c.q. variabelen, warden ander-
scheiden. De eerste groep bevat al die vragen waarvan de plants in de vragen-
lijst afhankelijk is van de factor ‘Vrnagvolgarde’. De tweede groep bevat
alle avenge vragen. Alleen voor vaniabelen die tot de eerste groep beharen is
de variantie-analyse toegepast op bet 2

41-design. Men kan veilig veronder- 181



stellen dat de factoren KKS en VV g~n invlaed hebben op de varinbelen uit
de tweede goep. Danram is de variantie-analyse (en dus oak de x2-nnnlyse)
voar deze variabelen toegepast op een 22-design dat men verkrijgt uit bet oar-
sprankelijkedesign door nile cellensamen te voegen wnarvaar alleen de niveaus
van de factaren KKS en/of VV verschillen (zie de kalom-totalen in figuur 3).

3.6 Analyse op individucel niveau

Om tat een juiste vergelij king te komen tussen ecbtgenaten anderling was een
verderespecificatie van bet design naodzakelijk. Om de invloed van andere ex-
perimentele candities zoveel magelijk te neutraliseren, zullen verschillen binnen
de huishauding apart warden gennalyseerd voar de twee interviewtechnieken.
Bavendien moesten de echtgenoten gelijkelijk verdeeld zijn aver de magelijke
niveaus van de factaren VV en KSS. De ene helft van de vrauwen uit cel I
(zie figuur 37behaart danrom bij een man uit cel 2. De andere heift is gehuwd
met een man uit cel 3. De vrouwen uit cel 4 bebaren bij de avenge mannen
uit de cellen 2 en 3. Op analage wijze werden de mandeling geinterviewde
ecbtelieden verdeeld over de cellen 5 tat en met 8. Ten behoeve van een yen-
kennend anderzaek zullen de overeenkamsten en verscbillen tussen de scares
van echtgenoten getabuleerd warden.

4. RESULTATEN

In de tabellen 1 en 2 warden voar elk van de anderzachte varinbelen de val-
gende toetsgroatbeden weergegeven:

— F-wnarden (voorzover grater 3.QO) beharende bij de hoofdeffecten van de
factaren VV, KKS, IT en R warden respectievelijk genateerd als F

1, F2, F3
en F4. Eerste orde interactie-effecten xi’arden genateerdals F.,, als bet gnat am
een interactie tussen de factaren i en].

— U-wanrden (vaarzaver grater 1.65) beborende bij de hoofdeffecten van
de factoren VV, KKS, IT en R warden respectievelijk nangeduid als U1, U2,
U3 en U4.
Tabel I lant met betrekking tat een 1 6-tal onderscheiden praduktklassen

deze taetsgraatheden zien voar een~geselecteerdaantal varinbelen, nnmelijk:
— nantal in bezit (BEZIT)
— wel of niet recente nankoap gednan sinds begin yang janr (RECENTE

AANKQOP)
— subjectief gevoelde naadzank am za’n pradukt te bezitten (SUBJEC-

TIEVE NOODZAAK)
— subjectieve kans dat zo’n produkt voar het eind van bet valgend mar ge-

kacbt zal warden (KOOPKANS LANG) _

— idem, voar bet eind van bet lapende jaar (KOOPKANS KORT).
Tabel 2 lant dezelfde taetsgraatbeden zien voar een aantal varhtbelen m.b.t.

evaluaties van de huidige ecanomische toestand en verwachtingen inzake ver-
anderingen in de econamische situntie in de kamende twanif mannden.
Tabel 3 geeft een averzicht van de belnngrijkste gegevens aver missing data

18.2 (geen nntwaord) voor de verschillende combinaties van factor niveaus.



4.1. Hoofdeffecten van defactor Vraag Volgorde (F1, U1)

Tabel I

F-ratio’s en U-waarden voor produkt specifieke varajabelena

Variabelen
Recente

Bezite aankoOpc
Produkmktasse

Sublec-
tieve

noodzaakc

Koopkans

lang

Koopkans

kort

Auto
Nieuwe auto
Tweedehands auto

TV-toestel

Zwart-wit toestel
Kleuren TV
Stofzuiger

wasmachine
Vaatwasrnachine

Koelkast
Diepvries kist
of kast

Hifi-stereo
apparatuur

Draagbare radio
Broinfiets

Strijkijzer

Elektr. koffie-
zetapparaat

U-i 73—

U3= 1.7
F ~6.9b

F —F —3.6 U3=1.9
~=4.16
F =4•56

F =3.1

F —F —

U3 = 4.3
F —10. 1b

F =3.7

F4=3.5 F4=3.5
F —F —3.8

F2=3.4
F3—9.0

6 F
2—4.6’

U3=2.5 F3=7.5
6

U
3=2.3
F —F —

F1=5~46

(I~=2. 1

U3=1.8

U3 3 7b

F4~9,1b

4.66
U~=2~2
F 40b

U4=2.7 U —2.6
F~ =3.8
F3= 3.1
U3=2.1

F13=F24=5.2
6 F

13— F24=6.86

3=F =3.5 1 =6.56

“) gepresenteerd worden alleen significante U-waarden (U ~ 1.65, a =0,05, eenzijdig) en F-ratio’s
groter dan 3.00. Het aantal vrijheidsgraden voor de F-toets varieert tussen 228 en 250.

6) Significant op bet .05 niveau.
C Deze variabelen werden alleen op basis van bet 2

2-design onderzocht (op factoren IT en R).

Significante haafdeffecten van de VV-factan treden op bij de koapkansscanes
voar dnie pradukten (zie Tabel 1). De kaapknnsen voar tweedebands auto’s,
Hifi-sterea apparatuur en elektnische kaffiezettens blijken hager te zijn wan-
neer de kaapkansvragen vaorafgaan ann de vragen aver evaluaties en antici-
paties. Haafdeffecten op deze evaluaties en anticipaties werden niet gevanden
(zie Tabel 2). Uit de Tabellen 3A en 3B kan men apmaken dat vnnagvalg-
onde II gemiddeld minder missing data aplevent dan valgarde I (namelijk
1.51 tegen 1.90 voar de kaapkansen en 0.27 tegen. 0.41 voar de evaluaties en 183

F =5•76
U =2.3

F
2=8.1

6
F ~9.26



Tabel 2

F-ratio’s en U-waarden voor variabelen inzake evalnaties van cia huidige econoinisehe situatie en
verwachmingen met betrekking mom de toekomsmige econo.’nische situaile.a

Variabelen

Evaluaties van de huidige economische situatie
m.t.b. tild om te sparen

tijd orn schulden temaken
tijd orn aandelen te kopen
tijd orn een huis te kopen
tijd orn durables te kopen
tijd orn te kopen.

Verwachringen ,n.b. t. de econo,nische
sitnatie van de huishouding

financiele positie
sparen
uitgaven aan kieding, voedsel, ens.
uitgaven aan atbetalingen
uitgaven aan vakantie
uitgaven aan durables

Verwachtingen Tn.b.t. da algemene
economische situatie

veranderingen in bet prijsniveau
(verbale schaal)

veranderingen fn het prijsniveau
(numerieke schaal)

werkgelegenheid
rentevoet
Nederlandse economic als geheel
economiseb klimaat

J=6.36 U3=2.4

F13=F24=5.9”

F3=3.7

F ~8.66 U3=2.5 F13=F~=7.2
6

U
3= 1.7

F =3.1

U3=2.3

F ~7~9b U4=2.1

F -F —

F13=F24=5.1
6

a Gepresenteerd worden alleen significante U-waarden (U~‘ 1.65, s= 0.05, eenzijdig) en F-ratios

groter dan 3.00. Het aantal vrijheidsgraden voor de F-toets varieert tussen 22& en 250.
6 Significant op bet .05 niveau.

Tabel 3A. Goniddeld aantal missing data per respondent over 28 koopkansen

KKS-type I

\‘olgorde I Volgorde II

2.17 1.36 1.76
KKS-type II 1.62 1.66 1.63

1.90 1.51 1.70

Tabel 3B. Ge.’ntddeldaanral missing data per respondent over 18 evaluaties en verwachmingen

KKS-type I

Volgorde I Volgorde II

0.25 0.12 0.18
KKS-type II 0.59 0.42 0.50

0.41 0.27 0.34
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Tabel 3C

Gemiddeld aantalmissing dataper respondent over 46 koopkansen, evalu-
aties en verwachtingen

Schriftelijk

Volgorde I Volgorde II

4.37 2.88 3.64
Mondeling 0.44 0.89 0.67

2.31 1.77 2.04

Tabel 3D

Gemiddeld aantal missing data per respondent over alle 283 variabelen

Schriftelijk

Man Vrouw

8.35 9.11 8.71
Mondeling 2.65 3.32 2.97

5.29 5.98 5.61

anticipaties). Waan andenschatting van de koopkansen voonal bet probleem
was dat apgelast moest warden, kan warden gesteld dat de bier weengegeven
resultaten geen bevestiging vanmen voar de hypathese dat valgarde I hogene
kaapknnsen aplevert. Andene averwegingen, met name bet vermijden van
missing data (in afhankelijkbeid van de lay-out van de vragenlijst, een orde-
ning van de thema’s die erap genicbt is te voonkomen dat respandenten
geinriteerd of ongeintenesseerd naken, etc.), kunnen dan van doonslaggevende
invlaed zijn op de vaststelling van de vnangvalgarde. In bet anderbavige
geval gant de voankeun dan uit naan valgande II.

4.2. Hoofdeffecten van de factor KoopKans-Schaal (F2, U2)

Significante baofdeffecten van de factor KKS treden op bij de kaapkans-
scores op tweedebands auto’s, vaatwasmacbines, diepvniezers en dnaagbare
radio’s (zie Tabel 1). In al deze gevallen blijken de scones op de Juster-
schanl (type I) hager te zijn dan op de McNeil—Statenau-schanl (type II).
Oak voar nile avenge pradukten, waanbij de effecten niet significant bleken,
doet zich dezelfde tendens voon. Deze nesultaten pleiten voon het gebruik van
de Juster-schaal.
Effecten van KKS op evaluaties en anticipaties wenden niet gevanden (zie

Tabel 2). Het gemiddeld nantal missing data op de koapintentie vaniabelen is
licbtelijk in bet voondeel van de Justen-schani met 1.63 tegenaven 1.76 voor
de McNeil—Staterau-schaal (zie Tabel 3A). Deze nesultaten varmen geenszins
eenhechte basis voar definitibve canclusies. Ecliter, zanden verdere infarmatie
is bet duidelijk dat de kaopkansscbaal met adjectieven langs elke schaal-
positie te venkiezen is. 185



4.3 Hoofdeffecten van de factor Interview-Techniek (F3, U3)

Bij eengroat nantal vaninbelen traden IT-effecten op (zieTabel 1). Bij televisie-
appanaten, stofzuigens, bromfietsen en strijkijzers leverde de schniftelijke
metbade duidelijk hogene bezitsgrnden op dan de mandelinge metbade. In
bet licbt van de ervaning dat in bet algemeen te lage bezitsgraden warden
opgegeven in anderzaekingen naar duurznme gebruiksartikelen, pleit dit resul-
tant voor de scbriftelijke methode. In de mandelinge interviews werden meer
necente nankapen van auto’s gerapporteerd alsoak een hagene subjectieve
naadzaak voar bet bezit van televisies en diepvriezers. Bij scbriftelijke onder-
vrnging waren de koapkansen voar nieuwe auto’s hager terwijl bet mandelinge
interview hagere kaapkansen opleverde voan diepvniezers en bnamf’ietsen.
Venderverwaclitten demandeling andervraagdenmeer te zullen gnnn nfbetalen
op schulden en leningen in de komende 12 maanden, oordeelden bet een
betere tijd am geld te sparen, venwacbtten dat bun buisbauding meer zau
gann sparen, en verwaclitten een sterkere stijging van de pnijzen.
Zoals te verwacliten was, kamen missing data in bet scbniftelijk anderzaek

in veel gratere mate voar dan in de mandelinge interviews (zie Tabellen
3C en 3D). Oven de vragenlijst als geheel bedrangt bet gemiddeld nantal
missing data pen respondent 8.71 in geval van schniftelijke tegenaver 2.97 in
geval van mondelinge ondervnaging. Dit resultant is duidelijk in bet voardeel
van bet mandelinge interview. Opmerkelijk is dat de missing data op de 46
anticipatie-vaniabelen voan de scbniftelijke metbade een veel grotere fractie
uitmaken van bet totaal (3.64 op de 8.71)dan voar de mondelinge interviews
(0.67 op de 2.97).
Samenvattend kanmen stellen dat de resultaten vanniteenlapende nard zijn.

Zij pleiten voor bet gebruik van de scbniftelijke metbode als bet voaral gnat
am bet meten van bet bezit. De mandelinge methade is te prefereren als bet
eram gnatmissing data te vermijden. Voor anderzaekingen wanrin een grate
verscbeidenheid ann vaniabelen ann de arde kamen, kan nan deze resultaten
geen eindconclusie warden venbanden.
Verder anderzaek zal nadig zijn am vast te stellen in welke mate de ant-

woarden i.g.v. schriftelijke ondenvraging aveneenkamen en/of verscbillen met
die i.g.v. mandelinge andervraging. Op basis van de neaultaten van deze studie
zijn en geen ovenwegende bezwaren tegen gebruikmaking van de schriftelijke
metbade bij meten van koapgedrag inznke duurzame gebruiksgaedenen.

4.4. Hoofdeffecten van de factor Respondent (F4, U4)

Vrauwen nappanteerden een significant bagene bezitsgraad voan televisietae-
stellen, stafzuigers en strijkijzers. De man gaf bagere kaapkansen ann voar
Hifi-steneo appnratuun mann lagere voor drnagbare radio’s (zie Tabel 1). Met
betrekking tot evalunties en verwacbtingen was bet enige effecUdat mannen
een bagere pnijsstijging verwacbtten (zie Tabel 2). Over de gehele vragenlijst
genamen, bleek bet nantal missing data niet essentieel te verschillen tussen
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Canclusie: voar sammige pradukten zou men de voorkeur kunnen geven
ann de vrauw, voan andere ann de man. Voan alle pradukten samen is nach
de man nach de vrauw een systematiscb betere keus. Hieruit valgt dat en
geen avenwegende bezwnren zijn tegen de keuze van de vrauw als respondent.

4.5. Interactie-effecten

Erwenden significante eerste arde intenactie-effecten gevanden met betnekking
tat twee pnaduktspecifieke varinbelen en vijf evaluaties en verwachtingen. In
alle zeven gevallen ging bet am een interactie tussen 6f VV en IT 6f KKS
en R. Intenactie tussen KKS en R is echten maeilijk te begnijpen en danrom
minden nnnnemelijk. Dat en intenactie is tussen VY en IT blijkt oak duidelijk
uit Tabel 3C. In geval van scbniftelijke ondervraging blijkt vraagvalgarde I
meer missing data op te levenen dan vrangvalgande 11(4.37 tegen 2.88). In
geval van mondelinge interviews echter levert volgarde I minder missing
data op dan valgarde 11(0.44 tegen 0.89). Op deielfde manien is en misscbien
sprake van enige intenactie tussen VV en KKS in bet genereren van missing
data (zie Tabel 3B).
Oven bet gebeel genomen is bet nantal gevanden interactie-effecten vanuit

statistisch oagpunt te lang am debiervoor bediscussieende resultaten te berzien.

4.6. Man-vrouw versehillen

Resultaten van de vergelijking tussen ecbtgenoten onderling warden getoond
in de Tabellen 4 en 5. Voor vaniabelen waanbij bet am feitelijke data gaat,
zoals bezit en necente nankapen, lant Tabel 4 alleen depercentages zien van bet
nantal echtparen waarvaar man en vrouw hetzelfde antwoord gaven. Ven-
schillen tussen echtgenaten kunnen bier alleen veraanzankt zijn door de tekort-
kamingen van bet meet-instrument. Voar psycbalagische vaniabelen ecliter
kan de vaniabiliteit in de antwaanden oak andere aanzaken hebben dan
meetfauten.Attituden, intenties en verwachtingen zijn stnikt persoanlijk. Den-
halve is een zekere talerantie vereist bij bet beaandelen van avereenkamsten
en venschillen in de scares op psychalagische vaniabelen. Bijvoonbeeld, koap-
kansen warden gemeten op een 1 1-puntsscbaal. Kaapkansscares die voar man
en vrauw slechts ~n positie verschillen, kunnen nauwelijks als venscbillend
warden apgevat en warden dannam tezamen met de gelijke scares apgenamen
in de rubriek ‘gelijk of bijnn gelijk’.
Bij variabelen die gemeten warden op een 2-, 3- of 4-puntsscbanl, kunnen

twee apeenvalgende scares echter nauwelijks als gelijk bescbouwd warden.
Om nu enig inzicht te knijgen in de richting van venschillen warden ange-
lijke scares op evaluaties en venwaclitingen (zie Tabel 5) apgesplitst in twee
categanie~n, namelijk die waarbij mannen hager scanen dan bun vrauwen en
die waarbij vnauwen hager scanen dan hun mannen.
Ongeacht de gebnuikte intenviewtecbniek, ventonen mannen en vrauwen een

hage mate van avereenstemming inznke bezit en recente aankapen van duur-
zame gebnuiksgoederen (zie Tabel 4). Deze bevindingen staan lijnnecht tegen- 187



Tabel4

Percentages echtparen waarbijman en vrouw ‘geljyk’ of ‘bilna gel~k’ seoren op een aantal produkt-
specifieke variabelen.

Variabele Bezit
Recente
aankoop

Subjec
tieve

noodzaak
KK-lang KK-kort

(gelijk (gelijk
(gelijk) (gelijk) (gelijk) of bijna of bijna

Produktklasse gellik) gelijk)

Auto
Nieuwe auto
Tweedehands auto
TV-toestel
Zwart-wit toestel
Kleuren TV
Stofzuiger
Wasmachine
Vaatwasmacbine
Koelkast
Diepvries kist of kast
Hifi-stereo app~ratuur
Draagbare radio
Bromfiets
Strijkijzer
Elektr. kofflesetapparaat

Auto
Nieuwe auto
Tweedehands auto
TV-toestel
Zwart-wit toest~1
Kicuren TV
Stofzuiger
Wasmachine
Vaatwasrnachine
Koelkast -

Diepvries kist of kast
Hifi-stereo apparatnur
Draagbare radio
Bromfiets
Strijkijzer
Elektr. koffiezetapparaat

Schrjftelijke vragenl(ist
100 100

100 98 61

91 95 87
98 100 91

100 100 80
98 96 60~
100 100 53
93 94 46
87 91 52
95 -j 98 64
93 96 77
95 91 56

Mondelinge intervien’s
97 95 57

55

-95 45
95 917

100 81
98 59i~
99 62
97 57
91 61
99 78

— 97 72
94 48

100 97

97
99
100
99
97
91
89
100

- 92
97

85 92
79 81

77 83
82 96
83 88
81 81
77 86
91 90

90
9~0 90
77 81
69 81
98 98

83

86 88
77 84

79 80
70 84
76 87
80 79
68 74
813 87
67 77
70 84
70 87
70 82
94 94
83 85

over Ferber’s resultnten’3 en vechten daarmee zijn canclusie nan inzake de
angescbiktbeid van ~n enkele respondent per huisbauding am over bet koap-
gedrag inzake duurzame gebruiksgaedenen te rapparteren. Ongeveer 80% van
de ecbtgenaten waren bet met elkanr eens aver de kaapknnsen. Vaniaties in
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ner te zijn dan die welke Granbais en Summers18 en Ferber’3 gevanden
hebben. De gevanden hage mate van aveneenkamst geeft steun nan de stelling
van Walgast45 dat mannen en vrauwen op de haagte zijn van elkaans plan-
nen. De nelatiefgrate mate van avereenstemming op ‘subjectieve naadzaak’
is oak een indicatie dat mannen en vrauwen elkaars inzichten reflecteren.

Tabel S

Percentages echtparen waarb(j man en vrouw gel~k searen, deman hager dan de vrouw, en de vrouw
hoger dan de man scoort op een aantal evaluaties en verwachtingen.

Schrtftelijke vragenhjst
Variabelen (man (vrouw(gelijk) hager) boger)

Mondelinge interviews

(gelijk) (manhoger) (vrouwhoger)

Evaluaties van de huidige
economische situatie

m.b.t.:
tijd om te sparen
tijd om schulden te maken
tijd om aandelen te kopen
tijd om cen huis te kopen
tijd om durables te kopen
tijd om te kopen

Verwachtingen m.b.t. de
economisehe situatie van
de huishouding

financi~1e positie
sparen
uitgaven aan kieding, voedsel enz.
uitgaven aan afbetalingen
uitgaven aan vakantie
uitgaven aan durables

Verwachtingen m.b.t. de
algemene economisehe simuatie
veranderingen in bet prijsniveau
(verbale schaal)

veranderingen in het prijsniveau
(numerieke schaal)

werkgelegenheid
rentevoet
Nederlandse economie als gebeel
economisehe klimaat

65 23 12 56 29 15
63 12 25 55 21 24
38 25 37 46 18 36
59 29 12 50 21 29
54 34 12 56 19 25
61 20 19 66 25 9

59 24 17 78 8 14
70 13 17 53 20 27
72 19 9 85 9 6
81 6 13 75 14 11
57 26 17 72 17 11
57 28 15 52 29 19

45 28 27 52 22 26

46 17 37 53 16 31
43 24 33 41 26 33
62 23 15 63 14 23
50 25 25 66 22 12
55 25 20 65 15 20

Zoals wend verwacht, tneedt een geningene mate van consensus tussen man
en vnauw op in de evaluaties en venwacbtingen met betrekking tat de ecana-
miscbe situatie (zie Tabel 5). Over alle andenzacbte vaniabelen blijken de
verscbillen tussen mannen en vnauwen echter niet systematisch te zijn, d.w.z.
voor angeveen de belft van de vaniabelen is bet percentage ~nannen dat hager 189



scoart dan hun vnouwen grater dan bet percentage mannen dat lager scoont.
Voor de andere helft is bet omgekeerde bet geval.

Cone/us/c: uit de analyse van verschullen binnen de huisbauding kamt geen
enkele aanwijzing naar varen ten gunste van betzij de man hetzij de vnauw als
respondent in anderzaek nnnr duurzame gebnuiksgoedenen.

5. CONCLUSIES EN SAMENVATTING

Met bet oog op de specificatie van een longitudinale meetmetbade werden
in deze studle een viertal prablemen ann de arde gesteld nl.:
a. de keuze tussen man en vrauw als representant van de buisbauding am

infarmatie te verstrekken over bet kaopgedrng van de huisbauding inznke een
nantal specifieke duurznme gebnuiksgoedenen;
b. de keuze tussen de schriftelijke vragenlijst en bet mandelinge interview

als techniek am deze infarmatie te verznmelen;
c. de keuze tussen de Justen-schanl en de McNeil—Statenau-schaal am koop-

kansen te meten;
d. de keuze tussen twee altennatieve nangondeningen in de vnagenlijst van

enerzijds de kaapkansvragen en nndenzijds de vragen omtrent evaluaties en
verwacbtingen m.b.t. de ecanamiscbe situatie.
Op basis van een nantal praktiscbe averwegingen en de resultaten van an-

dere onderzoekens werden criteria gefarmuleerd nan -de hand waarvan men
tat een bepaalde keuze kan geraken. Om de effecten van altennatieve keuzen
op deze criteria met betnekking de L.A.O.-vragenlijst te analyseren werd ge-
bruik gemaakt van een fractianeel factanieel design. Uit de analyse bleek
dat ergeen belnngrijke venscbillen waren tussen mannet~ en vrauwen, nach op
aggnegnat-niveau, noeb voon individuele buishoudingen. De scbniftelijke
metbade leverde bagere bezitsgnnden op en meer missing data dan bet
mondelinge interview. De Juster-schani levende bagere kaapknnsscones op dan
de McNeil—Statenau-scbnnl. Vragenlijsten waarbij de kaapkansvrngen voar-
afgaan nan de vrngen omtrent evalunties en verwachtingen leverden minder
missing data ap, — zawel op de koopkansvragen als op de evalunties en yen-
wnchtingen — dan vragenlijsten wanrirt de volgarde omgekeerd was. Over bet
gebeel genoinen bleek sleclits een relatief klein nantal van de anderzachte
vaniabelen te warden beinvloed doon~een bepnnlde factor.
In bet licbt van de nangenomen besliscritenin kan op basis van deze resul-

taten warden anabevalen am kaapkansen te meten met de Juster-schani.
Koapkansvragen kunnen beter vaairnfgaan ann dan valgen op vrngen am-
trent evaluaties en verwaclitingen met betrekking tat de ecanamiscbe situntie.
De argumenten ten gunste van de scbriftelijke interviewmethade werden
enigszins affdensteund door de bagere bezitsgraden die daanbij warden ge-
meten. Wat betreft de keuze van de respondent wijzen de resultaten niet
duidelijk in een bepanide nichting. Ann deze studie kunnen derhalve geen
averwegewde bezwnrenwarden antleend tegen bet scbriftelijk andervragen van

190 buisvrouwen~a1s bet gant am koopgednag inzake duunzame gebnuiksantikelen.



Integendeel, met inaclitneming van bijkamende averwegingen van prnktische
nard (met name: kasten en beneikbnarheid van de respondent) voent deze
studie ten annzien van de genoemde pnadukten tot een pasitieve nanbeveling
van deze methade van informatieverzameling.
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10. Een onderzoek naar het
toekomstperspectief van de
melkman in Nederland
M. T. G. MEULENBERG, A. VAN TILBURG EN B. WIERENGA*

1. INLEIDING

In de periode augustus 1 975—mei 1976 is door de vakgroep Marktkunde en
Marktonderzoek van de Landbouwhogeschool een onderzoek ingesteld naar
de toekomstmogelijkheden van de bezorgende melkdetailhandel in Nederland.
Dit perspectief-onderzoek geschiedde in opdrachtvan het Bedrijfschap Detail-
handel in Melk en Melk- en Zuivelprodukten en werd gesubsidieerd door
het Ministerie van EconomischeZaken. Zoals te doen gebruikelijk bij dergelijke
onderzoekingen, werd het onderzoek begeleid door een beleidscommissie van
deskundigen uit het bedrijfsleven. Het onderzoek vloeide voort uit behoefte
aan meerinzicht in de thans bestaande structurele problemen in de bezorgende
melkdetailhandel. Dezeproblemen komen onder meer tot uiting in de afname
van het aantal melkslijters van 8.297 in 1971 tot 5.883 in 1976 en in het
teruglopend marktaandeel van de bezorgende melkdetailhandel in de totale
detailhandelsomzet aan melk en melkprodukten van 8500 in maart 1968 tot
40% in oktober 1976.
Ret onderzoek had tot doel op basis van inzicht in de huidige toestand

en in de toekomstige ontwikkelingen tot aanbevelingen te komen voor het
beleid van de ambulante melkdetailhandel. In dit versiag willen wij ons vooral
richten op de bij het onderzoek gevolgde werkwijze. De conclusies en aan-
bevelingen ten aanzien van het toekomstige beleid van de melkman worden
slechts summier belicht. Allereerst zal aandacht worden besteed aan de opzet
van het totale onderzoek. Vervolgens zal de gevolgde werkwijze bij deel-
onderzoeken aan de orde worden gesteld. Daarna zal worden belicht hoe
met de resultaten uit deze deelonderzoeken een simulatiemodel is ontwikkeld
om beleidsalternatieven van de melkman te evalueren.’

2. OPZET VAN RET ONDERZOEK

2.1. Welk soort ondernemingen en produkten is onderzocht?

In de bezorgende melkdetailhandel zijn drie typen ondernemingen te onder-
scheiden: melkmannen, die uitsluitend in hun wijk verkopen en die een

* De schrijvers danken de heren J.A. Bijkerk en B. Braam voor het verzamelen van gegevens en

het uitvoeren van berekeningen voor dit onderzoek. 193



assortiment voeren bestaande uit melk,melk- en zuivelprodukten, frisdranken,
bier en een zeer beperkt aantal andere levensmiddelen; melkmannen, die in
hun wijk venten en daarnaast een winkel hebben; rijdende winkels, die
naast melk, melk- en zuivelprodukten een groot assortiment kruideniers-
waren en soms ook vers brood en verse groenten voeren.
Van de 5.883 melkmannen per 1 januari 1976 hadden er 2.316 een winkel

en 1.912 een rijdende winkel.
Het ondefzoek heeft zich gericht op de verkopen in de wijk; de winkel-

verkoop door de melkmannen met wijk en winkel is niet in de besehouwing
betrokken. Vooral de distributie van melk en melkprodukten heeft op grond
van de probleemstelling van het onderzoek en op grond van de besehik-
bare gegevePs de aandacht gekregen. De verkoop van kruidenierswaren door
de bezorgende melkdetailhandel, die bij de rijdende winkel van grote betekenis
is, werd slechts in beperkte mate onderzocht.

2.2. Te ond~zoeken relaties van de melkman met zijn omgeving.

Om de toekornstmogelijkhedenvan de bezorgende melkdetailhandel te kunnen
beoordelen, moeten niet alleen de relaties tussen bezorgende melkdetailhandel
en consurnent, maar ook de relaties tussen dit type detailhandel en concur-
rerende levensmiddelenwinkels respectievelijk toeleveraars, worden be-
studeerd.

consmelRinnchtingen

I____
1ev mkiddet.handel

— grossiers

melkrnan rijdende winket

consumenten ——

Figuur 1. De bezorgende melkdetailhandel en zijn omgeving.

De conswrnptiemelkindustrie is de belangrijkste leverancier aan de traditio-
nele melkman. De concentratie in deze industrie is van gtote betekenis voor de
melkman. Daarnaast is de groeiende verkoop van melk en melkprodukten
via de algemene levensmiddelenwinkel een belangrijke oorzaak van de pro-
blemen in de bezorgende melkdetailhandel. Om die reden is ook de distributie
van melk en melkprodukten via de algemene Ievensmiddelenwinkel in het
onderzoek betrokken. Ret zou nuttig zijn geweest om nader aandacht te
besteden aan grossiers die binnen commerci~1e organisaties, zonis S.R,V.,
IVEKO en VAN TOL, nauwe relaties met rijdende winkels onderhouden.
Studie hiervan zou het inzicht in de samenwerkingsproblemen hebben ver-
diept. Uit hoofde van de beschikbare tijd was dit echter niet mogelijk.
Naast bet omgevingsonderzoek is bet beleid, vooral bet commercieel
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economiscb onderzoek werd niet verricht aangezien dit regelmatig door het
Economisch Instituut voor bet Midden- en Kleinbedrijf wordt uitgevoerd.
Met een simulatiemodel zijn mogelijke beleidsalternatieven van de melkman
doorgerekend.
In veel onderdelen van bet commercieel beleid, zoals speciale acties, kan

de melkman niet individueel opereren, maar moet bij steunen op samen-
werking met toeleverende bedrijven en collega’s. Gm die reden is onderzocht
op welke onderdelen van bet marktbeleid van de melkman samenwerking
wenselijk is.
I-let zij nog opgemerkt dat over een aantal variabelen reeds v66r bet

onderzoek gegevens waren verzameld. Als gevoig hiervan waren niet alle
gegevens optimaal op de onderzoekbehoeften afgestemd.

2.3. Uitwerking van het onderzoek op onderdelen

Algemene verkenning. Buiten reeds verrichte studies vormden discussies in de
beleidscommissie en gesprekken met andere deskundigen een uitgangspunt
voor de opzet van bet onderzoek. Hieruit bleek dat het van belang was om
meer inzicht te krijgen in bet gewenste commercieel beleid wat betreft:

— produkt, zoals gewenste breedte, diepte en kwaliteit van bet assortiment;
— prijs, zowel bet algemeen prijsniveau als bet prijsbeleid op onderdelen

van bet assortiment;
— reclame en verkoopbevordering, in bet bijzonder ten aanzien van speciale

acties;
— distributie, met name plaats, tijdstip en frequentie van bezorgen en

service.
Deze vraagstelling leidde tot de volgende deelprojecten in bet onderzoek.
Consumentenonderzoek. Ret onderzoek omvatte drie onderdelen.
— Een analyse van bet koopgedrag van Nederlandse gezinnen ten aanzien

van melk, melk- en zuivelprodukten, bier en frisdranken op basis van
gegevens uit eenpanel van 2.000 huisboudingen overde periode 18 mei—l4juni
1975 (Bron: Nederlands Instituut voor Agrarisch Marktonderzoek, NIAM).

— Groepsdiscussies door buisvrouwen om inzicbt te krijgen in de wensen
ten aanzien van de melkbezorging en om suggesties te verzamelen voor een
andere aanpak van de bezorging. Deze groepsdiscussies werden uitgevoerd
onder verantwoordelijkheid van bet Bureau Socmar B.V.

— Een enqu~te onder een representatieve steekproef van 1.246 Nederlandse
buisvrouwen en alleenstaanden, waarin aanvullende infonnatie op de resul-
taten uit de twee genoemde consumentenonderzoeken werd verkregen. Deze
enqu~te werd opgenomen in de Omnibus Service van de N.y. v/h Neder-
Iandse Stichting voor Statistiek.
Concurrentieonderzoek. Gm meer zicbt op de concurrentie te krijgen, werd

een autoriteitenonderzoek verricbt onder een zevental grootwinkelbedrijven,
vrijwillig filiaalbedrijven en inkoopcombinaties. Erwerden gesprekken gevoerd
met de directeuren die voor de afzet van melk en melkprodukten ver-
antwoordelijk zijn. 195



Onderzoek bU toeleveraars. Ret leek gewenst om te vernemen hoe de con-
sumptiemelkindustrie de toekomst van de bezorgende melkdetailhandel ziet.
Riertoe werden topfunctionarissen van de 14 belangrijkste consumptiemelk-
industrie~n ge~nqu&eerd.
Onderzock van de bedrmjfsvoering in de bezorgende rnelkdetailhandel. Dit

onderdeel omvatte twee projecten. Op grond van gegevens uit een door het
Produktschap voor Zuivel in 1974 verrichte enqu&e onder 422 bezorgende
melkdetailhandelaren en van gegevens uit een enqu~te die het E.I.M. in
1973 onder 100 melkmannen had gehouden, werden analyses verricht van
de omzet per wijk, de venttijden, de tijd besteed aan laden, lossen en
dergelijke. Ret bleek mogelijk uit deze gegevens omzet- en kostenfuncties
per wijk vast te stellen. Ook zijn 43 melkdetailhandelaren diepgaand geana-
lyseerd op hun bedrijfsvoering om idee~n op te doen over methoden waar-
langs de bedrijfsvoering zou kunnen worden verbeterd. Riertoe werden be-
wust bedrijven met uiteenlopende economische resultaten in de steekproef
opgenomen.
Integratie van deelonderzoekingen. De resultaten uit deelonderzoekingen

maaktenbet mogelijk aanbevelingen te doen op onderdelen van bet beleid. Ret
belangrijkste was echter om een integrale visie op bet toekomstig beleid van
de melkman te ontwikkelen. Hiertoe werden geschatte omzet- en kosten-
functies uit deelonderzoekingen benut in een simulatiemodel, waarmee naar
interessante beleidsformules voor de melkman werd gezocht.

3. RET CONSUMENTENONDERZOEK

3.1. Probleemnstelling

De volgende vragen zijn onderzocht:
— Wat zijn de karakteristieken van bet gekochte pakket, de hoeveelbeid

en samenstelling, en welke factoren hebben invloed daarop?
— In welke eigenschappen verschillen kopers bij de melkslijter/rijdende

winkel van kopers in de algemene levensmiddelenwinkel?
— In hoeverre befnvloeden bet commercieel beleid van de melkman en

gezinskenmerken de omvang van de aankopen bij de meLkman?
— Wat zijn de motieven van kopers om al dan niet bij de melkslijter/

rijdende winkel te kopen?

3.2. Het eonsurnentenonderzoek op basis van gegevens uit een panel van buis-
houdingen. --

3.2.1. Factoren die de hoeveciheid en de samenstelling van het gekochte pakket
beFnvloeden.
Er is onderzocht of de gezinsaankopen van een aantal produktgroepen

samenhangen met de plaats van aankoop. Als aankoopkanalen zijn hierbij
onderscheiden: melkslijter, rijdende winkel en levensmiddelenwinkel en als
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en room’ en ‘frisdranken en bier’.
Het aankoopkanaal waarin door een buisbouding bet grootste deel van

de aankopen naar volume wordt verricbt, wordt bet favoriet aankoop-
kanaal van die huishouding genoemd. Er is met variantie-analyse nagegaan
of bet verbruiksniveau per gezin van een aantal produktgroepen verscbilt
al naar gelang van bet favoriet aankoopkanaal. De nulbypothese van geen
samenhang kon verworpen worden voor de produktgroepen ‘melk’, ‘melk-
produkten’ en ‘boter en margarine’. Dit was niet bet geval voor de pro-
duktgroepen ‘koffiemelk en room’ en ‘frisdranken en bier’.
‘Melk’ blijkt bet meest gekocht te worden door buisboudingen die de melk-

slijter als favoriet aankoopkanaal hebben en ‘melkprodukten’ worden bet
meest gekocht door buishoudingen die de rijdende winkel als favoriet
aankoopkanaal bebben. Verderkan geconcludeerd worden dat huisboudingen
die bet straatkanaal2 als favoriet aankoopkanaal bebben meer ‘melk’ en
melkprodukten’ consumeren dan de buisboudingen die het winkelkanaal als
favoriet aankoopkanaal bebben.
Met het voorgaande is ecbter niet aangetoond, dat kopen in bet straat-

kanaal de oorzaak is van een boger verbruik. Het kan ook zijn,
dat huishoudingen met een hoog verbruik bij voorkeur van bet straatkanaal
kopen, of dat er achterliggende factoren zijn die zowel bet verbruiksniveau
als de kanaalkeuze beinvloeden. Gm dit te onderzoeken is voor de genoemde
produktgroepen de consumptie per hoofd met bebulp van regressieanalyse
gerelateerd aan kanaalkeuzevariabelen en aan socio-economiscbe variabelen.
Rieruit bleek dat in een gezin met het straatkanaal als favoriet kanaal bet
boofdelijk verbruik, na correctie voor socio-economiscbe variabelen, op jaar-
basis 9,8 liter hoger was voor ‘melk’ en 4,4 liter voor ‘melkprodukten’
vergelekenmet eengezin dat de levensmiddelenwinkel als favoriet kanaal had.
Bij overige produkten kon geen samenbang worden vastgesteld.
Met bebulp van meerdimensionale scbaaltechnieken is nagegaan welke

basis-dimensies kunnen worden afgeleid uit de koopverwantschap tussen de
zuivelprodukten. De produkten bleken vanuit bet koopgedrag van huis-
houdingen ingedeeld te kunnen worden naar twee dimensies: een mager-vet
dimensie en eentraditioneel-modern dimensie.3 De correlatie tussen de mager-
heidsscore en de moderniteitsscore bedroeg 0,18. Gok is nagegaan hoe moder-
niteit en magerheid van bet gekochte zuivelpakket samenhangen met bet
aankoopkanaal waarin huisboudingen kopen en de socio-economische en
kanaalkeuzevariabelen als verkiarende variabelen. De conclusies uit deze
analyse zijn: buishoudingen met de levensmiddelenwinkel als favoriet aan-
koopkanaal kopen gemiddeldmagerder dan buishoudingen met de bezorgende
melkdetailbandel als favoriet aankoopkanaal. Gok koopt men magerder
naarmate bet opleidingsniveau van bet gezinshoofd hoger is. Voor de
dimensie moderniteit geldt dat kianten van de levensmiddelenwinkel een
moderner pakket kopen dan klanten van de melkslijter en rijdende winkel.
Tevens koopt men moderner naarmate de huishouding kleiner is, bet op-
leidingsniveau boger is, men meer prijsbewust is en als men in de randstad
woont. 197



3.2.2. In welke eigenschappen verschillen kopers van de mnelkrnan van kopers
in de algem~ne levensrniddelenwinkel?
Met behuip van discriminantanalyse zijn de verschullen onderzocht tussen

huisboudingen die zuivelprodukten alleen bij de melkman kopen, die deze
produkten alleen in de levensmiddelenwinkel kopen en die deze in beide
kanalen kopen. Deze laatste huishoudingen worden als duplicanten aangeduid.
Als verkiarende variabelen zijn benut socio-economische variabelen en koop-
gedragsvariabelen bij melk en melkprodukten. De discriminantanalyse voor
twee groepen is uitgevoerd door regressie-analyse met dummy-variabelen,
waarbij correcties zijn aangebracht voor de ongelijke grootte van de groepen.
De volgende resuhaten zijn gebaseerd op bet twee aan twee uitvoeren

van regressie-analyse op de groepen melkman-klanten, winkel-kianten en
duplicanten. Huishoudingen zijn meer geneigd melk en melkprodukten van
de melkman te kopen als de huisvrouw doorgaans thuis is op de bezorgtijd,
als de consumptie van melk en melkprodukten hoger is, als de voordeur aan
straat of tuin ligt, als de huisvrouw minder prijsbewust is, als de be-
diening aan de deur in plaats van aan bet voertuig plaatsvindt, als bet
aantal bezorgers van andere verse levensmiddelen groter is en als de huis-
houding minder gezinsleden telt.
De discrinainantfunctie is geschat op de ene heift van de steekproef

(onderzoeksteekproef) en bet percentage door deze dLscriminantfunctie juist
gekiassificeerde huishoudingen is berekend met de andere heift van de steek-
proef(validatiesteekproef, zie 3.2.4.) De resultaten zijn in Tabel 1 weergegeven.

Tabel 1

De mate waarinde geschaue discri,ninantfuncti6s huishoudingen goed klassWceren naar aankoop-
kanaal.

Groepen noar -
aankoopkanaal

Onderzoeksteekprocf Validamiesmeekproef

n K n 0Q.juiSt t,,
gekiassificeerden

melkman-superniarkt 331 0,27 384 69 7,0
supermarkt-duplicanten 337 0,18 381 70 7,2
duplicanten-nielkman 326 0,13 325 59 3,1

De nu1hyp~these dat de kiassifikatie niet beter is dan kiassifikatie volgens
toeval werd getoetst met een t-toets. De kritieke t-waarde bij een over-
schrijdingskans van ~ is ongeveer 2,58, zodat de nuihypothese verworpen2
kon worden.

3.2.3. In hoeverre wordt de afzet van melk en melkprodukten in de utUk be-
invloed door het co,nmercieel beleid van de melkman en door gezinskenmnerken?
Met behuip van AID, een techniek die gebaseerd is op de variantie-
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hoofdelijke consumptie van ‘melk en melkprodukten’ en van ‘overige pro-
dukten’. Aangezien deze techniek sterk explorerend is, is eerst een onder-
zoeksteekproef (zie 3.2.4.) voor deze analyse gebruikt. Voor de consumptie
per hoofd van ‘melk en melkprodukten’ is bet eerste deel van de AID-
boom in figuur 2 weergegeven.

T2

In de AID-boom bij de ‘overige produkten’ (boter, margarine, koffiemelk,
room, frisdranken en bier) bleken het al of niet kopen van melk en
melkprodukten bij de melkman, de leeftijd van de jongste persoon in het
gezin en het aantal bezorgers van andere versprodukten de belangrijkste
variabelen te zijn die de consumptie per hoofd beinvloedden.
Vervolgens zijn T1, ... T5, de takken van de AID-boom, in een re-

gressie-analyse gebruikt ter verkiaring van het bestede bedrag per hoofd aan
‘melk en melkprodukten’ en aan ‘overige produkten’ bij de bezorgende
melkdetailhandel. Bij voorbeeld, de eerste interactieterm T1 is als volgt ge-
definieerd: T1 = 1 als de huisvrouw aanwezig is wanneer de nielkman komt,
als er nooit met de auto boodschappen wordt gedaan en als de huisdeur
aan straat of tuin ligt; T1 = 0 in andere gev~llen.
Ret resultaat van de regressie-analyse is:

a) a) b) a)
QM= —1,711+4,120 T2±7,778T3+1 ,455 L+l,642H

a) a) b) a) a)
+0,208 U±l,924D1+ 1,192 D2+0,334 G+6,893 T1 W

b) a) b) c)
—2,734 T3ln Fr+l,682T4B+2,221 T4S+ 1,888 T~B

a)

huisvmuw
niet
aonwez ig

= f 1,1.9
n=83

7 = het bestede bedrog per hoofd oon melk en melkprodukten in het stroatkoncial in guldens
gedurende de periode 18-5 tIm 14-6-1975.

Figuur 2. AID-boom voor het per hoofd bestede bedrag aan ‘melk en melkprodukten’ in het
straatkanaal op basis van huishoudgegevens uit een consumentenpanel over de periode 18 mei—
l4juni 1975. (Bron Gegevens: NIAM)

—1,267 SLRW R
2=0,242 n=517 (1) 199



a), b) en c) staan resp. voor: significant bij c~=0,0i, oc=0,05 en oc=0,l0,
waarbij QM= het per gezin bestede bedrag aan melk en melkprodukten per
hoofd in de waarnemingsperiode in guldens.
De overige variabelen in (1) zijn als volgt gedefinieerd:

L (leeftijd)= I voor huisvrouw ouder dan 29 jaar; L=0 voor huisvrouw
jonger dan 29 jaar.

H (hoe laat bezorgd)= 1 v66r 16.00 uur; H=0 na 1600 uur.
U (urbanisatiegraad)= 1: grote stad, ... = 12:platteland
D1= district = 1 als het district I of 2 (westen) is; D1 0 anders.
D2=district = 1 bij district 3 of 4 (noorden, oosten); D2 = 0 anders.
G=gezinsgfootte, aantal personen per gezin.
W= werken=1 huisvrouwwerkt niet buitenshuis; W=~ 0 werkt wel buitenshuis.
Fr= frekwentie van bezorging (aantal dagen per week).
B= aantal andere bezorgers in de straat.
S (service)= I bezorging aan de deur of bestellen met briefje; 8=0 anders.
SLRW= 1 melkbezorgingmet rijdende winkel; SLRW=0 gewone melkslijter.
Uit bovenstaande regressie-analyse kan worden geconcludeerd, dat van de

algemene socio-economische kenmerken district en urbanisatiegraad belang-
rijke beinvloedende factoren zijn. Daarnaast blijken een aantal specifieke ken-
merken per huishouding, zoals thuis zijn van de huisvrouw op tijdstip van
bezorging, autogebruik bij boodschappen doen, voordeur aan straat of tuin,
leeftijd, gezinsgrootte en al of niet buitenshuis werken van de huisvrouw
en een aantal beslissingsvariabelen van de melkman zoals tijdstip van be-
zorging, de mate van service, vervoermiddel (al of niet rijdende winkel)
en frequentie van bezorgen een statistisch significante invloed te hebben.
Retzelfde soort regressienalyse met het bedrag per hoofd besteed aan ~overige
produkten’ bij de melkman als afhankelijke variabele had als belangrijkste
verkiarende variabele het bestede bedrag aan melk en melkprodukten bij de
melkman. Derhalve zijn de verklarende variabelen in regressievergelijking
(1) ook van invloed op bet bestede bedrag aan ‘overige produkten’.

3.2.4. Enige evaluerende opmerkingen
Onderzoeksteekproef en validatiesteekproef. De steekproef van 2.000 huis-

houdingen uit het NIAM-huishoudpanel is met behuip van een methode die
de nummers van de huishoudingen willekeurig toewijst, gesplitst in een onder-
zoeksteekproef en een validatiesteekproef. De onderzoeksteekproef werd ge-
bruikt om met behuip van zoektechnieken als stepwise-regression, stepwise
discriminant analysis en AID verbanden op te sporen tussen een criterium-
variabele en een aantal verkiarende variabelen. De validatiesteekproef is
gebruikt om te toelsen of de gevonden verbanden niet aan bet toeval
moeten worden toegeschreven. In 3.2.2. is dii reeds geschetst voor de dis-
criminantanalyse. De ln 3.2.3. gerapporteerde regressievergelijkingen, waarbij
gebruik gemaakt is van de interactietermen uit de AID-analyse, zijn op de
volgende wijze geverifleerd. Eerst is de consumptie per hoofd van ‘melk
en melkprodukten’ en van ‘overige produkten’ voor de huishoudingen uit de
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uit de onderzoeksteekproef. De corre1atieco~ffici~nten tussen werkelijke con-
sumptie en berekende consumptie bleken respectievelijk 0,34 voor melk en
melkprodukten te zijn en 0,29 voor overige produkten, hetgeen inhoudt
dat de coresponderende R2-waarden 0,12 en 0,09 zijn, terwijl deze in 3.2.3.
beide 0,24 waren. De zoekprocedure van de AID-analyse heeft blijkbaar
tot een overschatting van de verklaarde variatie geleid. Dergelijke dalingen
van R2 bij AID zijn overigens in de literatuur meer gerapporteerd; Doyle en
Fenwick rapporteren een daling van R2 van 0,52 naar 0,25.~ Een en ander
maant tot voorzichtigheid bij het gebruik van interactietermen uit AID-
analyses in regressievergelijkingen.

Percentage verklaarde variatie. In de hiervoor besproken analyses bleek
het percentage verklaarde variatie (R2) steeds aan de lage kant te zijn.
De vraag kan gesteld worden of dit veroorzaakt wordt door het niet opnemen
van relevante verkiarende variabelen ofdoordat stochastische elementen in het
consumentengedrag van zeer grote betekenis zijn. Ten aanzien van het eerste
punt is bekend dat als niet opgenomen verkiarende variabelen sterk gecorre-
leerd zijn met de opgenomen verklarende variabelen, deze specificatiefout
zal leiden tot onzuivere schatters van de regressieco~ffici~nten.5 Ret weg-
laten van verklarende variabelen die ongecorreleerd zijn met de wel op-
genomen variabelen, zal weliswaar leiden tot een lagere waarde van
maar leidt niet tot onzuiverheid van de regressieco~ffici~nten.
Ret lijkt aannemelijk te stellen, dat in dit consumentenonderzoek de lage

percentages verklaarde variatie voor een belangrijk deel hun oorzaak vinden
in een groot aantal toevallige factoren, dus in het kansgedrag van de af-
zonderlijke huishoudingen. Immers, veel specifieke eigenschappen en omstan-
dighedenzullen bij deze huishoudens de aankoop van melk en melkprodukten
over de 4 weekse waarnemingsperiode 18 mei—14 juni 1975 hebben beinvloed.

3.3. Groepsdiscussies

In drie groepsdiscussies werd door huisvrouwen over de melkbezorging
gediscussieerd. Alle groepsdiscussies werden gevoerd door huisvrouwenjonger
dan 50 jaar. Twee groepsdiscussies werden gevoerd door huisvrouwen nit de
Randstad en ~n groepsdiscussie door huisvrouwen uit het Gosten des lands.
Twee groepen bestonden uit huisvrouwen met mm of meer frequent contact
met de melkslijter en ~6n groep uit huisvrouwen die niet meer van de melk-
slijter kopen, aangevuld met enkele ‘creatieve’ vrouwen. Op deze wijze werd
getracht zoveel mogelijk ervaringen, wensen en suggesties over melkbezorging
en melkman te verwerven. Ret positieve van de melkman werd vooral gezien
in de service aan de deur, de versheid van de produkten en de fles-ver-
pakking. Als negatieve punten werden genoemd de hoge prijs en het aan-
wezig moeten zijn op het tijdstip dat de melkman aan de deur komt.
Ret aantal suggesties voor een andere aanpak van de bezorging door de

melkman was beperkt: lage melkprijs met een toeslag voor bezorgen; melk-
slijter als zuivelspecialist, die naast melk en melkprodukten verse eieren en
vers afgesneden kaas verkoopt; en minder frequent aanbellen. 201



Een aantal aspecten van deze suggesties zijn nader onderzocht in een
representatieve steekproef van Nederlandse gezinnen.

3.4. EnquLte onder cen representatiet’e steekproef van huisvrouwen

Vooral om nauwkeurigergeinformeerd te worden over opinies eivgedragingen
van huisvrouwen ten aanzien van de melkbezorging werd aanvullend op de
analysevan panelgegevens en groepsdiscussies een enquete onder Nederlandse
gezinnen vei~ricbt. Punten die hierin aan de orde werden gesteld waren onder
meer: de reden om niet meer te kopen bij de melkman, het oordeel over
een breder assortiment van de melkman, wensen over de bezorging, de voor-
keur voor fles of kartonnen verpakking en het acceptabel prijsverschil
tussen voile melk in de supermarkt en bij de melkman.
De volgende resultaten uit de enqu&e lijken belangwekkend: het prijs-

voordeel in de supermarkt en bet dichtbij gelegen zijn van een supermarkt
blijken de belangrijkste redenen om te stoppen met kopen van de melkman;
weinig produkten buiten melk, melk- en zuivelprodukten, bier en frisdranken
bleken als wenselijk onderdeel van bet assortiment van de melkman te worden
beschouwd; voorkeursdagen voor hezorging zijn: maandag, bij 72o~ van de
koopsters, zaterdag, bij 70o~, en vrijdag, bij 59O~ van de koopsters; er
bleek eenduidelijke voorkeurvoor de flesverpakking: bij 800 ~ de koopsters
van de melkman en bij 67~~ van de koopsters in de grootste drie agglomera-
ties. De voorkeur voor flesverpakking werd gemotiveerd met hygi~nisch,
beter voor de kwaliteit van de melk, schenkt gemakkelijk; als toelaatbaar
prijsverschil tussen een liter voile melk in de winkel en bij de melkman werd
door 25~~ van de koopsters en potenti~le koopsters van de melkman minder
dan 5 centen genoemd, door 470 een bedrag in bet traject 5—10 centen en
l20~ een bedrag van meer dan 10 centen.
Deze informatie is waardevol voor het toekomstig beleid van de melkman.

Ret probleem blijft ecliter dat opinies en wensen over de melkbezorging
nog geen bepaald gedrag inbouden. Gm die reden moeten de bier gedane
wensen en suggesties in zoverre zij interessant en uitvoerbaar lijken in ex-
perimenten op hun praktische waarden onderzocbt worden. Hierbij zal aan
differentiatienaar regio en urbanisatiegraad aandacht besteed moetenworden.

4. DE BEDRIJFSVGERING VAN DE BEZGR7GENDE MELKDETAIL-
HANDEL

4.1. Probleernstelling

Voor dit deelonderzoek was als probleemstelling geformuleerd: wat is de
invloed van het commercieel beleid van de melkman en van de karakteris-
tieken van de wijk op omzet en kosten? Deze probleemstelling is onder-
zocht met gegevens uit de enqu~tes van het Produktschap voor Zuivel en van
bet Econornisch Institunt voor het Midden- en Kleinbedrijf, die in 2.2. zijn
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Als variabelen ter verklaring van omzet en kosten zijn in beschouwing
genomen beslissingsvariabelen ten aanzien van inkoop en verkoop, variabelen
omtrent de persoon van de ondernemer en wijkvariabelen. Deze wijkvariabelen
zijn onderscheiden in aard van de concurrentie, aard van de bebouwing en
gezinskenmerken die al of niet direct in relatie staan met bet koopgedrag
bij de bezorgende melkdetailbandel.

4.2. Factoren die van invloed zUn op de hoogte van de omzet

De hoogte van de omzet per buisdeur in de wijk is geanalyseerd voor ‘melk
enmelkprodukten’, ‘overige produkten’ zoals gedefinieerd inbet consumenten-
onderzoek (koffiemelk, room, boter, margarine, balvarine, frisdranken en bier)
en ‘winkelartikelen’, bestaande uit versprodukten (aardappelen, groente, fruit,
vleeswaren en brood), kruidenierswaren en non-food. Deboogte van de omzet
en de omzetgroei zijn met bebulp van regressieanalyse verklaard nit de
Marketing Mix en uit wijkkarakteristieken. Over bet prijsbeleid van de be-
zorgende melkdetailhandel in relatie tot de concurrentie waren geen gegevens
bescbikbaar, zodat bier dit belangrijke element, waaraan in bet consumenten-
onderzoek wel enige aandacbt is besteed, niet in de analyse werd opgenomen.

4.2.1. Het commerci~le beleid
De invloed van de marketingmix op de omzet is uitvoerig geanalyseerd met

regressie-analyse. Ben aantal conclusies op grond van de gemeten statistiscb
significante invloeden zijn de volgende.
Produkt. Ben breder assortiment blijkt samen te gaan met een lagere omzet

per buisdeur aan melk en melkprodukten. Roe meer versprodukten in bet
assortiment worden opgenomen, hoe lager de omzet aan melk en melk-
produkten is en hoe boger de omzet is aan ‘overige produkten’.
Distributie. Ben hogere bezorgfrequentie doet de omzet van melk en melk-

produkten toenemen. Aan de deur bedienen gaat samen met een lagere omzet
aan ‘winkelartikelen’ dan aan de wagen bedienen; wellicbt zijn impulsaan-
kopen van meer betekenis wanneer de kianten naar de wagen of de rijdende
winkel komen. Niet contant afrekenen doet de omzet aan melk en melk-
produkten toenemen.
Reclame en verkoopbevordering. Het wekelijks verspreiden van folders en

reclame beeft een duidelijke positieve invloed op omzet en omzetgroei.

4.2.2. WUk en concurrentie
Uit regressie-analyse blijkt, dat hoe boger bet percentage eengezins-

woningen in een wijk is, hoe boger de omzet aan melk en melkprodukten
wordt. Hoe boger de urbanisatiegraad van de gemeente waarin een wijk
ligt, hoe lager de omzet aan melk en melkprodukten per klant blijkt te zijn.
Boven de rivieren is de omzet per wijk aan melk en melkprodukten boger
en de omzet aan overige produkten en winkelartikelen lager dan beneden
de rivieren.
Ret dekkingspercentage van een wijk, gedefinieerd als bet aantal werkelijke 203



kianten per 100 potenti~le kianten, wordt negatief beinvloed door de boogte
van de bebouwing en de mate van urbanisatie. Er kon geen invloed worden
vastgesteld van de beslissingsvariabelen van de melkman op de boogte van
bet dekkingspercentage. Verder kon worden vastgesteld dat hoe groter bet
aantal winkels met goedkope aanbiedingen voor melk en melkprodukten,
hoe lager de omzet van deze produkten en van de overige p-rodukten bij
de melkman is.

4.3. Factoren die de kosten bei~ivloeden

Ret grootste deel van de kosten van de bezorgende melkdetailhandel bestaat
uit arbeidskosten. Vooral bij bedrijven met een rijdende winkel vormen de
voertuigkosten ook e~n aanzienlijk deel van de kosten (Tabel 2).

Tabel 2

Geiniddelde ar&~idskosten en kosten van het vervoermiddel per onderneining in procenten van dv
exploitatiekos ten (inclusiefgewaardeerd loon) •*

melkslifter rildende winkel
arbcidskosten mci. 780~ 590

gewaardeerd loon
kosten vervoermiddel 1000 22%
jaar van ondcrzoek ElM 1973 1971

* Bron: Melkhandel in wilk en winkel 1969—71—72—73 en Dc rildende winkel 1971—1972—1 973,
Economisch Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf. -

Met bebulp van regressie-analyse is nagegaan welke factoren invloed hebben
‘op de arbeidstijd van de melkman. Dit is afzonderlijk gedaan voor de be-
zorgtijd en voor de tijd benodigd voor laden, lossen en administratie. Ret
resultaat voor de bezorgtijd is:

a) a) a) a) b) a)
B=0,736 HO299QO~lI2QO.l23KmO.O9SeO.O44SeO.O81V1 )<

b) a) b) b) c) ___
—~,O79Fr eOOl2ueO~4D,eo,o23c (2)

R2=0,453, W=501
a), b) en c) staan respectievelijk voor significant bij c, = 0,01, c~ = 0,05 en

0,10
B= bezorgtijd in uren per ronde door de wijk
HD = aantal huisdeuren
QM= omzet aan melk en melkprodukten per huisdeur

= omzet aan overige produkten per buisdeur
Kin = nantal te rijden kilometers in de wijk
V
1 (voertuigtppe) = 1 als bet een bestelauto is, V1=0 anders

V2 (voertuigtype) = 1 als bet een rijdende winkel is, V2= 0 anders
204 N.B. Als V1 = V2=0 is het voertuig een truck



Fr= 1 indien 5 of 6 keer per week bezorgd wordt; Fr=0 anders
C (krediet)= I als de melkman krediet verleent; C=0 anders
S (service) = 1 bezorging aan de deur of bestellen met briefje; S= 0 anders
W (werken) = 1 buisvrouw werkt niet buitenshuis; W= 0 werktwel buitenshuis
D2 (district) = 1 bij district 3 of 4 (noorden, oosten), D2 = 0 anders.
De multiplicatieve samenbang (2), die een veel betere aanpassing op-

leverde dan een additieve samenbang, boudt in dat interacties bestaan. Zo
is, bijvoorbeeld, het effect van een additionele deur in de wijk op de bezorg-
tijd groter naarmate de omzet per deur groter is. Gok houdt vergelijking
(2) in dat naarmate bet aantal deuren stijgt, de benodigde bezorgtijd per
deur afneemt. Ter illustratie worden enkele conclusies op grond van deze
regressie-analyse vermeld. De bezorgtijd is langer als bet assortiment van de
melkman breder is en als er niet contant wordt afgerekend. De bezorgtijd
per ronde in de wijk is korter als de frequentie van bezorgen 5 of 6 keer
per week is in plaats van minder.

5. EVALUATIE VAN BELEIDSALTERNATIEVEN VAN DE
MELKMAN MET BEHULP VAN BEN SIMULATIEMODEL

5.1. Structuur van het model

In de voorgaande paragrafen is gebleken hoe bet economiscb resultaat van
demelkman wordt beinvloed door een groot aantal variabelen. Deze kunnen
worden ingedeeld in:

— beslissingsvariabelen van de melkman, zoals: bezorgfrequentie, prijs,
assortiment, type voertuig, wel of niet aan de deur bezorgen;

— karakteristieken van de wijk, zoals urbanisatiegraad, type huizen (flats
of laagbouw), mate van concurrentie door supennarkten, samenstelling van
de bevolking naar gezinsgrootte en leeftijd.

Figuur 3. Samenhang tussen beslissingsvariabelen van de melkman respectievelijk wijkkarak-
teristieken en economisch resultaat.

Figuur 3 geeft aan hoe deze variabelen inwerken op de opbrengsten en
kosten van de melkman en daarmee van invloed zijn op bet economiscb
resultaat. 205



De verkopen worden beYnvloed door de beslissingsvariabelen van de melk-
man ~n door de karakteristieken van de wijk. Bijvoorbeeld: de verkopen
zijn groter naarmate de bezorgfrequentie boger is (beslissingsvariabele van
de melkman) en naarmate de wijk in een minder geiirbaniseerd gebied ligt
(wijkvariabele). De kosten worden in belangrijke mate bepaald door bet
niveau ewde samenstelling van de omzet, die zoals we zagen op hun beurt
weer beinvloed worden door beslissingsvariabelen van de melkman en wijk-
variabelen.

Daarnaast zijn er directe invloeden van laatstgenoernde variabelen op de
kosten. Zo zijn de kosten afhankelijk van bet gebruikte voertuig (beslis-
singsvariabele van melkman) en van de verkeersintensiteit in de wijk
(wijkvariabele).
Het is vmv belang om bet effect van deze variabelen gezarnenlijk op bet

economiscb resultaat van de melkman te kennen. Hiertoe is een simulatie-
model ontwikkeld. Dit simulatiemodel MELSIM (‘Melkman Simulatie’) is
opgebouwd volgens de in figuur 3 getekende structuur. Ret bestaat uit de
volgende onderdelen:
(i) EeW tweetal omzetfuncties, ~n voor melk en melkprodukten en

voor de overige produkten. Ben omzetfunctie berekent de te bebalen omzet
in een wijk gegeven de beslissingsvariabele van de melkman en de wijk-
varianten.

(ii) Kostenfuncties. De belangrijkste kostenfuncties zijn functies die de be-
nodigde arbeidstijd berekenen gegeven de omzetniveaus en andere invloeds-
variabelen. Dit wordt gedaan respectievelijk voor de arbeidstijd benodigd
voor bet eigenlijke bezorgen en voor de arbeidstijd benodigd voor laden,
lossen en administratie. Daarnaast zijn er kostenfuncties voor voertuigkosten,
administrati~kosten, kosten van gebouwen, reclame en rentekosten. Ret
scbatten van de bier gebruikte omzet- en kostenfuncties is gescbetst in de
paragrafen 3 en 4.

5.2. Werking van MELSIM

MELSIM is een interactief programma waarbij de gebruiker van acbter de
computer terminal gewenste waarden ingeeft voor de beslissingsvariabelen van
de melkman en de wijkvariabelen. Voor iedere, door de gebruiker in te
geven combinatie van karakteristieken van de wijk en beslissingrvariabelen
van de melkman berekent MELSIM omzetten, benodigde arbeidsuren, andere
kosten en economisch resultaat. Door de beslissingsvariabelen van de melkman
te vari~ren; rekening boudend met de wijkvariabelen, is bet mogelijk de
uitkomsten van alternatieve beleidsstrategie~n te evalueren. Allereerst berekent
bet model met bebuip van de omzetfunctie de verkoop van melk en melk-
produkten. Mede op basis biervan wordt vervolgens de omzet aan overige
produkten berekend. Daarna wordt op basis van de omzet, van een aantal
beslissingsvaHabelen van de melkman en van bepaalde wijkvariabelen de
benodigde bezorgtijd per dag en per week berekend. Analoog wordt de tijd,
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de diverse grootheden op jaarbasis worden — gebruik makend van de ver-
schillende kostenfuncties — de kosten van gebouwen, voertuig, administratie
en rente berekend. De arbeidsuren worden via een loonbedrag per uur om-
gerekend tot loonkosten, de omzetten worden via de marge berleid tot bruto
winst. Daarna produceert MELSIM bet financieel jaaroverzicbt met de te ver-
wachten opbrengsten, kosten, gewerkte uren, enz. Figuur4 geeft een en ander
scbematiscb weer.
Niet voor alle variabelen beboeven steeds waarden te worden ingegeven.

Als voor een bepaalde variabele door de gebruiker niet een waarde wordt
ingevoerd, neemt deze variabele de z.g. defaultwaarde aan. Als defaultwaarden
zijn bier genomen gemiddelde, c.q. modale, waarden uit bet empiriscb
materiaal, waarmee de omzet- en kostenfuncties gescbat zijn. Ter illustratie
van bet type resultaten dat bet simulatiemodel produceert geeft Tabel 3 de
uitkomsten voor de volgende situatie. Ret betreft bier een wijk in een
middelmatig getirbaniseerd gebied met 500 deuren, waar 3 keer per week
wordt bezorgd met een bestelauto. De kianten moeten bij de wagen komen,
er wordt geen krediet verleend, er worden geen andere verse produkten
gevoerd, bet is een bedrijf met 1 wijk, er is geen gemeenscbappelijke koel-
ruimte, geen vreemd personeel en de melkman gaat 2 weken per jaar met
vakantie. Van de kianten worden 75o~ v66r 4 uur bediend, de marge
bedraagt ~
We zien dat de weekomzet f 3.761 bedraagt, voor 630,, bestaande ult melk

en melkprodukten en voor 370o uit overige produkten. De jaaromzet bedraagt
f 188.063. Ret economiscbe resultaat is f 2.185, bet inkomen (loon±econ.

Tabel3

Siinulatieresultaat voor voorbeeldsituatie . middelmatig geiirbaniseerdgebied, 3 keerper weekbezor.qd
met bestelauto
(voor nadere beschrijving zie tekst)

1. Aantal deuren 500
2. weekomzet melk enmelkprodukten f 2.356
3. ~ avenge produkten f 1.405
4. Dekkingspercentage* 80,3
5. Venturen per dag 9,4
6. Laad-, los- en administratietijd per week 9,9
7. Totaal uren per week 38,0
8. Omzet (8 tIm 17 jaargegevens) f 188.063
9. Bruto winst f 33.851
11. administratie f 1.890
10. loon f 22.256
12. interest f 1.038
13. gebouwen kosten f 1.335
14. voertulg f 4.234
15. reclame J f 914
16. Economisch resultaat f 2.185
17. Nettowinst (ondernemersinkomen) f 24.441

* Het aantal deuren dat bediend wordt als percentage van alle deuren in de wijk (percentage
van de deuren dat kiant van de melkman is).
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Figuur 4. Flow-Chart voor het sinaiilatiemodel MELSIM
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resultaat) bedraagt f24.441. Riervoormoet per week 38 uren worden gewerkt.
Test van het model. De bescbikbare statistiscbe gegevens van de ElM-

enqu~te uit 1973 bood de gelegenbeid MELSIM gedeeltelijk te testen. De
verkoopcijfers uit dit materiaal zijn namelijk niet gebruikt om de omzet-
functies van MELSIM te schatten en vertegenwoordigen dus ‘verse’ gegevens.
Overigens zijn in deze EIM-enqu&e slecbts voor eengedeelte van de variabelen
benodigd voor MELSIM gegevens verzameld. Dit zijn: district, urbanisatie-
graad, voertuigtype, bezorgfrequentie en kredietverlening. De overige varia-
belen werden noodgedwongen op bun defaultwaarden gezet.
Ret gemiddelde omzet-niveau voorspeld door MELSIM bij de 74 ElM-

bedrijven (alleen die met I wijk) is f 169.808 versus f 186.911 in werke-
lijkbeid. Het simulatiemodel tendeert er dus naar om de werkelijke omzet
met zo’n 1000 te onderschatten. Ben mogelijke oorzaak biervan zou kunnen
zijn: onderrapportering in de gebruikte gegevens. Wat betreft de reproduktie
van de variatie in de verkopen door MELSIM kan bet volgende worden
vermeld. De correlatieco~ffici~nt tussen de voorspelde verkopen per huisdeur
en de werkelijke verkopen per buisdeur over de 74 bedrijven bedroeg
0,55, als bet dekkingspercentage werd gegenereerd door bet model, en 0,71
als bet werkelijk dekkingspercentage van de wijken uit de EIM-enqu&e
werd gehanteerd. Ben en ander betekent dat de voorspellingsresultaten met
MELSIM voor wat betreft de omzet redelijk goed te noemen zijn, vooral
ook in aanmerking nemende dat van de testwijken slecbts een gedeelte van
de invoervariabelen benodigd voor MELSIM bekend was.

5.3. De instelling van de beslissingsvariabelen van de melkinan in samenhang
met de karakteristieken van de wUk

Met behulp van MELSIM kunnen beleidsalternatieven van de melkman
worden doorgerekend. Zo kan bij bijvoorbeeld kiezen uit een bezorg-
frequentie van 5 keer per week of 3 keer per week. Ben bezorgfrequentie
van 5 keer Revert een bogere omzet per deur op, maar resulteert in een
langere arbeidstijd per deur, zodat een minder grote wijk kan worden be-
werkt dan wanneer slecbts 3 keer per week wordt bezorgd. Met behuip
van MELSIM kunnen deze factoren tegen elkaar worden afgewogen.
Dit is ook bet geval bij beleidsalternatieven zoals aan de deur of aan de

wagen bedienen, tussen wel of niet krediet verlenen en tussen bet wel of
niet voeren van andere verse produkten. Bij deze analyse zijn een viertal
wijktypen onderscbeiden: een flatwijk in een grote stad, een laagbouwwijk
in een grote stad, een wijk in een middelmatig getirbaniseerd gebied en een
plattelandswijk.
De vier wijktypen werden gecre~erd door van cle betreffende invoer-

variabelen van MELSIM bepaalde waardencombinaties te nemen. Zo is bij-
voorbeeld bij een plattelandswijk niet alleen de urbanisatiegraad laag maar
is ook de gemiddelde afstand van consument tot supermarkt groot, is er
uitsluitend laagbouw, worden doorgaans ook andere produkten aan de deur
bezorgd, etc. 209



Gok is onderscbeid gemaakt tussen een drietal voertuigtypen: truck,
(gesloten) bestelauto, rijdende winkel.
Bij bet vergelijken van beleidsalternatieven werd op de volgende wijze te

werk gegaan7 Bij elk alternatief werd de wijkgrootte (gemeten aan bet aantal
deuren) opgevoerd totdat de totale bezorgtijd per bezorgdag 10 uur was of de
totale werktijd per week (bezorgtijd+ tijd voor laden, lossen en administratie)
50 uur. Er is dus aangenomen dat de wijkgrootte vrij te kiezen is.
Als voorbeelden zullen bier de resultaten worden gegeven voor de alterna-

tieve beleidsbeslissingen: bezorgfrequentie 3 keer of 5 keer. Tabel 4 geeft bet
resultaat.
Tabel 4

Effect van bezorgfrequentie: fre~uentie 3 (3 keer per week bezor.gen) too. frequentie 5,
bediening adWde wagen.

Wijktype Voertuig

Truck Bestelauto Rijdende winkel

ink.* uren deur ink. uren deur ink. uren deur

I Grote stad
Flatwijk
Freq. =3 --
Freq.=5

14.0 12 32,2 900
17.345 46,2 900 ~

12.557 32,7 900
15.795 4871 900

27.481 45,2 900
14.907 49,5 525

II Grote stad
Laagbouw
Freq.=3
Freq.=5

III Middelmatig
geflrbaniseerd
Freq.=3
Freq.=5 -

31.427 38,8 775
26.946 49,9 600

34.630 40,0 675
27.648 49,7 500

26.134 39,7 675
22.347 50,4 525

28.224 40,7 575
22.269 49,5 475

24.456 43,9 525
13.590 49,6 325

29S~4 44,8 500
15.759 49,3 325

IV Platteland
Freq.=3
Freq. =5 —

29.915 41,2 475
23.061 49,6 31311

27.901 43,8 400
151595 49,2 250

* ink. =jaarinkomen in guldens (=netto winst)
uren = gewerkte uren pcr week
deur=aantal deuren in de wijk (dit is het maximaal mogelijke aantal
op veelvouden van 25).

kianten, afgerond

Voor iedere combinatie van wijktype/voertuigtype geeft deze tabel, bij 3
keer en bij 5 keer bezorgen bet te bebalen jaarinkomen, bet aantal te
werken uren per week en de wijkgrootte. Als verdere beperking is ingevoerd
dat een wijk maximaal 900 deuren kan bebben; grotere wijken zijn volgens
deskundigen moeilijk in ~n dag te bedienen. Uit Tabel 4 blijkt dat 3 keer
bezorgen per week in de meeste gevallen veel gunstiger is dan 5 keer bezorgen.
De lagere omzet per deur bij 3 keer bezorgen wordt meer dan goed gemaakt
door bet grotere aantal deuren dat kan worden bewerkt. Alleen in een flat-
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balen door 5 keer i.p.v. 3 keer te bezorgen. Dit inkomen is dan ecbter
slecbts f 2.000 ~ f 3.000 per jaar boger, waarvoor per week 14 ~ 15 uur
extra moet worden gewerkt.
Ret is goed om de uitkomsten van bet simulatiemodel te plaatsen naast

die van ander onderzoek. Zo bleek bijvoorbeeld in de consumenten-enqu~te
dat de gewenste bezorgfrequentie gemiddeld 3,5 keer per week is en dat op
de vraag of men evenveel of minder zou kopen als de melkman minder
vaak per week zou komen de antwoorden als volgt waren: 78O~ zei ‘evenveel’,
2000 zei ‘minder’ (bij 2o~ was de vraag niet van toepassing).
Dit is consistent met bet MBLSIM-resultaat dat in bet algemeen een

bezorgfrequentievan 3 de voorkeur verdientaangezien die slecbts een beperkte
omzetdaling per klant met zich meebrengt. Verder bleek bij de bedrijven
uit de BIM-enqu&e dat bij bedrijven met een lage bezorgfrequentie de
wijken en de jaaromzetten groter zijn met ongeveer dezelfde totale arbeids-
tijd per jaar als men ze vergelijkt met bedrijven met een boge bezorgfre-
quentie. Dit ondersteunt de conclusiedat in bet algemeen een bezorgfrequentie
van 3 voldoende is.
Analoog werd te werk gegaan bij bet onderzoek ten beboeve van de wijze

van bediening en kredietverlening en of bet aanbeveling verdientnaast melk en
melkprodukten enkele andere versprodukten te voeren. Hierbij bleek dat aan
de deur bedienen en kredietverlening in bet algemeen niet en bet voeren van
andere versprodukten wel kan worden aanbevolen.
Het MELSIM-model is ook gebruikt om de optimale wijkgrootte te be-

palen. Deze wijkgrootte werd bierbij uitgedrukt in bet aantal buisdeuren
(vermenigvuldigd met bet dekkingspercentage levert dit bet totaal aantal
kianten op). Voor ieder wijktype/voertuigcombinatie werd bet aantal deuren
opgevoerd totdat: a) bet aantal bezorguren per bezorgdag 10 is, of b) de
totale werktijd perweek 50 uren is. De bezorgfrequentie is steeds op 3 gesteld.
Voor wat betreft de andere beleidsvariabelen van de melkman zijn er twee
strategie~n onderscbeiden:

i) Ben intensieve strategie, met bet doel de omzet per buisdeur te
maximaliseren. Bij deze strategie wordt er krediet verleend, worden er andere
versprodukten gevoerd en wordt er aan de deur bediend.
ii) Ben extensieve strategie: bediening ann de wagen, geen andere vers-

produkten gevoerd, geen krediet verleend.

Tabel 5. Optimale en I’zuidige wijkgrootte in aantallen deuren (intensieve strategie)

Wijktype

Truck

vervoermiddel

Bestelauto Rild. winkel

Huidige w(jk
grootte (gem.)

Grote stad/flats 900 900 825 370
Grote stad/laagbouw 700 525 475 377
Middeim. georba
niseerd 525 425 450 348

Platteland — - 350 350 285
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Roewel bepaalde intensiveringsmaatregelen niet aanbevelenswaardig zijn als
de wijkgrootte vrij kan worden gekozen (zie 5.3) kan een intensieve strategie
in een (te) kleine wijk verstandig zijn. Uit Tabel 5 blijkt dat zelfs bij de
intensieve strategie de buidige wijken al in aanzienlijke mate te klein zijn
Dit geldt met name in de meergetirbaniseerde gebieden en voor de traditionele
melkman. Bij een extensieve strategiels de discrepantie uiteraard nog groter.

5.4. Enig commentaar bU deze benadering

Het simulatiemodel integreert omzet- en kostenfuncties, gescbat uit empiriscb
materiaal en onderzoekt biermee beleidsalternatievenvan de melkman. Enkele
beperkingen die bij de interpretatie van de resulaten in ogenschouw moeten
worden genomen zijn de volgende.
Niet alle relevante factoren konden worden opgenomen in bet model. Bij-

voorbeeld m.b.t. een zeer belangrijke variabele, nl. prijs, was niet voldoende
informatie bescbikbaar. Met additionele statistiscbe gegevens lijkt dit probleem
te ondervangen. Ben andere variabele die niet kon worden gemeten is de
persoonlijkbeid en de stiji van benadering van de melkman.
Br kan bierbij nog worden aangetekend dat bet erom gaat de gemiddelde

omzet in de totale wijk zo goed mogelijk te voorspellen. Dat van een
individueel gezin de standaardafwijking van de voorspelling groot is, zoals uit
de R2 beborend bij vergelijking (I) blijkt, is dan niet zo belangrijk. In bet
voorbeeld van Tabel 3 beeft de verwacbte omzet van f 2.356 (per week)
een standaardafwijking van x/3~xf4,25=f95,— d.w.z. 4~4 van de totale
verwachte omzet. (Bij een individuele buisbouding is de verwacbte omzet
f 4,71 (o~=4,25)). Door de wet van de grote aantallen is de totale omzet
dus relatief veel stabieler dan de omzet van een individuele buisbouding.
De functies zijn gescbat uit cross~sectiegegexrens eri werden vervolgens

gebruikt om de effecten van beslissingsvariabelen binnen individuele wijken
te onderzoeken. Ret effect voor een individuele wijk kan echter
verscbillend zijn van bet gemiddeld effect.
Br werden een aantal gevoeligbeidsanalyses uitgevoerd om na te gaan hoe

gevoelig de getrokken conclusies zijn voor veranderingen in de betreffende
parameters. Zo bleek bijvoorbeeld ook in een wijk, waar bet verscbil in
omzet tussen 5 en 3 keer bezorgen 6 keer zo groot is als gemiddeld, 3 keer
bezorgen toch nog voordeliger te zijn dan 5 keer bezorgen. Ten aanzien van de
wijze van bediening bleek bet dat in een wijk waar de meeromzet als gevolg
van aan de deur bedienen twee keer zo groot is als gemiddeld, voordelig te
zijn om aan de deur te bedienen.
De gegevens zijn verzameld op een bepaald punt in de tijd (1975). De

gesebatte relaties gelden voor dat tijdstip, maar kunnen in de toekomst ver-
anderen. Dit vereist dan bijstelling van de parameters van bet model.

6. IMPLEMENTATIB VAN DE RESULTATEN
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van alternatieve beleidsstrategie~n van de melkman in paragraaf 5 bebben
geleid tot een aantal aanbevelingen over de toekomstige strategie van de
melkman, door de in de inleiding genoemde beleidscommissie.
De vraag was nu boe deze aanbevelingen in de bedrijfstak bun ingang

zouden kunnen vinden. Riertoe werd bet wenselijk geacbt dat op nationaal
niveau een Beleids Advies Centrum voor de bezorgende melkdetailhandel
tot stand zou komen. Door gezamenlijke inspanningen van bet Bedrijfscbap
Detailbandel in Melk en Melk- en Zuivelprodukten, bet Produktscbap voor
Zuivel,melkdetailbandelaren, consumptiemelkindustrie en commerci~1e orga-
nisaties zoals S.R.V., IVEKO en VAN TOL is dit beleidsadviescentrum tot
stand gekomen. Het tracbt de toepassing van de aanbevelingen uit dit onder-
zoek te bevorderenen door onderzoek, voorlicbting en stimuleren van samen-
werking tot een continue begeleiding van de melkman te komen.

NOTEN

1 Voor gedetailleerde informatie over dit onderzoekzie: BedrijfschapDetailhandel in MelkenMelk-
Zuivelprodukten, Onderzoek naar Mogel,jkheden voor de Be~orgende Melkdetailhandel, 2 delen,
s-Gravenhage 1976.

2 Melkslijter en rijdende winkel worden samen straatkanaal genoemd.
3 B. Wierenga, ‘Analyse van samenhangen in bet assortiment met behuip van meerdimen-
sionale schaaltechnieken’, Tijdschrift voor Marketing, november 1976.

4 P. Doyle and I. Fenwick, ‘The Pitfalls of AID Analysis’, Journat of Marketing Research,
Vol. XII, Nr. 4 (Nov. 1975).

5 F. M. Bass, ‘Unexplained Variance in Studies of Consumer Behaviour’, in: J. U. Farley and
J. A. Howard, Controlof ‘Error’ in Market ResearchData, Lexington Books 1975.
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11. Informatieverwerking en
keuzegedrag van consumenten
W.F. VAN R~i~

Deze bijdrage is een uitgebreide samenvatting van de dissertatie Consumer
Choice Behavior. An Information-Processing Approach, waarop de auteur op
13 januari 1977 is gepromoveerd aan de Katholieke I-Iogeschool te Tilburg.
Promotor was prof. dr. G.M. van Veidhoven. De commissie bestond voorts
uit de leden: prof. dr. J.M. Dirken, hoogleraar in de industri~1e vormgeving
en ergonomie aan de Technische Hogesehool te Deift, dr. J.B. Rijsman,
lector in de experimentele sociale psychologie aan de Katholieke Hogeschool
te Tilburg, prof. dr. J.N. Sheth, hoogleraar in consumentengedrag en market-
ing aan de University of Illinois at Urbana-Champaign, en prof. dr.
P.A. Willems, hoogleraar in de functieleer aan de Katholieke Hogeschool
te Tilburg.

INLEIDING

Consumentengedrag houdt de keuze in uit een aantal alternatieven met meer-
dere eigenschappen of attributen (multi-attributieve alternatieven). Het keuze-
proces omvat een aantal fasen: probleemherkenning; de allocatie-beslissing
om geld te besteden aan een produkt in de produktklasse (dit wordt de
generieke produktkeuze genoemd); het zoeken naar relevante informatie be-
treffende de keuzealternatieven; de evaluatiefase, waarin de voorhanden alter-
natieven’worden vergeleken; de keuze van een alternatief (de eigenlijke koop-
beslissing); en processen na de koop, zoals reductie van cognitieve dissonantie
en leerprocessen.
Produktattributen zijn prijs, kwaliteit, merkbekendheid, en specifieke pro-

dukteigenschappen, fysiek aanwezig of aan het produkt toegeschreven.
Hier willen we ons in het bijzonder bezighouden met de evaluatiefase,

waarin de keuzealternatieven worden vergeleken. Dit wil zeggen, dat de in-•
formatie betreffende de alternatieven bekend is en dat de alternatieven en
hun attribuutwaarden worden vergeleken om hiermee het beste’ alternatief
te vinden.
In de praktijk is het vaak zo dat de fase van informatiezoeken en de

evaluatiefase niet strikt van elkaar te scheiden zijn. Men zoekt bijvoorbeeld
zo lang nieuwe informatie, totdat het ‘beste’ alternatief is gevonden.

ATTITUDE EN NUT

De modellen in de attitude- en utiliteitstheorie ter voorspelling van consu-
mentenpreferentie en -keuze staan thans in de belangstelling. Met name het 217



Fishbein-model, dat stelt, dat de attitude ten opzichte van een alternatief
afhankelijk is van de overtuigingen (beliefs), vermen7igvuldigd met de evalu-
atieve aspecten van de overtuigingen. Dit wil zeggen, dat de totale attitude
ten opzichte van een alternatief afhankelijk is van een aantal relevante over-
tuigingen over de eigenschappen (aspecten, attributen) van bet alternatief en
de evaluatie hiervan op een gunstig—ongunstig of goed—slecht schaal. In de
nutstheorie bestaat een analoog model: de multi-attributieve utiliteitstheorie
(MAUT). De totale utiliteit van een alternatief is een lineaire functie van
de attribuutwaarden en een gewicht of belangrijkheidsscore voor ieder attn-
buut.
Het Fishbeinmodel luidt als volgt:

n

A0 =
i= 1

waarbij B~ is ~n van de n~ beliefs, en a is de evaluatie van ieder van de n
beliefs. Er bestaat een uitgebreid Fishbein-model waanin ook normatieve
overtuigingen en de motivatie zich aan de normen te houden zijn opgenomen.
Het MAUT-nutsmodel is als volgt:

n
U = Z )~x~

i= 1

waarbij x, de attribuutwaarde is en ,~ bet gewicht voor attribuut i. Er zijn
totaal n attributen.
Zowel attitude als nut zijn afhankelijk van een verzameling relevante attn-

buutwaarden ~n hun evaluaties of gewichten.

COMBINATIEREGELS

De genoemde modellen worden lineair-compensatorisch genoemd. Lineair,
vanwege de summatie van de ‘gewogen’ attribuutwaarden, en compensato-
risch, vanwege het feit dat een lage attribuutwaarde gecompenseerd kan
worden door een andere (hoge) attribuutwaarde.
De totale utiliteit van een keuzealternatief kan hoog zijn, ~ondanks ~n

lage attribuutwaarde, mits de andere attribuutwaarden hoog ztjn. We spre-
ken in dit geval van een Iineair-compensatorische combinatie van beliefs of
attribuutwaarden.
Andere combinatieregels zijn de conjunctieve en disjunctieve combinatie

van attribuutwaarden. De conjunctieve regel stelt, dat een on-acceptabele
waarde op een bepaald attribuut niet kan worden gecompenseerd door an-
dere hoge attribuutwaarden. Er bestaat een grens, waaronder of waarboven
een attribuutwaarde on-acceptabel wordt, bijvoorbeeld een te hoge prijs of
een te lage kwaliteit. Het slechtste produktattnibuut is vitaal voor de accepta-
tie door de consument. De consument vermijdt risico door te voren onder-
grenzen te stellen aan de attribuutwaarden.
De dislunctieve regel, daarentegen, stelt dat een produkt wordt gekozen
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attribuutwaarden. Het beste produktattribuut is dan vitaal. De consument
accepteert het risico van on-acceptabele attribuutwaarden, aangezien hij het
alternatief met de superieure attribuutwaarde kiest.
De lexicografische combinatieregel stelt dat er een hi~rarchische rangorde

van produktattributen bestaat voor de consument. Eerst worden de alter-
natieven vergeleken op bet ‘eerste’ attribuut. Is nog geen keuze mogelijk,
doordat twee of meer alternatieven (vrijwel) dezelfde attribuutwaarden heb-
ben, dan worden deze alternatieven vergeleken op een ‘tweede’ attribuut, net
zolang tot ~n alternatief overblijft. Tversky’s (1972) ‘keuze door eliminatie’
lijkt hierop, maargaat niet uit van een a priori attribuutrangorde. Het is duide-
lijk dat een eenmaal verworpen alternatief hierbij geen compensatiemoge-
lijkheden heeft door andere (hoge) attribuutwaarden. De lexicografische of
eliminatiekeuzeregel is dan ook geen rationeel keuzeproces.
De afwegingscombinatieregel (trade-off) gaat uit van een afweging van

attribuutwaarden, dat wil zeggen hoeveel prijsverhoging heeft de consument
‘over~ voor een betere kwaliteit. Deze techniek is verwant aan de statistische
techniek voor ‘conjunct meten’. Als resultaat kan men dan utiliteitswaarden
toekennen aan attribuutwaarden. Het blijkt dat bepaalde attribuutwaarden
een hogere utiliteit hebben, en dat niet altijd een lineair verband bestaat
tussen utiliteit en attribuutwaarden. Veelal bestaat een ~ntoppige pre-
ferentiefunctie voor de attribuutwaarden met een maximale utiliteit ergens op
de schaalwaarden van bet attribuut, respectievelijk een optimale voedings-
waarde en een maximale service.
Deze combinatieregels geven enkele manieren, waarop consumenten te

werk gaan bij bet vergelijken en kiezen van alternatieven. Sommige corn-
binatieregels, zoals de lineair-compensatorische regel, gaan ervan uit dat de
consument alle attribuutwaarden beschouwt en per alternatief een gewogen
som bepaalt, en de gewogen sommen vergelijkt. Andere combinatieregels,
zoals de conjunctieve en disjunctieve, gaan ervan uit dat de consument
onder- en bovengrenzen heeft voor waarden op de belangrijkste attributen
en de alternatieven op grond van hun attribuutwaarde accepteert of ver-
werpt. De lexicografische combinatieregel gaat ervan uit, dat de consument
de alternatieven beschouwt op ~n attribuut tegelijk en in een bepaalde volg-
orde van attributen. De laatste regel zegt dat niet alle informatie verwerkt
behoeft te worden om een keuze te kunnen maken. In het volgende willen
we de processen van informatieverwerking nagaan bij de keuze tussen multi-
attributieve alternatieven. Hiermee hopen we te vinden, welke combinatie-
regel of -regels worden gebruikt in het keuzeproces, ten minste indien een
duidelijk patroon valt te onderscheiden. Indien geen duidelijk patroon valt
te onderscheiden dat overeenstemt met de genoemde combinatieregels in het
keuzeproces van consumenten, moeten we op andere wijze bet proces beschrij-
yen. Het is derhalve een poging de combinatieregels te benaderen als proces-
beschrijvingen, als paramorf aan bet eigenlijke keuzeproces. Anders gezegd:
vooral de construct-validiteit van de modellen wordt getoetst. De predictieve
validiteit blijft grotendeels buiten beschouwing. De genoemde modellen
kunnen zeer goed een consumentenkeuze of -voorkeur voorspellen, zonder 219



dat ze het eigenlijke keuzeproces beschrijven. Hoffman (1 96O)~ebruikte de
term ‘paramorfe representatie’ en stelt dat men nooit met zekerheid nauw-
keurig het keuzeproces kan vaststellen.

MENSELIJKE REPERKINGEN

Een aantal menselijke beperkingen leidt er ook toe, dat niet alle voorhanden
produktinformatie wordt verwerkt.
In de eerste plaats zijn er beperkingen in de informatieverwerkingscapaci-

teit (processing overload), dat wil zeggen het optellen, middelen, vermenig-
vuldigen van attribuutwaarden, ook wel genoemd de ‘cognitieve algebra’,
wordt te veel.
Ten tweede zijn er beperkingen in de informatiebevattingscapaciteit (in-

formation overload), wanneer veel alternatieven (merken) met veel attributen
(eigenschappen) worden beschouwd. Een reactie van de consument is dan een
vereenvoudigingsstrategie om een keuze te maken.
Een derde beperking vormt het halo-affect bij attitudes, dat wil zeggen

de neiging om alle attributen van een alternatief in dezelfde richting te be-
oordelen: alle attributen positief of alle attributen negatief. De attribuut-
evaluaties zija vaak positief gecorreleerd. Het lineair-compensatorische atti-
tudemodel voorspelt het beste bij een dergelijke positieve correlatie.
Het consurnentenkeuzeproces is ook afhankelijk van de vorm waarin de

informatie wordt aangeboden, simultaan of sequentieel, in matrixvorm of
per alternatief. In de experimenten die in het vervoig worden beschreven,
wordt de aanbiedingsvorm van de informatie gevarieerd.
Voorts beYnvloeden factoren zoals waargenomen (financieel, sociaal of fy-

siek) risico, tijdsdruk, afleiding, interesse in de produktklasse, en drukte in de
winkel het beslissingsproces.
Wright (1974) vond dat een groter belang wordt geheclit aan negatieve

evidentie onder condities van tijdsdruk en afleiding (achtergrondmuziek of
lawaai). Dit wil zeggen, dat deze factoren leiden tot een snellere verwerping
van een keuzealternatief op grond van een lage (on-acceptabele) attribuut-
waarde.
Omgevingsfactoren bepalen mede het keuzeproces, zowel de vorm, waarin

de informatie wordt aangeboden, als de situatie, waarin de keuze moet worden
gemaakt. Persoonlijkheidsverschillen (risicomijden versus -zoeken en cogni-
tieve complexiteit) kunnen een verschillend keuzeproces ten gevolge hebben.
Persoonlijkheids- en cognitieve verschillen tussen consumenten dwingen tot
eensegmentatie of een gedisaggregeerde behandeling van beslissingsprocessen
bij consumenten.

PROCESMETHODOLOGIE

Er bestaat een aantal mogelijkheden keuzeprocessen te beschrijven. Bettman
(1974) beschrijft de sequentie van het beslissingsproces als een decisienet-
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Jacoby en medewerkers (1976) ontwikkelden een procesmethodologie met
een ‘information display board’, waarin kolommen en rijen, respectievelijk
alternatieven en attributen voorstellen. De volgorde, waarin de consument
de kaartjes van het ‘information display board’ bekijkt, is de volgorde van
de informatieverwerking. Payne (1976) toont aandat consumenten heuristische
processen gebruiken als een manier om de hoeveelheid informatie te reduce-
ren. Russo en Rosen (1975) legden oogfixaties vast, terwijl de proefpersonen
kiezen uit zes alternatieven. Svenson (1974) verkreeg ‘hardop denken’ proto-
collen in een experiment, waarin de proefpersonen een keuze maken uit
een verzameling appartementen.
In onze experimenten gebruiken we een drietal proces-beschrijvingsmetho-

den:
I. Informatiematrix: De informatie is geordend in een matrix met kolom-
men en rijen voor, respectievelijk, alternatieven en attributen. Deze vorm
van informatie-presentatie vergemakkelijkt de vergelijking van alle alter-
natieven op ~n attribuut (namelijk ~6n nj in de matrix) of de verwer-
king van alle attribuutwaarden van ~n alternatief (namelijk ~n kolom
in de matrix). De informatiematrix lijkt op de tabellen, waarin de Con-
sumentenbond de onderzoeksresultaten presenteert.

2. Directe observatie van informatieverwerking door consumenten is moge-
lijk met behulp van een eenzijdige-doorlaatbare spiegel, waarachter een
observator het keuzegedrag registreert. De consument/proefpersoon be-
kijkt de informatie op de echte produktverpakking of op een namaak-
verpakking. Een bezwaar kan zijn dat de observator het informatie-zoek-
proces van de consument niet kan bijhouden of onnauwkeurig registreert.

3. Oogbewegingsregistratie: Met behulp van een oogbewegingscamera is het
mogelijk de oogbewegingen vast te leggen (op videotape) van de consu-
menten die een aantal verpakkingen bekijken en de informatie verwerken.
Ook hier kunnen originele en artifici~le verpakkingen worden gebruikt.

EXTREME EN GEMATIGDE ATTRIBUUTWAARDEN (experiment 1)

50 Psychologie-studenten hebben deelgenomen aan een experiment in septem-
ber 1975, waarbij hen werd gevraagd te kiezen uit een tiental campings
met ‘Mediterrane’ namen en zes attributen: bezettingsgraad, prijs per nacht,
afstand tot het strand en stadscentrum, sanitaire voorzieningen, recreatie-
mogelijkheden en staat van onderhoud.
De informatie werd gepresenteerd in een 10 x 6 informatiematrix (10 cam-

pings; 6 attributen) op losse kaartjes die moesten worden omgekeerd om
de informatie te lezen. Er waren twee experimentele condities: 6~n met
extreme (EA) en ~n met gematigde attribuutwaarden (MA). De totale
utiliteit van de alternatieven (campings) is gelijk gemaakt: drie gunstige en
drie ongunstige extreme of gematigde attribuutwaarden. In de EA-conditie
komen bijvoorbeeld zeer lage en zeer hoge prijzen voor; in de MA-conditie
gematigd lage en hoge prijzen.
De resultaten van dit experiment bevestigen het merendeel van de te voren 221



gestelde hypothesen. De ‘consumenten’ gebruiken slechts een gering deel van
de beschikbare informatie, 44O~ en 34% in respectievelijk de EA- en MA-
conditie. Zie tabel I voor de overige resultaten van dit experiment (1.).
In de EA-conditie wordt meer informatie verzameld, meer alternatieven

beschouwd en meer kaarten van het belangrijkste alternatief bekeken.

Tabel I

Informatiegebruik in de experimenten 1 en 2

Experiment 1
Infortnatie Auribuutwaarde
gebruiks. extreem
variabelen EA

- qematigd

MA

Experiment 2
Merknaam
zonder
UC

~net
BC

Gemiddeld
aantal infor
matiekaarten 26.1

(**)
20.4 15.9 12.7

Percentage 440 -34% 31~~ 24%

Gemiddeld
aantal alter
natieven 9.3

(**)
Maximum - 10

8.0

10

7.0

13

5.5

13

Gemiddeld
aantal attributen 5.2 75.2 3.5 3.3

Maximum 6 6 4 4

Gemiddeld aanlal
kaarten van eindkeuze 4.8 5.0 2~8 2.5

Gemiddeld aantal kaarten
van belangrijkste attribuut 9.0 (**) 7.8 6.5 (~*) 5.1

Gemiddelde keuzetijd
(in minuten) 7.2 6.8 —

N=2S 7N=25 N=51 N=51

Significantie vail verschil tussen condities:
***: p < .01 (b6nzijdige toets)
** : p < .05 (~nzijdige toets)
* p < . tO (~nzijdige toets)

Met behulp van transities kunnen de informatie-verwerkingssequenties wor-
den beschreven. Bekijkt men na elkaar twee informatie-kaartjes van hetzelfde
alternatief, dan heet dit een type-2-transitie. Bekijkt men na elkaar twee
informatiekaartjes van eenzelfde attribuut, dan beet dit type 3-transitie. Type
4-transitie is de overgang naar een ander alternatief en een ander attribuut.

Bij een lexicografisch keuzeproces behoren de type 3-transities te over-
heersen en bij een lineair-compensatorische keuzeregel overheersen de type
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In de eerste heift van het keuzeproces blijkt de proportie type 3 groter te
zija dan de proportie type 2 transities, en in de tweede heift omgekeerd.
In de EA-conditie is de proportie type 2 transities groter, en in de MA-
conditie is de proportie type 3 transities groter. Zie tabel 2.

Tabel 2

Proporties transitie types in experimenten I en 2.

Transitie
types

Experiment I
A ttribuutwaarde

extreem
EA

gematigd
MA

Experiment 2
Merknaam
zonder
UC

met
BC

Type 2
Type 3
Type 4

.44

.33

.22

(***) .28
.48
.24

.44

.26 (**)

.30

.49

.16

.32

Type 2
eerste heift
Type 2
tweede helft

.41

.47

(***)

(**)

.22

.33

.42

.44

.46

.50

Type 3
eerste helft
Type 3
tweede helft

.40

.26

(**)

(**)

.57

.40

.26

.24 (**)

.20

.12

N=25 N=25 N=~51 N=51

Significantie van verschil tussen condities:
***: p < .01 (~nzijdige toets)
** : p < .05 (~nzijdige toets)
* p < .10 (6~nzijdige toets)

Type 3 transities komen vooral voor in de eerste heift van het keuze-
proces en minder in de tweede heift. Type 2 transities komen meer voor
in de tweede helft van het keuzeproces. Het keuzeproces begint met een
vergelijking van veel alternatieven op ~n of enkele belangrijke attributen (type
3). Sommige alternatieven worden niet verder beschouwd. De overgebleven
alternatieven worden dan uitgebreid beschouwd (type 2) om een keuze te
kunnen maken.
In de EA-conditie komen meer type 2 transities voor, en in de MA-conditie

meer type 3 transities, zowel in de eerste als in de tweede helft. In de EA-
conditie nemen de proefpersonen meer risico waardoor de hoge en lage
attribuutwaarden.
Ze zullen daarom nauwkeuriger leder alternatief bekijken, voordat ze een

keuze maken (type 2 transities).
Verder scoorden de deelnemers hun tevredenheidmet hun keuze; hun zeker-

heid de beste keuze te hebben gemaakt; hun subjectieve waarschijnlijkheid
dat ~bn van de andere altematieven beter is; en hun keuzestrategie in een
vragenlijst na afloop van het experiment. Het blijkt dat de deelnemers die
meer informatie verzamelen, minder tevreden zijn, vooral in de EA-conditie. 223



Meer inforniatie leidt dus niet tot een grotere tevredenheid met de keuze.
De meeste deelnemers geven bovendien aan dat ze een alternatief hebben
gekozen dat aan zekere eisen voldoet (satisficing) en niet noodzakelijk het
beste alternatief is.
Verwerping van een keuzealternatief geschiedt vooral, nadat een negatieve

(onacceptabele) attribuutwaarde is gevonden. Dit is te toetsen door voor elk
alternatief de sequentie van attribuutwaarden na te gaan. Van alle rejecties
van alternatieven vond 7700 plaats na een negatieve attribuutwaarde en 2300

na een positieve attribuutwaarde. In de EA-conditie zijn deze percentages
respectievelijk 84% en 16%, en in de MA-conditie, ~go en 320o. In de EA-
conditie bestaat meer nanleiding om een alternatief af te keuren, omdat de
attribuutwaarden negatiever zijn dan in de MA-conditie. Het blijkt hieruit,
dat consunienten een keuzealternatief soms al verwerpen na ~n (negatieve)
attribuutwaarde, zonder acht te slaan op de overige attribuutwaarden. Een
nauwkeuriger analyse van verwerkingspatronen levert het resultaat dat in de
MA-conditie een keuze wordt gemaakt door de alternatieven te vergelijken
op ~6n of ineer attributen. In de EA-conditie worden de alternatieven verge-
leken op ~n of twee attributen, en een typisch verwerkingspatroon is de
keuze ‘per alternatief, vooral in de tweede helft van het keuzeproces.

MET EN ZONDER MERKNAAM (experiment 2)

Aan een tweede experiment in maart 1976 namen 51 Tilburgse huisvrouwen
deel. Met behulp van een informatiematrix met losse kaartjes selecteerden zij
hun geprefereerde merk koffie uit een verzameling van 13 alternatieven
met vier attributen: prijs, kwaliteit, coffeinegehalte, en gebruiksaanwijzing
(aanwezig of afwezig). De koffieprijzen varieerden toen van f2,— tot f2,85
voor een 250 gr. pak gemalen koffie. -

Twee condities worden vergeleken: eenconditie met merknamen (BC) en een
conditie zonder merknamen (UC). De resultaten vindt men in de tabellen
I en 2.
In de UC-conditie wordtmeer inforniatie verzameld, voordat de consument

kiest. De merknaam verschaft al enige informatie (bijvoorbeeld over te ver-
wachten prijs en kwaliteit), zodat men kan volstaan met minder additionele
informatie. Vooral type 2 transities komen hier voor; dit duidt op informa-
tieverwerking per alternatief. Als de merknaam bekend is (conditie BC) ko-
men minder type 3 transities voor. De merknaam fungeert als herkennings-
punt, en totaalindrukken van de alternatieven worden vergeleken (type 3
transities).
Gok hier vindenwe dat keuzealternatieven vooral worden verworpen na ne-

gatieve evidentie: 60o~ vanalle rejecties vindt plaats na een negatieve attn-
buutwaarde.

DIRECTE OBSERVATIE (experiment 3)

224 Een derde experiment is uitgevoerd in november 1975, waarbij de 37 proef-



personen werden geobserveerd vanuit een observatieruimte, terwijl ze een
keuze maakten uit 12 merken koffie (met en zonder merknaam) en 12 mer-
ken cake. De proefpersonen zien hierbij de observator niet, hoewel hen te-
voren is verteld dat hun keuzegedrag wordt geobserveerd en geregistreerd.

Tabel 3

Informatiegebruik in experimenten 3 en 4.

Experiment 3 Experiment 4
Informatie condities condities
gebrutks.variabelen UC BC CC UC BC

Gemiddeld aantal
informatie.eenheden
gezien (b)

Percentage

33.1 34.1 32.0

69% 71% 67%

Gemiddeld aantal
informatie.eenheden
gezien (a) met redundantie
Redundantie percentage
100(a/b)

38.1 41.4 39.4

114.2 119.3 123.1

61 (****) 45

161.2 149.3

Gemiddeld aantal
alternatieven

Maximum

10.6 10.5 9.7 11.8

12 12 12 13

Gemiddeld aantal
informatie-eenheden van
eindkeuze 5.3 4.9 6.4 9.1 (***) 5.9

Gemiddeld aantal
informatie-eenheden van
belangri.jkste attribuut

Gemiddelde keuze tijd
(in minuten)

--- __- Mannen

Vrouwen

11.9 13.6 12.2 20.1 (**)

2.9 3.0 2.8 3.7
2.5 2.7 2.5 —

3.0 3.2 3.2 3.7

N=37 N=37 N=37 N~ 30

15.6

2.7

2.7

N= 30

Significantie van verschillen tussen gepaarde steekproeven:
****: p<.OOl
***: p< .01
**: p<.05
*:

In dit experiment blijkt, dat de proefpersonen meer informatie verwerken
dan bij de experimenten met de informatiematrix en -kaartjes. De attn-
buutinformatie bevindt zich op de verpakkingen: door de verpakkingen te
bekijken ziet men de attribuutwaarden. Ook wordt informatie meer dan
~nmaal bekeken. 7O0~ van de aanwezige informatie wordt gebruikt, aan- 225
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zienlijk meer dan in de vorige experimenten. De verschillen tussen de drie
condities zi.jn overigens niet significant (zie tabel 3). Type 2 transilies domi-
neren indit geval, vanwegede structurering van de inforruatie ‘per alternatief.
Het is in dit geval moeilijk verschillende alternatieven op ~n attribuut te
vergelijken (type 3 transities) (zie tabel 4).
In de BC-conditie vinden we dat personen, die meer informatie verwerken,

minder tevreden zijn met hun keuze. De overeenkomsten tussen de drie
condities zija groot; proefpersonen neigen ertoe op dezelfde wijze en in
dezelfde hoeveelbeid informatie te zoeken in de drie condities van het expe-
riment.
Door gebruik te makenvan het begrip ‘evaluatieronde’ zien we dat het aantal

alternatieven en het aantal attributen afnemen gedurende het keuzeproces.
Een evaluatieronde begint, wanneer de consument alternatieven gaat bekij-
ken, die hij of zij tevoren al heeft gezien. Het beschrijft het proces, dat
in eerste instantie veel alternatieven worden bekeken op veel attributen; in
de tweede evaluatieronde worden minder alternatieven beschouwd op minder
attributen, en zo voorts. Het is een fuikproces door toenemende restrictie
van het aantal alternatieven en het aantal attributen.

OOGBEWEGINGSREGISTRAjTIE (experiment 4)

De derde manier om de sequentie van informatieverwerking vast te leggen
is de oogbewegingsregistratie. Hierbij kunnen de oogbewegingen van de con-
sument die de produkten bekijkt en vergelijkt, worden vastgelegd. Een sche-
matisch diagram staat in Figuur 1. Zie ook de bijgaande foto’s.
Het op de pupil weerkaatste lichtvlekje dat de blikrichting aangeeft, wordt

opgenomen op de videotape, te zamen met het blikveld van de proefpersoon.
De apparatuur bestaat uit een op het hoofd te plaatsen ‘uitgebreide bril’
en is door een fiber-optiek verbonden met de TV-camera.
De deelnemers aan dit experiment indecember 1975 zijn 30 Tilburgse huis-

vrouwen. Ze kiezen een pak koffie uit een verzameling van 13 merken in
originele verpakking en in bruine dcrosjes zonder merknaam, respectievelijk
de BC- en UC-conditie. De produkten hebben vier attributen: prijs, kwali-
teitsaanduiding, al dan niet met gebruiksaanwijzing en coffeinegehalte.

In de UC-conditiewordt meerinformatie verzameld (zie tabel 3) en duurt
het keuzeproces langer. De aanwezigheid van de merknaam in de BC-conditie
leidt tot een korter keuzeproces, mogelijk doordat de merknaam de herken-
ning vande alternatieven vergemakkelijkt en de merknaam al infonnatie
bevat over het alternatief. Tabel 4 laat zien, dat er significante verschillen
zijn tussen de beide condities in de transitie-patronen. Ook hier overwegen
de type 2 transities.
In experimenten 3 en 4 gaan we ervan uit, dat de sequentie van oogbewe-

gingen overeenstemt met de sequentie van informatieverwerking. Dit behoeft
niet altijd het geval te zijn. Soms ‘zoekt’ de consument informatie en ‘pas-
seert’ hierbij andere informatie die al dan niet verwerkt kan worden. Een

226 andere mogelijkheid is dat de consument informatie ‘onthoudt’ en impliciet



Schemntic Diagram

Figuur 1. Schematisch diagram van de techniek der bewegingsregistratie.
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Tabel 4

Proporties trahsitie types in experimenten 3 en 4

Transitie type

Type 2
Type3
Type 4

Experiment 4
— uidities

UC BC~ CC -

Experiment 3
condities

UC BC

.69 .69

.07 .08 -—

.25 .23

.74
.07
.19

-

.58 .50~
.17 .18
.24 .29

Type 2
eerste helft
Type 2
tweede helft

.74 .70

.64 .68

.76

.72

.58 .53

.58 .50

Type 3
cerste heift
Type 3
tweede helft

.08 .06

.09 .08

.07

.06

- .17 .18

.L7 .16

N=37 N=37 N=~37 N=30 N=30

toch alternatieven vergelijkt, hoewel dit niet tot uitdrukking wordt gebracht
in type 3 transities.
De proportie type 3 transities is aanzienlijk lager, wanneer de informatie

is gestructureerd ‘per alternatief, dat wil zeggen op de verpakking, en hoger,
wanneer de informatie wordt aangeboden in een informatiematrix. Het in-
formatieverwerkingsproces is duidelijk een functie van de vorm, waarin de
informatie wordt nangeboden.

INFORMATIESTRUCTUUR EN -FORMAT

Boven beschreven en andere uit de literatuur bekende experimenten kun-
nen worden beschreven naar hun informatiestructuur en -format. De infor-
matiestructuur zegt, hoe de informatie wordt gepresenteerd en niet welke
informatie of in welk format. We onderscheiden vier mogelijke informatie-
structuren.
A. Paarsgewijze aanbieding van (twee) alternatieven met twee of meer attn-

buten.
B. Structuur per alternatief: Drie of meer alternatieven met twee of meer

attributen worden aangeboden. De informatie is gestructureerd ‘per alter-
natief’; de alternatieven zijn aparte eenheden, zoals in advertenties en
produktverpakkingen.

C. Structuur per matrix, zoals de reeds genoemde informatiematnix, waarin
de informatie is gestructureerd in een matrix met kolommen en rijen voor
respectievelijk alternatieven en attnibuten.

228 Voorbeelden: Consumentenbond-tabellen van de resultaten van vergelij-



kend warenonderzoek, en lijsten met eenheidsprijzen en kwaliteits-beoor-
delingen.

D.Sequentib~le structuur, waarbij steeds nieuwe alternatieven beschikbaar ko-
men en oude alternatieven afvallen. Een voorbeeld is de potenti~le koper
van een huis, geconfronteerd met een voortdurend wisselende verzame-
ling keuze-alternatieven.

De tweede component is het informatieformat. Hierbij kan men onder-
scheiden:
1. Unieke versus gemeenschappel~jke attributen: Een uniek attribuut komt
slechts voor bij ~n of enkele alternatieven en een gemeenschappelijk attn-
buut komt voor bij alle alternatieven die voorhanden zija.
Uit een experiment van Slovic en MacPhillamy (1974) blijkt dat perso-
nen een hoger gewicht geven aan het gemeenschappelijke attribuut dan
aan het unieke attribuut, waarschijnlijk omdat een gemeenschappelijk
attribuut een betere vergelijking van de alternatieven mogelijk maakt.

2. Belangr~jke versus onbelangr~.jke attributen. Het blijkt dat een iets hogere
score op een belangnijk attribuut meer invloed heeft op de uiteindelijke
keuze dan een veel hogere score op een onbelangrijk attribuut, wanneer
twee alternatieven worden vergeleken die een even grote totale utiiteit
hebben. Slovic (1975).

3. Variabiliteit van attribuutwaarden. Alternatieven kunnen een gelijke totale
utiliteit hebben, maar verschillen in de ‘range’ van attribuutwaarden. Ex-
periment 1 geeft een voorbeeld met een extreme versus een gematigde
conditie. Een grotere variabiliteit van attribuutwaarden vergemakkelijkt
het keuzeproces, daardat het eenvoudigerwordt te differenti~ren tussen de
alternatieven. Nog niet onderzocht is, of attributen met een grotere varia-
biliteit ook meer worden gebruikt in het keuzeproces.

4. Absolute versus relatieve informatie. Een relatief format van attribuut-
waarden (hoog/laag, veel/weinig) vergemakkelijkt het gebruik van deze
attribuut-informatie tijdens het keuzeproces. Ook eenheidsprijzen (prijs
per standaardhoeveelheid) hebben een relatief format, terwijl de ‘gewone’
prijzen een absoluut format hebben. Verwant hiermee is het onderscheid
tussen verbale en numenieke informatie.

5. Met of zonder merknaam. De merknaam vervult de rol van herkennings-
punt voor het alternatief, en bevat voorts informatie over het prijsniveau
en de kwaliteit die men aan het produkt toeschrijft. Experimenten 2, 3 en 4
hebben condities met en zonder merknaam. In die condities met merk-
naam wordt in het algemeen minder informatie verzameld, maar is de
tevredenheid met de keuze groter.

6. Ongespecificeerdformat.
De vier vormen van informatiestructuur en de zes informatieformat-
categorie~n kunnen worden gecombineerd, zoals in tabel 5, zodat 24 corn-
binatiemogelijkheden ontstaan. Uit tabel 5 blijkt dat voor slechts 12 van
de 24 combinaties experimenteel onderzoek is verricht. Met name de se-
quenti~le informatiestructuur is nog weinig onderzocht. Alleen Olander
(1975) heeft een experiment (D6) uitgevoerd, waarbij de informatie se- 229



TabelS

Informatiestructuur x format

lnfortnatteformat Paarsgewjjs
A

Per alternattef
B~

Per matrix
C

Sequentieci
D

1. Uniek versus
gemeenschappelijk Al BI Cl

2. Belangrijk versus
onbelangrijk A2

3. Attribuut
variabiliteit A3 C3

4. Absoluut versus
relatief B4 04

5. Met of zonder
merknaam B5 - CS

6. Ongespecificeerd C6 D6

quentiecl beschikbaar komt. Het blijkt, dat een ‘satisficing’ strategie, dat
wil zeggen een alternatief zoeken dat aan zekere eisen voldoet, maar niet
noodzakelijk het beste alternatief behoeft te zijn, een gevolgde consumen-
tenbeslissingsstrategie is. Een beschrijving van de overige experimenten
wordt gegeven in Van Raaij (1977).

TAAKCQNTINGENTIE

Enkele algemene conclusies naar aanleiding van het voorgaande kunnen we
hier al trekken:
1. Consumenten neigen ertoe vereenvoudigingsheuristieken te gebruiken in
situaties met een teveel aan informatie, vooral in de informatiestructuur-
categorie~n B, C en D.~Voorbeelden van deze heuristieken zijn: samen-
vattende indices (totale utiliteit of preferentie) per alternatief, beperkt
informatiegebruik, ‘satisficing’ gedrag, sequenti~le eliminatie per attribuut
of na negatieve evidentie.

2. Consumenten neigen ertoe het informatieverwerkingsproces te vertekenen
door te vertrouwen op gemeenschappelijke attributen, of attributen met
een grotere variabiliteit, of door - belangrijke attributen te overschatten
in een paarsgewijze vergelijking (A). Deze vertekeningen zijn in het alge-
meen in conflict met een optimale keuze vanuit het consumentenstand-
punt. --

3. Vereenvoudiging van de informatiepresentatie in een informatiestructuur
‘per matrix’ (C), of een relatief informatieformat leidt tot een vereen-
voudigd informatieverwerkingsproces, maar tot een geringer leereffect op
de lange termijn.

230 4. Een niet-vereenvoudigde informatiepresentatie in een informatiestructuur



‘per alternatief (B) of een absoluut informatieformat leidt tot een minder
accurate keuze.
Vereenvoudigingsheuristieken komen niet alleen voor in situaties van ‘in-

formation overload’ maar ook in simpele keuzesituaties met twee alternatie-
yen, zoals in de experimenten van Slovic.
In de conditie van ‘information overload’ is te verwachten, dat de ver-

eenvoudigingsheuristieken vaker voorkomen. Voorts zijn conclusies uit het
information overload’ aspect van deze experimenten:
5. Consumenten neigen ertoe slechts een gering deel van de beschikbare in-
formatie te gebruiken, zelfs rekening houdend met het feit dat de merk-
naam informatie bevat. Bij de experimenten met een informatiestructuur
B en met eclite verpakkingen ligt het informatiegebruik echter hoger dan
bij de experimenten met een informatiestructuur C.

6. Consumenten neigen ertoe meer tevreden te zijn, naarmate minder in-
formatie is verzameld. De ontevredenheid kan tevoren reeds bestaan, en
wordt slechts in geringe mate beinvloed door de verwerking van de pro-
duktinformatie. Demeerverzamelde informatie leidtaithans niet tot grotere
tevredenheid en zekerheid.

KEUZE ALS COGNITIEF PROCES

Het keuzeproces kan beschreven worden als een cognitief proces, waarbij
eerst de informatie uit de omgeving wordt geselecteerd, geinterpreteerd en
georganiseerd (representatief systeem), waarna de informatie wordt verwerkt
(executiefsysteem). De eerste representatie wordt beinvloed door de structuur
en het format van de informatie, en door de reeds aanwezige informatie
in het geheugen. Hierbij dient een onderscheid gemaakt te worden tussen
korte-termijn geheugen (STM) en lange-termija geheugen (LTM). Om in-
formatie over te brengen van STM naar LTM moet de informatie worden
geleerd’. Het is gemakkelijker om informatie over te brengen van LTM
naar het operationeel geheugen (OM). Dit proces heet ‘herinnering’ of ‘her-
kenning’.
Het STM heeft een beperkte capaciteit, zodat het nodig wordt voor de

consument om tussentijdse en eindresultaten op te slaan in het LTM. Bij-
voorbeeld, alleen samenvattende indices of globale indrukken worden opge-
slagen in bet LTM ; tussenresultaten; specifieke informatie, of informatie over
verworpen alternatieven worden ‘vergeten’.
Voorbeelden zijn:

1. In informatiestructuur B (‘per alternatief) wijst de hoge proportie type 2
transities op informatie-verwerking per alternatief waarschijnlijk gevolgd
door de ‘berekening’ in bet STM van een index voor elk alternatief. De
keuzetaak wordt dan vereenvoudigd tot een vergelijking van indices in
bet OM.

2. De hoge proportie type 3 transities in de informatiestructuur C (‘per
matrix’) in de MA-conditie van experiment 1 wijst op een vergelijking
van de alternatieven op ~n of meer attributen. Hiermee worden alter- 231



natieven geblimineerd en slechts de ‘acceptabele’ alternatieven worden ‘op-
geslagen’ in het LTM.

3. Een derde voorbeeld zijn de experimenten met condities met en zonder
merknaam (UC/BC). In de condities met merknaam wordt in het alge-
meen minder informatie verzameld. Demerknaam fungeert als identificatie
voor de alternatieven en bevat ool=7zelf informatie.

TOEPASSINGEN

Toepassingen van consumenteninformatieverwerkingsprocessen zijn te vinden
in vier gebieden, waar informatie de consumentenkeuze beinvloedt.
1. Reclame. Advertenties hebben doorgaans de informatiestructuur ‘per alter-
natief’, aangezien slechts ~n produkt of ~n merk wordt geadverteerd.
De informatiestructaur ‘per matrix’ komt voor in vergelijkende reclame
van de producent of van de distribuant. Zo kan een winkelbedrijf of
warenhuis ten behoeve van haar klanten de voorhanden merken, pro-
dukten, of aanbiedingen vergelijkend presenteren. Reclame, gezien als een
methode om informatie te ontsluiten en te verspreiden kan gebruik ma-
ken van de kennis, hoe de consument in zijn keuze te werk gaat, welke
attributen het belangrijkst worden gevonden, en welk informatieformat
het keuzeproces vergemakkelijkt.

2. Marketing toepassingen liggen op het terrein van ontwerp van produkt-
verpakkingen, promotie, en produktinformatie in de winkel. De bekend-
making van eenheidsprijzen (prijzen per standaardhoeveelheid) kan leiden
tot een verschuiving in de vraag van producentenmerken naar de (veelal
goedkopere) winkelmerken, en ook van kleine naar grote verpakkingen.

3. Informatieverschaffing en consumentenvoorlichting. Door overheidsvoor-
schriften worden de producenten, of zullen ze in de naaste toekomst wor-
den, gedwongen meer produktinformatie te verschaffen, al dan niet in de
vorm van informatieve etiketten. Hoewel meer informatie wenselijk is
vanuit een normatief oogpunt, dient men te beseffen, dat de keuzetaak
er moeilijker door wordt. Hoe structureert men deze informatie zodanig
dater eenoptimaal gebruik vanwordt gemaakt? Informatieformat, lay-out
en informatiedichtheid per oppervlakte spelen hierbij een rol.

4. Consumeiiteneconomie is een wetenschap die kennis en begrip zoekt van
het economisch gedrag van consumenten en deze kennis gebruikt ten be-
hoeve van de consument. Elementaire heuristieken zoals, ‘Philips, dan
moet het wel goed zijn’ (merktrouw), of ‘De luxe is beter dan de stan-
daard’ en ‘Alle waar is naar zijn geld’ (prijs als indicator van kwaliteit),
worden gebruikt en kunnen leiden tot een sub-optimale keuze.
Informatieverschaffing beinvloedt niet alleen de consument, maar ook de

producent en de distribuant. De producent ziet dat produkten van lage kwa-
liteit eerder door de consument worden ‘uitgewied’. Producent en distribuant
zullen minder ondeugdelijke produkten op de markt gaan brengen. Dit leidt
tot een algehele verbetering van het economisch systeem van produktie en
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12. Prijs en consumentengedrag:
een explorerend onderzoek
bij appels*
M. T. G. MEULENBERG

I. INLEIDING

Het onderzoek over de wijze waarop consumenten op prijzen reageren loopt
zeer uiteen naar probleemstelling en onderzoekmethode. Naast talloze eco-
nometrische onderzoekingen en experirnenten, die gericht zijn op het meten
hoe de verkopen van een produkt worden beinvloed door het prijsniveau, is
gedragswetenschappelijk onderzoek verricht naar de invloed van zogenaamde
interveni~rende variabelen op het koopgedrag van de consument bij een
bepaalde prijs; met name het onderzoek over perceptie van prijzen heeft een
grote vlucht genomen. Er bestaat echter niet alleen behoefte aan meer inzicht
in het functioneren van dergelijke variabelen afzonderiijk, maar ook in hun
eventuele onderlinge samenhang, bij het verwerken van een prijsstimulus.
Onder andere Nicosia, Howard en Sheth, en ook Engel, Kollat en Blackwell
hebben koopgedragsmodellen ontwikkeld, waarmee in beginsel de invloed van
de prijs op het koopgedrag in samenhang met een aantal interveni~rende
consumentenvariabelen kan worden bestudeerd.’ Deze modellen lenen zich
echter slechts in beperkte mate voorempirisch onderzoek omdat een aantal
variabelen in deze modellen moeilijk valt te meten en omdat het aantal
variabelen en relaties in het model zeer groot is.2
Hoewel analyse van consumentenreacties op prijzen op basis van koop-

gedragsmodellen ~ Ia Howard en Sheth moeilijk lijkt, bieden dergelijke
modellen een goed denkkader voor- een dergelijke analyse. Inzicht in de
betekenis win afzonderlijke lhterveni~rende variabelen lijkt zowel nuttig voor
de prijspolitiek van de ondernemer als voor de begeleiding van en voor-
lichting aan consumenten: naar gelang dat een gebrekkige kennis, hetzij
een specifieke perceptie, dan wel een bepaalde beslissingsprocedure in de
koopbeslissing overheerst, lijkt een andere benadering van de consument
gewenst.
Devoorgaande probleemstelling leidde tot een explorerend onderzoek voor

een specifiek produkt, appels, waarin dergelijke interveni&ende consumenten-
variabelen in relatie tot de prijs werden bestudeerd. Het onderzoek richtte
zich op: a. de wijze waarop consumenten prijsinformatie verzamelen, b. hoe
zij een prijs percipi~ren, c. in welke mate zij prijs als een evaluatie-criterium
* De schrijver dankt de heren drs. A. van Tilburg en dr. ir. B. Wierenga voor hun kritiek en
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beschouwen en d. hoe zij op bekende prijsveranderingen reageren. Hierbij
is getracht om de onderlinge samenhang tussen deze elementen van het
koopproces nader te onderzoeken. Tevens is een poging gedaan om voor
appels de betekenis van deze elementen insamenhang met een aantal algemene
koopvariabelen en socio-economische kenmerken van de consument vast te
stellen.
Het onderzoek werd verricht op basis van gegevens uit een representatieve

enqu&e onder Nederlandse gezinnen. Het consumentengedrag is dus niet
direct gemeten, maar consumenten hebben over hun gedrag gerapporteerd.
Dit maant in het algemeen tot voorzichtigheid bij conclusies over het koop-
gedrag. Dit bezwaar lijkt voor appels van minder betekenis: een hoge aan-
koopfrequentie, een homogeen marktaanbod in de periode van de enquete
(februari), een gevestigd produkt en de afwezigheid van prestige-gevoelens
bij dit produkt bevorderen dat de consumenten hun werkelijk gedrag rap-
porteren. Overigens zij opgemerkt, dat de enqu~te als methode voor het ver-
zamelen van de gegevens voor dit onderzoek aantrekkelijk is, omdat hiermee
op een doelmatige wijze over een groot aantal aspecten van het koopgedrag
informatie kan worden verkregen.
Het versiag van dit explorerend onderzoek is als volgt ingedeeld. Eerst

wordt in paragraaf 2 het theoretisch kader van het onderzoek uitgewerkt. In
paragraaf 3 wordt de onderzoekmethode besproken. De onderzoekresultaten
zijn in paragraaf 4 weergegeven. Tenslotte wordt in paragraaf 5 een aantal
conclusies samengevat.

2. HET THEORETISCH KADER

Aansluitend bij de reeds genoemde koopgedragsmodellen van Engel, Kollat
en Blackwell, van Howard en Sheth en van Nicosia willen wij voor dit
onderzoek de volgende elementen in het koopproces onderscheiden: kennis
van prijzen, zoeken van informatie over prijzen, perceptie van prijzen, prijs
als evaluatie-criterium en koopheslissing bij een bekende prijs. Het Laatste
element duiden wij aan met ‘prijsgevoeligheid in strikte zin’. De werkelijke
consumentenreactie op, bijvoorbeeld, eenprijsdaling is binnen het hier gestelde
kader slechts gelijk aan de ‘prijsgevoeligheid in strikte zin’ indien: a. de
consument de prijsdaling kent, b. hij hieraan geen kwaliteitsverandering
van het betreffende produkt koppelt en c. de wijze waarop hij de prijs als
evaluatie-criterium hanteert, niet wijzigt. In de praktijk hoeft niet aan deze
voorwaarden te zijn voldaan. De prijsdaling kan, bijvoorbeeld, met een
daling van de kwaliteit geassocieerd worden. De werkelijke reactie van de
consument op deze prijsdaling zal dan afwijken van de koopbeslissing bij
deze prijsverandering zonder wijziging van het kwaliteitsbeeld, dus van de
prijsgevoeligheid in strikte zin’. Het doel van dit explorerend onderzoek
is om de betekenis van de onderscheiden elementen in het koopproces van
appels vast te stellen en om het bestaan van samenhang tussen deze
elementen te onderzoeken. Dit willen wij in het volgende nader uitwerken.
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2.1. De betekenis van de afzonderlUke ele~nenten

In hoeverre de onderscheiden elementen in het koopproces afzonderlijk van
betekenis - zijn voor het effect van een prijsverandering op het koopgedrag
willen wij als volgt nader argumenteren.

Kennis van pr~jzen. Kennis van consumenten over prijzen is in diverse onder-
zoekingen bestudeerd. Shapiro vatte in 1968 reeds een aantal onderzoekingen
op dit gebied samen, waarbij bleek dat voor bekende merken, zoals coca-cola,
de prijskennis verhoudingsgewijs groot was.3 Bij appels veranderen produ-
centenprijzen, groothandelsprijzen en ook de detailhandelsprijzen regelmatig.
Appelprijzen verschillen ook tussen winkels. Men mag dan ook niet ver-
wachten dat de consument bij appels een prijskennis opbouwt zoals bij sterke
merkartikelen met betrekkelijk stabiele prijzen. Wel lijkt het van belang te
zijn in hoeverre consumenten zich nog de prijs van de laatste aankoop
herinneren en hoe deze herinnering afneemt in de tijd. Deze herinnerde
prijs kan meespelen als referentiepunt bij de aankoop.

Zoeken van prUsinformatie. Consum&fen ontvangen i~iet alleen passief prijs-
stimuli uit de omgeving, maar zoeken ook actief naar prijsinformatie. Als
factoren die het zoeken bij een aankoop beTnvloeden worden onder meer
de onzekerheid over de aankoop, het zelfvertrouwen bij aankoop, de kosten
van informatie en de hoogte van het inkomen genoemd.4 Wij vermoeden
dat de consument weinig risico in de aankoop van appels ervaart wegens
het bescheiden geldbedrag dat ermee gemoeid is en wegens de bekendheid
met het produkt. Niettemin zullen consumenten zich wegens de regelmatige
prijsschomrnelingen steeds moeten informeren, indien zij de prijs van belang
achten bij de aankoop. In dit kader is het van belang te onderzoeken of
prijsinfornaatie wordt verkregen via media en/of in de winkel.

Perceptie van prgzen. Bij de studie van prijsperceptie heeft de prijs als
kwaliteitsindex veel aandacht gekregen. Sinds Scitovsky dit onderwerp in 1944
aan de orde stelde, hebben talrijke onderzoekers zoals Leavitt, Tull, Boring,
Gonsior en Mc.Connel, het bestaan van dit verschijnsel vastgesteld.5 Shapiro
veronderstelde dat de prijs als kwaliteitsindex in samenhang met winkelimago
en merkirnago de onzekerheid in de aankoop zal verminderen, terwijl Gardner
in een onderzoek vaststelde dat het merkbeeld als kwaliteitsindex veel belang-
rijker was dan de prijs. Over de wijze waarop de prijs als kwaliteitsindex de
aankopen beinvloedt stellen Adam, Stoetzel, Gabor en Granger dat con-
sumenten een produkt beneden een bepaald prijsniveau niet zullen kopen
omdat het dan van te geringe kwaliteit wordt geacht en boven een bepaalde
prijs niet kopen omdat zij het dan te duur vinden.6
Voor appels lijkt perceptie van de prijs als kwaliteitsindex van geringe

betekenis omdat de consument met grote prijsschornmelingen vertrouwd is
236 en omdat het produkt bekend is bij de consument. Anderzijds kunnen



kwaliteitsverschillen, die tussen het aanbod van appels voorkomen, bevorderen
dat de consument kwaliteitszekerheid zoekt in de prijs.

Evaluatie-criterium. De prijs heeft in de economische theorie van het
consumentengedrag een centrale plaats als criterium-variabele in de koop-
beslissing. In de marktkundige theorie wordt de prijs een variabele naast vele
andere variabelen die door de consument van betekenis worden geacht. Het
is daarom van belang te weten welke betekenis de consument aan de prijs
toekent bij het afwegen van alternatieven. Sommige onderzoekers menen dat
de prijs op specifieke wijze in de besluitvorming wordt opgenomen zoals: de
consument heeft een ‘faire prijs’ als criterium voor de aankoop van een
produkt ontwikkeld ofde consument heeft een ‘prijsgebied met een bovengrens
en benedengrens’ waarbinnen hij bereid is te kopen.7
Het lijkt ons dat consumenten bij aankoop van appels op de prijs zullen

letten omdat appelaankopen regelmatig plaats vinden en het aanbod in de
markt niet wordt gedifferentieerd door merkenpolitiek. Daarom is onder-
zocht in welke mate consumenten bij de aankoop van appels op de prijs
en op andere eigenschappen letten en ook in hoeverre consumenten bij
aankoop van appels de prijs van appels met de prijzen van ander fruit
vergelijken. Ook is onderzocht hoe een aantal eigenschappen van appels,
zoals smaak, houdbaarheid, gezondheid en de karakteristiek ‘waar voor je
geld’ door de consument worden gewaardeerd.

Koopbeslissing, pri]sgevoeligheid in strikte zin. Wij hebben voor appels het
effect van eenbekende prijsverandering op de koopbeslissing trachten te meten
door in de enqu&e een koopproces voor appels te simuleren waarin de
appelprijs op drie verschillende niveaus werd gevarieerd; het prijsniveau
was dus exact bekend. Uit de per respondent gekozen hoeveelheden bij
de prijsniveaus is de prijselasticiteit van de koopintentie, als boogelasticiteit,
vastgesteld. Dit is een maat voor de ‘prijsgevoeligheid in strikte zin’. Op
grond van de hypothesen over de andere elementen van het koopproces,
informatie verwerven, perceptie en prijs als evaluatie-criterium, verwachten
wij dat de gemeten ‘prijsgevoeligheid in strikte zin’ redelijk aansluit bij de
werkelijke consumentenreactie op een prijsverandering in de markt. Ook lijkt
het effect van prijsveranderingen op de koopbeslissing groter indien duide-
lijker substitutieprodukten voorhanden zijn. Dit laatste werd onderzocht door
in het gesimuleerd koopproces de ondervraagden ook een gegeven geld-
bedrag aan appels en sinaasappels te laten besteden waarbij de appelprijs
werd gevarieerd en die van sinaasappels constant bleef.

2.2. Samenhang tussen de elementen van het koopproces

Een van de doelstellingen van dit explorerend onderzoek is ook om na te
gaan in hoeverre bij reacties van consumenten op prijzen samenhang
bestaat tussen de onderscheiden elementen in het koopproces onderling en
tussen deze en een aantal andere koopgedragsvariabelen. Wij willen dit aan 237



de volgende vraagstellingen toelichten:
— in welke mate gaat veel ‘informatie zoeken over prij zen’ samen met een

hoge ‘prijsgevoeligheid in strikte zin’, dus met een sterk reageren op prijs-
veranderingen bij bekendheid met prijzen?

— betekent meer letten op prijs -dan op andere produkteigenschappen
dat de consument ook ‘prijsgevoeliger is in strikte zin’?
Soortgelijke vragen kan men ook stellen over de samenhang van prijs-

gedragsvariabelen met algemene koopgedragsvariabelen respectievelijk met
socio-economische karakteristieken van de consument, zoals:

— de mate van liefhebber-zijn heeft invloed op de perceptie van prijzen of
op het zoeken van prijsinformatie;

— de winkelkeuze hangt samen met de wijze van prijsinformatie zoeken
en met de ‘prijsgevoeligheid in strikte zin’.
Aangezien wij verwachten dat de prijsinformatie vooral in de winkel

wordt verkregen en de betekenis van de prijs als kwaliteitsindex bescheiden
is, lijkt ons vooral de samenhang tussen ‘prijs als evaluatiecriterium’ en
‘prijsgevoeligheid in strikte zin’ van belang.

2.3. ZUn de resultaten specifiek voor appels?

De verkregen resultaten zijn specifiek in zoverre zij zijn ontleend aan ge-
gevens over appelaankopen in de winter. Generalisatie van deze resultaten
is niet geoorloofd en het onderzoek heeft als zodanig een indicatief karakter.
Door de aard van het onderzochte produkt lijken de verkregen resultaten
relevant voor homogene, reeds in de markt gevestigde, niet-merkprodukten
die in hoge frequentie worden gekocht, zoals groente, fruit, aardappelen.

3. ONDERZOEKMETHODE

De functie van de prijs bij het kopen van appels is gemeten in een enqu&e
onder een representatieve steekproef van 1031 Nederlandse gezinnen over de
koopgewoonten bij appels. Deze enqu&e werd gehouden in februari 1971; de
technische uitvoering werd door het NIPO verzorgd. Wij moeten ons hier
beperken tot het weergeven van de vragen die betrekking hebben op de in
paragraaf 2 onderscheiden elementen in bet koopproces en op andere koop-
gedragsvariabelen voor appels, die in de analyse werden betrokken. De
vragen hebben de nummers van de volgorde in de enquete. Hieruit blijkt
dat getracht is om de vragen zodanig te spreiden dat eventuele onderlinge
beinvloeding van de antwoorden zoveel mogelijk is vermeden.

3.1. Vragen met betrekking tot consumentengedrag ten aanzien van appeiprUzen

De volgende vragen hadden meestal meer dan twee - antwoordcategorie~n,
die voor de berekening van fi-co~ffici~nten tot twee categorie~n zijn ver-
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Kennis, herinnering van prUzen: 6. Hoeveel hebt u toen voor die appels betaald? Kunt u mU de
prijs per kilo zeggen? (Deze vraag werd gesteld voor de aankoop in de afgelopen week en voor
de daaraan voorafgaande, voorlaatste aankoop). (Antw.: Herinnert zich prijs: 1; herinnert zich
geen prijs: 0).

Zoeken van prijsinformatie; 13. Weet u als regel de prijs van appels voordat u boodschappen
gaat doen, ofkomt u daar aebter als u appels koopt? (Antw.: weet prijs v66r winkelen: 1, overige
antw.: 0).

14. Op welke wijze komt u jets over de prijzen van appels aan de weet? (Antw.: In
winkel, op markt: 1, overige antw.: 0).

Przjsperceptte: 50. Als u op het moment appels zou gaan kopen, bij welke prijs per kilo zou
o geen appels meer kopen omdat u ze te duur vindt? (Ant.: > f 1,50; 1, < f 1,50: 0).
51. En bij welke prijs vindt u ze zo goedkoop, dat u gaat twijfelen aan de kwaliteit? (Ant.:

~. fO,30: 1, < f0,30: 0).

Prils als evaluatie-criterium: 19. Als u appels koopt, waar let u dan zoal op? (Antw.: let (00k)
op prijs: I; let op andere eigensehappen: 0).
46. Bij het kopen van appels vergelijkt u dan de prijs van appels met de prijs van ander fruit?

(Antw.: Ja: 1; overige antw.: 0).
45. Wat komt voor u op de eerste plaats als u fruit koopt, de smaak, de houdbaarheid, het

gezond zijn, gemak in bet gebruik of waar voorie geld?Wat komt voor u het eerst? (Ant.: waar
voorie geld op le, 2e of 3e plaats; 1, Waar voor je geld op de 4e of 5e plaats: 0).

Koopbeslissingbil bekende prijsverandering; prijsgevoeligheid in strikte zin:47 tIm 49. Stelt u zich
voor dat u vandaag appels gaat kopen. Hoeveel kilo appels zoo u kopen als de prijs van bet
soort dat u als regel koopt 53 et per kilo is? (Vervolgens dezelfde vraag voor 78 Ct en 103 et per
kg.) (Antw.: jprijselasticiteitl ~ 1:1, Ipriiselasticiteitl < 1:0).
59 t/m 61. Stelt u zich eens voor dat u voor ongeveer f 2,— fruit gaat kopen. Als de

appels f 1,03 per kg kosten en u kunt voor f I,— 5 sinaasappels kopen, wat zou u kopen?
(Hierbij werden een aantal alternatieve combinaties van appels en sinaasappels aan de onder-
vraagde voorgelegd.) Vervolgens dezelfde vraag voor appelprijzen van f 0,78 en f 0,53 per kilo.
(Antw.: Ipriiselasticiteitl ~ 1:1, Jprijselasticiteitj < 1: 0).
24. Als regelkoopt u... (Enq. zie vorige vraag) kwaliteit appels. Als deze kwaliteit appels 25 Ct

per kilo goedkoper wordt wat doet u dan thans? (Antw.: koop dezelfde kwaliteit maar meer:
1, overige antw.: 0).

3.2. Vragenmet betrekking tot het algemeen koopgedrag ten aanzien van appels.

Gekochte hoeveetheid: 5. Hoeveel kilo of pond appels koeht u toen? (Antw.: < 3 pond: 1,
> 3pond:0)

Produkrwaardering: 23. Welke kwaliteit appels koopt u als regel? (Antw.: Zeer goede/extra: I,
overige: 0).
53. Zijn er in owgezin uitgesproken liethebbers van appels of niet? (Antw.: Wel: 1, Niet: 0).
52. Wordt er in uw gezin veel fruit, niet zo veel fruit, weinig fruit of vrijwel helemaal geen

fruit gegeten? (Antw.: I, overige: 0).
25 t/m 29, 35 tim 39. Met een Stapel-schaal is een attitude van de ondervraagden ten

aanzien van appels en sinaasappels gemeten op de dimensies smaak, houdbaarheid, gezondheid,
gemak in bet gebruik en waar voor je geld. (Antw.: Score 1: 1, overige scores: 0).

Koopgedrag:
Verkooppunt: 7. Waar hebt u toen die appels gekocht? Bij wat voor soort zaak of gelegenheid
was dat? (Antw.: gespecialiseerde groentewinkel: I, overige: 0). 239



8. Wat zijn ~bor o de twee belangrijkste redenen om joist daar appels te kopen? (Antw.:
Prijs: I, overige antw.: 0).
9. Koopt o daar meestal ow appels of doet o dat zowel daar als ergens anders of koopt o

meestal ergens anders? (Antw.: Koopt daar meestal: 1, overige antw.: 0).

Koopprocedure: 58. Beslist o als regel thuis voordat o boodschappen gaat doen, dat o appels
gaat kopen of komt o tot die beslissing tijdens het boodschappen doen? (AnIw.: Thuis, v66r
boodschappen doen: I, overige antw.: 0).
56. Zet o op ow boodschappenlijstje de aankopen voor brood, melk, vlees, groente, fruit,

levensmiddelen en dergelijkeof niet? (Antw.: Fruit: 1, overige antw.: 0).
57. Als o fruit op ow lijstje zet, schrijft o er dan ook bij welk soort en welk ras en de

hoeveelbeid en de prijs? (Antw.: Prijs erbij:l, ~rijs niet erbij: 0).
15. Hoe vaak koopt o als regel appels? (Antw.: meer keer of ~n keer per week: I, overige

antw.: 0).

.S’ocio-econo,njsche karakteristieken: Over een aantal socio-econor6ische karakteristieken zijn
gegevens verzameld zoals Gezinsinkomen, Welstandsklasse (XI) (Antw.: Welgesteld, Midden-
klasse: 1, overige antw.: 0); Gezinsgrootte, Leeftijd vrouwelijk gezinshoofd, Beroep, Provincie,
Gemeentegrootte (XIII) (Antw.: > 500.000: 1, overige: 0).

3.3. Zoeken van invloeden en sarnenhangen

De betekenis van de onder 2 genoemde elementen van het koopproces in
relatie tot de appelprijs, hun onderlinge samenhang, aismede hun samenhang
met algemene koopgedragsvariabelen en sociaaleconomische variabelen, is
onderzocht: a. door analyse van de antwoorden op de onder 3.1. genoemde
vragen afzonderlijk, b. door analyse van de samenhang tussen de antwoorden
op een aantal van de onder 3.1. en 3.2. genoemde vragen met twee- en
meerwegtabellen en X2 toetsen; c. door analyse van de samenhang tussen de
resultaten uit de vragen onder 3.1. en 3.2. met Johnson’s hi&archische
clusteranalyse (diameter-methode) en met factoranalyse.
Bij Johnson’s hi~rarchische clusteranalyse en in de factoranalyse, werden

fi-co~ffici~nten gebruikt als afstandsmaat, respectievelijk als corrdatieco~fft-
ci~nt. Voor het berekenen van de fi-co~ffici~nten werden de antwoord-
categorie~n per vraag tot twee terug gebracht op de wijze zoals bij de
vragen in paragraaf 3 is aangegeven. Het gebruik van fi-co~ffici~nten bij
factoranalyse wordt door veel deskundigen gekritiseerd omdat factoranalyse
correIatieco~fflci~nten tussen normaal verdeelde continue grootheden veron-
derstelt.5 Schuessler merkt echter op: “When the goal of the factor analysis
is to arrange—variables in clusters, the requirement of continuous measures
is probably subject to some relaxation”.9 Het vinden van groepen samen-
hangende variabelen is in ons geval het belangrijkste doel van de factor-
analyse, hetgeen het vermoeden versterkt dat aan de resultaten uit de
factoranalyse ori~nterende betekenis mag worden toegekend.

4. RESULTATEN

4.1. Analyse van de antwoordenper aizonderlUke vraag
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een mogelijk referentiepunt in de prijs die bij de laatste aankoop betaald
werd. Immers van de huisvrouwen, die niet langer dan een week geleden
appels haddengekocht, 786 respondenten van de 1031, kon zich slechts l7,7~~
geen prijs over die aankoop herinneren. Voor de dichtstbijzijnde aankoop
langer dan een week geleden kon zich 32,200 geen prijs herinneren. Deze
cijfers doen vermoeden dat met de tijd een aanmerkelijke achteruitgang in
de herinnering van het prijsniveau optreedt. Hierbij dient te worden opge-
merkt dat niet kon worden gecontroleerd of de prijs die de respondenten
opgaven de werkelijk betaalde prijs is geweest. Van belang lijkt echter in
het kader van onze vraagstelling dat de koopster de prijs meent te kennen. In
hoeverre deze prijs als referentiepunt wordt benut, zal onder meer afhangen
van de mate waarin een koopster vertrouwen heeft in haar herinnerings-
vermogen.

PrUsinformatie zoeken. Men mag concluderen, dat koopsters van appels hun
prijsori~ntatie vooral in de winkel vinden. Slechts 22,100 van de respondenten
zegt als regel de prijs van appels te kennen voordat zij gaan kopen. De
meerderheid van de respondenten verwerft pas in de winkel, op de markt
informatie over het prijsniveau van appels; 57~10o van de ondervraagden
zegt informatie uitsluitend op de plaats van aankoop te verzamelen en 5,4%
van de ondervraagden zegt dit te doen in combinatie met andere informatie-
bronnen. Alle andere mogelijke informatiebronnen zoals kranten, folders,
radio, kennissen, werden ieder afzonderlijk slechts door 10% of minder van
de respondenten genoemd.

PrUsperceptie. Aan de perceptie van de prijs als kwaliteitsindex moet bij
appels slechts bescheiden betekenis worden toegekend: ~ van de respon-
denten had reeds bij een prijs van 50 ct/kg twijfels over de kwaliteit
wegens de lage prijs, 6o~ van de respondenten kreeg die twijfel bij prijzen
van 45 t/m 49 ct, 4% bij prijzen van 40 t/m 44 ct, 3% bij prijzen van
35 t/m 39 ct en 5% bij prijzen van 30 t/m 34 ot. Beneden een prijs
van 30 ct nam dit percentage aanzienlijk toe. Dergelijke kleinhandelsprijzen
voor appels van 50 ct of minder per kg zijn echter voor de maand februari
bijzonder laag.
Perceptie van appelprijzen als te duur wordt van betekenis bij prijzen

boven f 1 ,—/kg. Deze betekenis neemt schoksgewijs toe bij prijsklassen rond
f 1,— per kg en road f 1,50 per kg.

PrUs als evaluatie-criterium. Prijs lijkt voor de ondervraagden minder belang-
rijk bij aankoop van appels dan smaak, gaafheid en grootte: prijs werd door
2100 van de respondenten genoemd als een criterium waarop zij letten bij de
aankoop van appels tegenover gaafheid door ~ smaak door 47,2~~ en
grootte door 24,20g. De grotere betekenis van de eigenschappen gaaf-
heid en smaak ten opzichte van prijs blijkt ook uit het feit dat 154 res-
pondenten alleen smaak en 133 respondenten alleen gaafheid als criterium
noemden, maar slechts 17 respondenten alleen prijs. 241



Bij rangschikking van de eigenschappen ‘smaak’, ‘houdbaarheid’, ‘gezond
zijn’, ‘gemak in gebruik’ en ‘waar voor je geld’, bleek 47o~ van de onder-
vraagden ‘smaak’ en 4O~~ van de ondervraagden ‘gezondheid’ bet belang-
rijkste criterium te vinden. Het criterium ‘waar voor je geld’ waarin de
invloed van de prijs doorklinkt, werd slechts door 7,4% van de respondenten
als belangrijkste criterium aangemerkt. Ook als op ~n na belangrijkste
criterium werd ‘waar voorie geld’ slechts door l2,3o~ van de respondenten
genoemd.
Slechts 20,100 van de respondenteiivergelijkt bij aankoop van appels de

prijzen van appels met die van ander fruit, hetgeen de substitutiemogelijkheid
tussen appels en ander fruit, zoals sinaasappels, lijkt te verzwakken.

Koopbeslissingen bU prUsveranderingen, de prUsgevoeligheid in strikte zin. Uit
de gemiddeld per respondent in de vragen 47 t/m 49 en 59 t/m 61 gekozen
hoeveelheden bij de drie prijsniveaus werd de gemiddelde prijselasticiteit van
de koopintentie, als boogelasticiteit vastgesteld (Tabel 1).

Tabel 1

Prijselasticiretr (boogelastictieti) van de koopintentie voor appels berekend uit de gemiddeld per
respondent gekochie hoeveciheid bi] een prils rob f 0,53, f 0,78 en f 1,03 per kg, zoals werd op-
gegeven in de vragen 47 i/rn 49 en 59 tIm 61.

prijsinterval uit vraag 47 t/m 49
1) 2)

oiYi’raag 59 t/m 61

f 0,53—1,03 —0,74 —0,83 —108
fO,78—1,03 - —1,13 —1,15 —1,11
f 0,53—0,78 —0,43 —0,58 ~Z407

1) Zonder opname van antwoorden in de categorie 4,5 kg en meer.
2) Inclusief de antwoorden in de categorie 47,5 kg en meer; de gekochte hoeveelbeid per
respondent in deze categorie is gelijk gesteld nan 5 kg.

Zoals Tabel 1 laat zien, is de prijselasticiteit van de koopintentie in het
prijstraject f 0,78—f 1,03 per kg groter dan in het prijsgebied f 0,53—f 0,78.
Bij opname van sinaasappels als substitutieprodukt en van een budget-
nevenvoorwaarde in deze proefsituatie blijkt de prijselasticiteit van de koop-
intentie in bet lagere prijstraject hoger dan zonder deze opname.
Resultaten uit econometrische onderzoekingen suggereren dat de prijs-

elasticiteit van de koopintentie een redelijk beeld geeft van de prijselasticiteit
van de vraag. Over de periode 1955—1970 en 1961—1964 werden prijselastici-
teiten van de vraag naar appels geschat van — 1,2 en — 0,81.10 Deze over-
eenkomst sluit aan bij onze hypothese dat voor appels de werkelijke reactie
van consunienten op prijsveranderingen redelijk aansluit bij de ‘prijsgevoelig-
heid in strikte zin’.
Ook is getracht inzicht te krijgen in koopbeslissingen bij prijsveranderingen

door een globale vraagstelling. Er werd gevraagd hoe respondenten in hun
242 aankoop zouden reageren op een prijsdaling van appels met 25 centen. 72,30o



van de respondenten denkt niet te zullen reageren, 21 ,9’~ denkt meer te
gaan kopen van dezelfde kwaliteit, terwiji slechts 1’50o van de respondenten
zegt appels van andere kwaliteit te gaan kopen.

4.2. Analyse van de samenhangen tussen elementen van het koopproces met
twee- en meerwegtabellen.

Een aantal resultaten over de samenhang tussen de onderscheiden elementen
in het koopproces bij consumentenreactie op prijzen zijn de volgende.

PrUsinformatie verwerven. In tweewegtabellen bleekgeen statistisch significante
samenhang te bestaan tussen de ‘wijzevan prijsinformatie verwerven’ (vragen
13 en 14 in 3.1) en de overige onderscheiden elementen in het koopproces:
perceptie van prijs’ (vragen 50, 51), ‘prijs als evaluatie-criterium’ (vragen
19, 45, 46) en ‘prijsgevoeligheid in strikte zin’ (vragen 47 t/m 49, 59 t/m 61).
De ‘wijze van prijsinformatie verwerven’ bleek wel duidelijk samen te hangen
met winkelkeuze (vraag 7; x ~= 34, 11) en iets minder met prijs als argument
voor deze winkelkeuze (vraag 9; x~ = 7,4). Ook was er een statistisch be-
trouwbare samenhang tussen ‘de wijze van prijsinformatie verwerven’ en
gemeentegrootte’ (kenmerk XIII; x~=27,l2).
Hoewel voor de totale steekproef geen statistisch significante samenhang

kon worden vastgesteld tussen de ‘wijze van prijsinformatie verwerven’ en
prijsgevoeligheid in strikte zin’, zoals gemeten in de prijselasticiteit van de
koopintentie, bleek deze samenhang wel aanwezig bij bepaalde segmenten
consumenten, zoals bijvoorbeeld: bij respondenten die niet op prijs letten
bij aankoop van appels (vraag 19), die gezondheid bij appels niet zo belang-
rijk vinden (vraag 27) en evenmin ‘waar voor je geld’ bij de aankoop van
fruit (vraag 45), men zou kunnen zeggen bij de onverschillige koper (x2 = 7,7).
Dit laatste resultaat wijst op het bestaan van interactie tussen de onder-
scheidenelementen inhet koopproces bij de verwerking van een prijsstimulus.

PrUsperceptie. Er is reeds geconcludeerd dat de prijs als kwaliteitsindex weinig
betekenis heeft bij de aankoop van appels. Wel bleek de perceptie van de
prijs als kwaliteitsindex statistisch significant samen te gaan met de ‘aan-
koopfrequentie van appels’ (vraag ~ x~= 18,52) en met gemeentegrootte
(kenmerk XIII, x~= 17,03).

PrUs als evaluatie-criterium. Het zal geen bevreemding wekken, dat de ant-
woorden op de vragen 19, 45 en 46, die betrekking hebben op de prijs
als evaluatie-criterium, statistisch betrouwbaar met elkaar samenhangen. Van
deze vragen hingen de antwoorden op de vraag over ‘het al of niet letten
op prijs bij aankoop van appels’ (vraag 19) statistisch significant samen met
de antwoorden op de vragen over ‘prijsgevoeligheid in strikte zin’ (vraag
47 t/m 49, ~= 19,11), en winkelkeuze (vraag 9, ~~=5,7). Ook het ‘al of niet
vergelijken van de appelprijs met de prijzen van ander fruit’ (vraag 46) hing
samen met de ‘prijsgevoeligheid in strikte zin’ (vraag 47 t/m 49, x~=20,5). 243



Koopbeslissing bUprUsverandering, deprUsgevoeligheid instrikte zin. De samen-
hang tussen ‘prijsgevoeligheid in strikte zin’ (vragen 47 t/m 49, 59 t/m 61)
en prijs als evaluatie-criterium is in het voorgaande reeds gesignaleerd.
Daarnaast kon worden vastgesteld dat ‘prijsgevoeligheid in strikte zin’ (vraag
47 t/m 49) statistisch significant samenhangt met de algemene koopgedrags-
variabelen ‘koopt al of niet zeer goede, extra kwaliteit’ (vraag 23, x~= 13,06)
en met ‘winkelkeuze’ (vraag 7, x~ = 6,02). Ook bleek deze prijsgevoeligheid
in sterke mate samen te hangen met ‘gemeentegrootte’ (kenmerk XIII,
~= 12,72). Overeenkomstige samenhangen konden ook worden vastgesteld
voor de prijsgevoeligheid zoals vastgesteld op basis ~an de antwoorden op
vragen 59 t/m 61.

Conclusie. Van de vier elementen, die wij in het koopproces hebben onder-
scheiden bleken ‘informatie verwerven over prijs’ en ‘perceptie van prijs als
kwaliteitsindex’ weinig samenhang met andere koopvariabelen te vertonen.
Het element ‘prijs als evaluatie-criterium’ bleek statistisch significant samen
te hangen met ‘prijsgevoeligheid instrikte zin’. Beide laatstgenoemde elementen
hingen significant samen met winkelkeuze en gemeentegrootte.

4.3. Analyse met Johnson’s hi~rarchische clusteranalyse en met factoranalyse
van de samenhangen tussen elemen ten van het koopproces bU reactie op prUzen.

Desamenhang tussen de elementen van het koopproces zoals deze in de vragen
in 3.1 en 3.2 zijn gemeten is ook onderzocht door op fi-co~ffici~nten, berekend
uit de antwoorden op deze vragen, Johnson’s hi~rarchische clusteranalyse
(diameter-inethode) en factoranalyse toe te passen. Er is dus een clustering
op de vragen in de enqu&e toegepast.

— Uit de hi~rarchische clusteranalyse komen een vijftal hoofdclusters naar
voren die wij hebben aangeduid als Prijsbewustheid, Winkelkeuze, Prijs-
informatie verwerven, Kwaliteitsbewustzijn en Liefhebber zijn (zie figuur 1).
Het cluster ‘Prijsbewustheid’ is opgebouwd uit een cluster met vragen

betreffende ‘Prijsgevoeligheid in strikte zin’ en een cluster met vragen over
‘Prijs als evaluatie-criterium’. ‘Prijsbewustheid’ blijkt inde eerste plaats samen
te hangen met het cluster vragen betreffende ‘Winkelkeuze’. Dit past in de
gedachtengang dat men een bepaald verkooppunt kiest omdat men de
produkten daar goedkoop acht. Het valt op dat de vragen over ‘Prijs-
informatie’ en over ‘Prijs als kwaliteitsindex’ vrij zwakke samenhang met het
cluster ‘Prijsbewustheid’ vertonen. Ook valt het op dat de clusters ‘Prijs-
informatie’, ‘KwaLiteitsbewustzijn’ en ‘Liefhebber zijn’ meer onderling samen-
hangen dan met het cluster ‘Prijsbewustheid’.

— De factoranalyse leverde een vijftal factoren die na draaiing met de
Varimax-methode konden worden benoemd als ‘Prijsgevoeligheid’, ‘Gezond-
heid’, ‘Winkelkeuze’, ‘Liefhebber zijn’ en ‘Prijs als evaluatiecriterium’. De
gevonden factoren sluiten aan bij de gevonden clusters in de clusteranalyse.

244 Er zij echter opgemerktdat de factorladingen van de respectievelijke variabelen
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Figoor 1. Closteranalyse van koopgedrag, in bet bijzonder ten aanzien van prils, bij appels met
Johnson’s hi~rarchische clusteranalyse (diameter-methode)

op deze factoren betrekkelijk laagzijn, zodat de factoranalyse geen additionele
informatie ten opzichte van de clusteranalyse biedt.

— In de enqu~te werd ook gevraagd hoeveel appels en tegen welke prijs
men de laatste keer had gekocht. Hoewel deze vragen niet noodzakelijk een
beeld geven van het gemiddeld koopgedrag per respondent is de gerappor-
teerde cluster- en factoranalyse herhaald met toevoeging van resultaten op
deze twee vragen. In de clusteranalyse gingen hoeveelheid en prijs bij de
laatste aankoop duidelijk in een cluster samen met de ‘prijsgevoeligheid in
strikte zin’. Overigens vertoonde deze clusteranalyse in grote lijnen zoveel
overeenstemming met die in figuur 1, dat hieraan geen verdere aandacht
zal worden besteed. Hetzelfde geldt voor de factoranalyse.

Slotopmerking. De resultaten uit deze ori~nterende clusteranalyse onder-
steunen de conclusies in 4.2 over de samenhangen tussen de onderscheiden
elementen in het koopproces van appels.

5. SAMENVATTING EN CONCLUSIES

— In dit explorerend onderzoek isvoor appels nagegaan hoe kennis van prijzen,
zoeken van informatie over prijzen, perceptie van prijzen, prijs als evaluatie-
criterium en koopbeslissing van betekenis zijn voor het koopgedrag in relatie
tot prijzen. Met name is onderzocht hoe deze variabelen hierbij met elkaar
samenhangen. Gezien de aard van hierbij gebruikte gegevens, uit een repre-
sentatieve enqu&e onder 1031 Nederlandse gezinnen, dragen de conclusies uit
het onderzoek een tentatief karakter. 245



— Er is cen onderscheid gemaakt tussen enerzijds de ‘prijsgevoeligheid in
strikte zin’, de reactie op een bekende prijsverandering met bekende even-
tuele nevenvoorwaarden, en anderzijds de feitelijke prijsreactie van de con-
sument. De laatste is mede het resuitnat van de mate van prijskennis, van al
of niet prijsinformatie zoeken, van de wijze waarop de prijs gepercipieerd
wordt en van eventuele veranderingen inhet gebruik van de prijs als evaluatie-
criterium.

— Uit de enqu~te-gegevens over de hoeveelheden appels die consumenten
bij bepaalde prijzen zeggen te kopen, werd de prijselasticiteit van de koop-
intentie berekend als boogelasticiteit. Deze maat vooi’ de ‘prijsgevoeligheid
in strikte zin’ sloot redelijk aan bij geschatte prijselasticiteiten van de vraag
naar appels in Nederland. Dit suggereert dat bij produkten zoals appels
(betrekkelijk homogeen, vertrouwd bij consument, regelmatig in kleine hoe-
veelheden gekocht) het meten van de prijselasticiteit van de koopintentie
informatief is voor het werkelijk koopgedrag.

— De evaluatie-criteria ‘al of niet op prijs letten’ en ‘vergelijken van
appelprijzen met prijzen van ander fruit’ hangen statistisch significant samen
met prijselasticiteit van de koopintentie, een maat voor ‘prijsgevoeligheid in
strikte zin’. Het bleek dat koopsters, die sterk op een bekende prijsverandering
reageren, bij het kopen van appels ‘meer op appelprijzen letten’ en meer
‘appelprijzen met andere fruitprijzen vergelijken’ dan respondenten die zwak
op deze prijsverandering reageren.

— ‘Prijsgevoeligheid in strikte zin’ bleek bij het merendeel der uitgevoerde
analyses samen te gaan met ‘winkelkeuze’: de klanten van de gespeciali-
seerde groente- en fruitwinkel waren minder prijsgevoelig.

— De ‘wij~e van prijsinformatie verwerven’ bleek alleen binnen bepaalde
deelgroepen van respondenten met de ‘prijsgevoeligheid in strikte zin’ samen
te hangen.

— De gevonden resultaten suggereren dat voor produkten, die naar eigen-
schappen en-rnarktsituatie overeenkomen met appels, het inzicht in de consu-
mentenreacties op prijzen via enqu~tes kan worden verdiept door het meten
van: a. de koopinrentie bij verschillende prijsniveaus, b. de mate waarin de
prijs als cen criterium-variabele wordt beschouwd en c. het gekozen
verkooppunt.
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13. Deopleiding
tot marktonderzoeker

E. J. VAN BENTUM

1. HUIDIGE SITUATIE

De huidige situatie voor wat betreft de marktonderzoekopleidingen is als
volgt algemeen weer te geven:

1. Marktonderzoek wordt aan veel onderwijsinstellingen in Nederland
gedoceerd:
— aan talrijke onderwijsinstellingen op het gebied van avondonderwijs en
schriftelijk onderwijs

— ann scholen voor Hoger Economisoli en Administratief Onderwijs
— aan andere scholen voor Hoger Beroepsonderwijs (textiel, horeca, toerisme,
e.a.)

— aan universiteiten,hogescholen eninstituten met economisehe en/of bedrijfs-
kundige opleidingen.
2. Bij de meeste van de onder 1. genoemde onderwijsinstelLingen is het

onderwijs in marktonderzoek ingepast in het marketingonderwijs en meer
toegespitst op het leren gebruiken van marktonderzoek (resultaten) dan op
het al dan niet zelfstandig opzetten en uitvoeren van marktonderzoek.
3. Sleclits door een beperkt nantal van de onder 1. genoemde onderwijs-

instellingen wordengespecialiseerdemarktonderzoekopleidingen aangeboden.
4. Het nantal universitaire instellingen met gespecialiseerde opleidingen in

marktonderzoek blijft gering.
De bezuinigingsnoodzaak aan overheidszijde en het voorstel tot herstruc-

turering van het universitaire onderwijs geven grond ann het vermoeden,
dat daarin op korte termijn — v66r 1980 — weinig verandering zal komen.
In dat verband is het nuttig er op te wijzen, dat aan een aantal universi-

taire instellingen altijd de mogelijkheid bestaat eengespecialiseerde marketing-
opleiding te volgen met onderzoekmethoden en -technieken als keuzevak dan
wel een gespecialiseerde opleiding in onderzoekmethoden en -technieken met
marketing als keuzevak.
5. Het aantal niet-universitaire instellingen met gespecialiseerde markt-

onderzoekopleidingen is eveneens gering. In feite bestaat er op dit moment
slechts 6~n werkelijk gespecialiseerde opleiding: de cursus wan de L~idse
Onderwijs Instellingen te Leiderdorp, die opleidt tot het examen, dat jaarlijks
door de Nederlandse Vereniging van Marktonderzoekers wordt afgenomen.
Weliswaar worden tot heden ook cursussen in marktonderzoek voor ge-

bruikers aangeboden, door de Leidse Onderwijs Instellingen te Leiderdorp
en door de Stichting voor Reclame en Marketing Onderwijs te Amsterdam, 251



maar beide kan men niet met recht gespecialiseerde opleidingen tot markt-
onderzoeker noemen, nog afgezien van het feit, dat beide binnenkort zullen
ophouden te bestaan.

Voorgaande beschrijving van de huidige situatie is enerzijds ontleend aan de
algemene constateringen van prof. dr. M. T. G. Meulenberg in het Jaarboek
1975 van de Nederlandse Vereniging van Marktonderzoekers en anderzijds
gebaseerd op de ontwikkeling sindsdien en op eigen inlichtingen.
De uitspraak van prof. dr. A. van der Zwan, dat het marktonderzoek in

Nederland reeds in de fase van de verzadiging verkeert en de uitspraak van
drs. C. Goiid, dat er meer en eerder beslist moet worden in plaats van
onderzocht, geven beide aanleiding tot de stelling dat we blij zouden moeten
zijn, dat er zo weinig gespecialiseerde marktonderzoekopleidingen in Neder-
land zijn. -

Een niet al te uitgebreid aanbod van gespecialiseerde marktonderzoek-
opleidingen is ons inziens inderdaad een goede zaak maar dan w~l op grond
van de overweging, dat daardoor de mogelijkheid bestaat uitsluitend van de
diensten van -de betere opleiders gebruikt te maken, hetgeen de kwaliteit van
de opleiding en indirect van het marktonderzoek ten goede komt. De uit-
spraken als zodanig van prof. dr. A. van der Zwan en van drs. C. Goud
kunnen wij niet onderschrijven, al volgt uit beide uitspraken w~1 het grote
belang van een gedegen opleiding in marktonderzoek, een gevolgtrekking, die
wij w~1 kunnen onderschrijven.
Prof. dr. A. van der Zwan is naar onze mening bij zijn uitspraak voor-

bijgegaan aan de potenti~1e markt vo-or marktonderzoek, het onderzoek ten
behoeve van het strategische beleid, waaraan in het Nederlandse bedrijfs- en
organisatieleven en bij de Nederlandse Overheid eengroeiende behoefte bestaat
enwaaraan met name door de Nederlandsemarktonderzoekbureaus nog maar
weinig wordt gedaan. Het actualiseren van deze potenti~1e markt vereist
overigens - onderzoekers met een multidisciplinaire opleiding dan wel onder-
zoekteams met multidisciplinaire know-how.
De in de persmedia ongenuanceerd weergegeven uitspraak van drs. C. Goud

heeft ons inziens het oog teveel gericlit op het uitvoerende management —

en dus evenmin op het strategische beleid — enerzijds en anderzijds op het feit,
dat beslissers te vaak verwachten, dat onderzoek absolute zekerheid moet
verstrekken in plaats van meer zekerheid, waarbij dan bovendien nog vaak
vergeten wordtdat meer zekerheid tijd en geld kost; en omdat marktonderzoek
niet steeds in staat is de benodigde informatie in die perfectie en/of in de
krappe tijdsspanne te leveren, besluit men dan tot minder onderzoek in
plaats van tot beter en/of eerder ge~ntameerd onderzoek (verbetering van
kwaflteit en opleiding); het probleem is niet: onderzoeken 6f beslissen, maar
meestal hoeveel en welke kwaliteit onderzoek, alvorens te beslissen.

2. ONTWIKKELINGEN
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universitaire instellingen op korte termijn weinig spectaculaire veranderingen
zijn te verwachten wat betreft gespecialiseerde opleidingen in marktonder-
zoek. Wel is te verwachten, dat binnen de gespecialiseerde marketing-
opleiding nan een nantal universitaire instellingen meer en diepergaand aan-
dacht zal worden besteed ann informatiesystemen en marktonderzoek en
meer nadruk zal worden gelegd op de mogelijkheid zich nanvullend te ver-
diepen in onderzoekmethoden en -technieken.
Wat betreft gespecialiseerde marktonderzoekopleidingen ann niet-univer-

sitaire instellingen zijn wel spectaculaire veranderingen op korte termijn te
verwachten. Op initiatief van het bestuur en de onderwijscommissie van
de Nederlandse Vereniging van Marktonderzoekers heeft in 1976 een groep
marktonderzoekers — bestaande uit R. Swier en E. M. C. van Westerhoven
namens het bestuur van de NVM, uit P. J. van Turennout en Tj. H. Veldman
namens marktonderzoekbureaus, uit G. Bouwhuis en D. J. Moijaart namens
tot onderzoek opdrachtgevende bedrijven en organisaties en uit E. J. van
Bentum als coordinator van de groep — zich bezig gehouden met de her-
structurering van de opleiding en de exameneisen van de enige thans be-
staandegespecialiseerde cursus in marktonderzoek, die opleidt tot het examen,
dat jaarlijks door de Nederlandse Vereniging van Marktonderzoekers wordt
afgenomen.
Hetwerk van deze groepheefter toe geleid, dat de opleiding tot marktonder-

zoekerwordt gesplitst invoorlopig twee onderdelen,die elk eenafgerond geheel
vormen: de marktonderzoekopleiding A en de marktonderzoek opleiding B.
Elk van de opleidingen leidt op tot een afzonderlijk examen: het markt-

onderzoekexamen A en het marktonderzoekexamen B, die janrlijks door de
Nederlandse Vereniging van Marktonderzoekers worden afgenomen.
Zoals de zank zich thans lant aanzien, zullen twee opleidingsinstituten in

het najaar van 1977 met de opleiding marktonderzoek A aanvangen: de
Leidse Onderwijs Instellingen te Leiderdorp en de Stichting Reclame en
Marketing Onderwijs te Amsterdam en zal het examen Marktonderzoek A
voor de eerste maal in het najaar van 1978 worden afgenomen.
De opleiding marktonderzoek B zal eveneens door beide genoemde in-

stituten worden verzorgd. Het is thans nog niet bekend of met deze B-
opleiding ook reeds in het nainar van 1977 wordt gestart, zodat ook nog
niet met zekerheid kan worden gezegd, of het examen Marktonderzoek B
voor de eerste mani in het najaar van 1978 dan wel in het najaar van 1979
wordt afgenomen.
De overgang op de nienwe examens marktonderzoek betekent niet dat het

oude marktonderzoekexamen na heden niet meer zal worden afgenomen; in
ieder geval zal het oude examen nog in de winter 1977/1978 en wellicht ook
nog in de winter 1978/1979 zijn af te leggen.
Of nan de nieuwe opleiding en het nieuwe examen A (beginnend markt-

onderzoekmedewerker) en nan de nieuwe opleiding en het nieuwe examen B
(voiwnardig marktonderzoekmedewerker) nog een nieuwe opleiding en een
nieuwexamen C (marktonderzoekdeskundige) wordt gekoppeld vormt binnen
de Nederlandse Verenigingvan Marktonderzoekers nog een punt van overleg. 253



3. OPLEIDVNGS- EN EXAMENEISEN VAN DE NIEUWE GESPECIA-
LISEERD7E MARKTONDERZOEKOPLEIDINGEN A EN B

Zowel de marktonderzoekopleiding A als de marktonderzoekopleiding B
omvatten een tijdsspanne van ongeveer 40 weken en vergen elk van de deel-
nemers een studie/werklast van 500 ~ 600 uur.
Voor de opleidingA en het examen A worden in principe alleen kandidaten

met minimaal havo-diploma toegelaten en voor de opleiding B en het examen
B in principe alleen kandidaten met het marktonderzoekdiploma A.
Zowel de opleiding als het examen zijn bij beide praktisch gericht en

omvatten minder theoretische exploratie, met name ten aanzien van steek-
proef- en analysetechnieken, dan zuiks bet geval was bij de oude opleiding
en bet oude examen. Door de praktische gerichtheid op het verwerven van
vaardigheden komen beide opleidingen ook in nanmerking voor kandidaten
met een specialistische theoretische (00k academische) kennis op bepanide
gebieden (marketing, psychologie, scxciologie, enz.) die hun specialistische
kennis willen gaan toepassen op bet terrein van het mnrktonderzoek, bij een
mnrktonderzoekbureau of op een marktonderzoekafdeling.
De examenprogramma’s en dientengevolge ook de inrichting van de op-

leiding dekken elkaar vrijwel maar er is tussen beide een duidelijk accent-
verschil.
Is het marktonderzoekdiploma A en de daaraan voorafgaande markt-

onderzoekopleiding A sterk gericht op bet kennismaken met diverse pro-
bleemgebieden en op het verkrijgen van algemene vaardigbeden, zoals deze
toepassing vinden binnen een mnrktonderzoekbureau of op een markt-
onderzoeknfdeling, het marktonderzoekdiploma B en de danrann vooraf-
gaande marktonderzoekopleiding B gnat uit van een opleiding die gericht
is op het leren omgann met diverse problemen en op het verkrijgen van
specifieke mnrktonderzoekersvaardigheden.
Ter verkrijging van het diploma B wordt van de kandidaten meer inzicht

en een grotere vaardigheid vereist dan zulks het geval is voor de verwerving
van het marktonderzoekdiplomn A. Er worden van de kandidaten voor het
diploma B ook ineer vaardigheden gevirangd dan voor het diploma A.
Van de A-opleiding en voor het verwerven van het diploma A wordt

verlangd, dat de kandidnat een nantal algemene procedures en basis onder-
zoekprocedures en onderzoekrecepten kent en kan uitvoeren; van de B-op-
leiding en voor bet verwerven van het diploma B wordt verlangd, dat de
kandidnat bovendien op grond van de probleemanalyse bet onderzoekrecept
kan nanreiken en in stant is de onderzoekprocedure ann te geven voor de
informatiebehoefle, die uit de probleemanalyse volgt. Het zelf leveren van de
probleemanalyse en het zeifvaststellen van de informatiebehoefte, die uit de
probleemanalyse volgt zijn geen punt van toetsing noch bij bet examen A
noch bij het examen B.
De B-kandidaat moet dus inzicht hebben in de verscbillende onderzoek-

procedures en analysetechnieken die voor diverse typen informatie en voor
254 informatie in diverse situnties in aanmerking komen; hij moet deze procedures



in de praktijk zelfstandig kunnen afwikkelen en hij moet bestaande analyse-
technieken kunnen uitvoeren en/of begeleiden. Dat hij in staat is nieuwe
procedures en/of nieuwe methoden en technieken te ontwikkelen, wordt ook
van de B-kandidaat niet verlangd.
Opleiding A en examen A zijn in sterke mate gebaseerd op de werkzaam-

heden van het eerste jaar bij een marktonderzoekbureau en van het eerste
en tweede jaar op een marktonderzoekafdeling; opleiding B en examen B
op de werkzaamheden van het tweede janr bij een marktonderzoekbureau
en van het derde en vierde jaar op een marktonderzoekafdeling. Mede met
bet oog daarop lijkt het zinvol bier voorbeelden van die werkzaamheden
en van de synchroon lopende behoefte aan vakopleiding te geven, eerder
dan de concrete exameneisen, die op annvraag zijn te verkrijgen bij het
secretariaat van de Nederlandse Vereniging van Marktonderzoekers, van
Eeghenstraat 86, Amsterdam. Onderstaande voorbeelden zijn ontleend aan
materiaal, verzameld door de voornoemde groep van marktonderzoekers, die
zich bezig heeft gehouden met de herstructurering van de bestaande cursus
marktonderzoek.

3.1. Voorbeeld van werkzaamheden en behoefte aan vakopleiding (bureau)

• Werkonderdeel: Algemene karakteristiek
— werkzaamheden
A Herkennen van problemen en meehelpen op onderdelen en onder
supervisie

B Meedenken en eigen inbreng onder supervisie
— opleidingsbehoefte
A Het verwerven van praktische basiskennis en theoretische begrips-
vorming

B Het verwerven van specifieke theoretische en praktische vaardigheden
• Werkonderdeel: Onderhouden van contacten met opdrachtgevers

— werkzaamheden
A Geen
B Het bijwonen of onderhouden van contacten, echter niet als eerst
verantwoordelijke

— opleidingsbehoefte
A Niet van toepassing
B Niet van toepassing

• Werkonderdeel: Kostprijsberekening
— werkzaamheden
A Het kunnen lezen van een offerte of contract i.v.m. de consequenties
van gespecificeerde kostenelementen

B Inzicht in de kostenconsequenties van projectaltematieven binnen ~n
offerte

— opleidingsbehoefte
A Basisbegrip betreffende calculaties en de kostenconsequenties van het
eigen handelen 255



B Kostprijsopbouw in hoofdonderdelen
• Werkonderdeel: Het onderzoekconcept of onderzoekmodel

— werkzaamheden
A Geen basisinbreng. Onder supervisie uitwerken van onderdelen: steek-
proefmodel, wegingsmodel, organisatorisch veldmodel

B Meedenken in bet tot stand komen en bij bet uitwerken van bet
ondcrzoekconcept, onder supervisie

— opleidingsbehoefte
A Praktische basiskennis van: onderzoekmethoden, steekproeftrekking,
weegprocedures, veldwerkmethoden

B Toepassingskennis betreffende onderzoekmethoden en onderzoektech-
nieken; steekproeftheorie

• Werkonderdeel: Het ontwerpen van de vraagstelling
— werkzaamheden
A Geen basisinbreng. Onder supervisie uitwerken, vaak van onderdelen,
van: de vraagredactie en van de lay-out, van de lay-out zowel ver-
werkingstechnisch als veldtechnisch

B Hef, ffiet ni~ihode en model als gegeven, zelfstandig opstellen van de
vraagstelling, ter beoordeling door de supervisor

— opleidingsbehoefte
A Basiskennisvan vraagtechnieken en technische verwerkingsprocedures;
praktische kennis van veldwerk-operationalisatie

B Theoretische en toepassingskennis van specifieke vraagtechnieken
• Werkonderdeel: Codeer- en controleprocedures

— werkzaamheden
A Het maken van concept codeerinstructies; het maken van concept-
controleprocedures; het tabuleren van open-vraag protocollen

B Het maken van concept-codeerschema’s; het maken van concept-
controleprocedures; het tabuleren van open vragen; bet rubriceren van
open-vraag resultaten, onder supervisie

— opleidingsbehoefte
A Basiskennis van technische verwerkingsprocedures en -systemen en
inzicht in de logische samenhang van verzamelde data

B Het verwerven van praktische vaardigheden voor het rubriceren van
gegevens verkregen met behuip van open-vrang technieken of discussies

• Werkonderdeel: Veldwerkinstructie en -resultaten
— werkzaamheden
A Het onder supervisie maken van een schriftelijke veldwerkinstructie;
bet schrijven van een concept-steekproef- en veldwerkverantwoording

B Het schrijven van een veidwerkinstructie; het onder supervisie
mondeling instrueren

— opleidingsbehoefte
A Praktiscb inzicbt in veldwerkproblematiek, met name in de organisa-
torische en technische problemen van veldwerk

B Het uitbouwen van bet inzicbt in veldwerkproblematiek, nu met name
in metbodologiscbe ricbting en in de richting van doelgroepbenadering256



• Werkonderdeel: Het opstellen van het analyseprogramma
— werkzaamheden
A Geen basisinbreng. Het uitwerken van onderdelen: maken van hand-
tabellen, maken van specificaties voor computeranalyses, uitvoeren van
validiteitscontrole op computeranalyses

B Onder leiding van de supervisor meedenken bij het ontwerpen en het
uitwerken van het analyseprogramma

— opleidingsbehoefte
A Het leren lezen en relativeren van analyse-uitkomsten; basiskennis
van computer-analysesystemen;
praktisch inzicht in de gebruikswaarde van diverse analysetechnieken

B Theoretische kennis van analysetechnieken: kennis betreffende de toe-
passingmogelijkheden van analysetechnieken

• Werkonderdeel: Het interpreteren van cijferrapporten
— werkzaamheden
A Geen basisinbreng. Het uitwerken van onderdelen: tabellen verder
uitwerken, analyses combineren (het volgen van trends en/of doel-
groepen), het uitvoeren van eenvoudige toetsen

B Het zelfstandig, onder leiding van de supervisor, interpreteren van
eenvoudige onderzoeken en van onderdelen van complexe projecten

— opleidingsbehoefte
A Kennis van omrekentechnieken (trends, indices, gemiddelden, e.d.);
kennis in het praktisch toepassen van toetsen

B Inzicht in het in hoofdlijnen kunnen samenvatten van cijfermaterianl;
theoretische kennis van statistische toetsen en kennis van toepassings-
mogelijkheden van statistische toetsen; bet kunnen vaststellen van een
relevante behoefte aan nadere analyse

• Werkonderdeel: Het schrijven van tekstrapporten
— werkzaamheden
A Geen
B Het rapport geheel of in onderdelen in concept schrijven ten behoeve
van de supervisor

— opleidingsbehoefte
A Niet van toepassing
B Idem als bij opleidingsbehoefte B van het werkonderdeel: het inter-
preteren van cijferrapporten

• Werkonderdeel: De presentatie van onderzoekresultaten
— werkzaamheden
A Geen, behoudenswellicht het meetekenen ofmee-ontwerpen van slides
of dia’s

B Het meedenken in het ontwerp van de presentatie; het selecteren van
te presenteren onderwerpen; geen zelfstandig optreden

— opleidingsbehoefte
A Niet van toepassing
B Basis-presentatietechnieken
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3.2. Voorbeeld van werkzaamheden en behoefte aan vakopleiding (lfdeling)

In het bedrijfsleven (aan opdrachtgeverszijde) wordt een veelheid van ver-
schillende functies aangeduid met de term ‘marktonderzoeker’. In de volgende
beschrijving van functies en taken van aankomende marktonderzoekers is de
aandacht gericht op ~n categorie van marktonderzoekers, namelijk de mede-
werkers met ‘middelbare-schoolopleiding’ (bijv. havo of een hogere beroeps-
opleiding (bijv. heao), die direct vanaf de schoolbanken in het yak werkzaam
zijn. De beschrijving is niet volledig ten aanzien van de situatie, wanrin de
betrokken categorie medewerkers verkeert maar bevat wel typerende ele-
menten die men in veel van die situaties zal tegenkomen.
De leertijd in het bedrijf van deze medewerkers zal gemiddeld zo ‘n vier

jaren duren. In het algemeen is de leertijd in de bedrijven van langere duur
dan zuiks het geval is aan opdrachtnemerszijde. De bureau-medewerker
specialiseert zich in het algemeen sterker op het vakgebied marktonderzoek
— en daarbinnen vaak nog op fieldresearch —~ terwijl de bedrijfsmedewerker
zich veelal op tenminste twee~vakgebieden concentreert: marktonderzoek ~n
marketing.
Na een ‘leertijd’ van gemiddeld zo’n 4 jaren zal de betrokkene, in het

algemeen onder supervisie, een functie vervullen, die een pakket uit de
volgende deeltaken omvat:
• Het in nauwe samenwerking met bet marketingmanagement analyseren van
marketingproblemen met het doel die punten te traceren waar standaard-
marktonderzoek een bijdrage kan leveren in de voorziening van informatie

• Het formuleren van specifieke marketingresearchproblemen t.a.v. produkt,
prijs, distributie, communicatie en modificaties daarop.

• Het verrichten van deskresearch.
• Het verzamelen van marktinformatie uit diverse bronnen.
• Het begeleiden van standaardonderzoek in zijn diverse vormen.
• Het analyseren van de resultaten die door eigen onderzoek of door onder-
zoek door marktonderzoekbureaus zijn verkregen.

• Het bijdragen in de marketing-planning-procedure.
De samenstelling van het pakket van deeltaken wordt mede bepaald door

de aard van het bedrijf/bedrijfsQnderdeel, waarvoor de functionaris werkt.
In de ‘leertijd’ zal de medewerker zich een hoeveelheid kennis eigen

maken, nader aan te duiden als volgt:
• Kennis als omschreven in de examenprogramma ‘5 van de examens ‘Markt-
onderzoeker-A’ en Marktonderzoeker-B’ van de Nederlandse Vereniging
van Marktonderzoekers.

• Kennis op het gebied van de marketing op het niveau van bijvoorbeeLd het
examen NIMA-A.

• Kennis van automatische gegevensverwerking, meestal te verkrijgen via
specifieke bedrijfsopleidingen.

• Relevante talenkennis, in het bijzonder voor wat betreft vakterminologie
• Kennis van eigenschappen, functies en toepassingsmogelijkheden van de
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• Kennis van de organisatiestructuur en de commerci~1e verhoudingen binnen
het eigen bedrijf/de eigen organisatie.
In globani genomen de eerste heift van de leerperiode, dus de eerste twee

jaar — die anngeduid zou kunnen worden als de periodevan de opleiding voor
het examen Marktonderzoeker-A — kunnen de werkzaamheden van de be-
trokken functionaris gekarakteriseerd worden door ‘kennismaken met de
marketing en met de rol die informatie daarin speelt’.
Ditkennismakengebeurt enerzijds door studie, anderzijds door het uitvoeren

van praktische werkzanmheden. Deze werkzaamheden, die op zich zelf niet
veel meer inhouden dan eenvoudig administratief werk, leveren een bijdrage
in de kennismaking, omdat de gegevens, die men hanteert, deel uitmaken van
de marktonderzoekinformatie.
Enkele voorbeelden van dit soort werkzaamheden:

• Opzoeken van marktonderzoekrapporten over een opgegeven onderwerp.
• Opzoeken van gegevens in statistische publikaties.
• Opzoeken van tijdschriftartikelen.
• Samenstellen van tabellen en grafieken aan de hand van beschikbare
gegevens.

• Samenstellen van eenvoudige rapporten naar aanleiding van standaard-
onderzoeken, respectievelijk van delen van onderzoeken.

• Samenstellen van de concept vragenlijst voor ‘routine-onderzoek’.
• Aan de hand van rekenconcept uitvoeren van berekeningen en statistische
toetsen met behulp van tafel-/zakrekenmachines.

• Verzorgen van data-invoer voor computerverwerking
• Bestandsverzorging, in de zin van volgens voorschriift samenstellen van
voer voor ‘update’-programma’s.

• Het als toehoorder bijwonen van gesprekken met het marketingmanage-
ment en met medewerkers van marktonderzoekbureaus.
In globaal genomen de tweede helft van de leerperiode, dus het derde

en het vierde jaar — die aangeduid zou kunnen worden als de periode van
de opleiding voor het examen Marktonderzoeker-B — kunnen de werkzaam-
heden van de betrokken functionaris gekarakteriseerd worden als ‘het leren
omgaan met de problematiek van bet gebruik van marktonderzoekinformatie
in de marketing’.
Dit ‘leren omgaan met’ gebeurt enerzijds door studie en het ondergana van

theoretische vorming; anderzijds geschiedt dit door bet in de praktijk uit-
voeren van werkzaamheden en het bijdragen in de voorbereiding van
marketingbeslissingen, voorzover die stoelt op de inbreng van standanrd-
vormen van marktonderzoek en marktinformatie.
Enkele voorbeelden van dit soort werkzaamheden:

• Het deelnemen annvergaderingen van marketing-werkgroepen en het parti-
ciperen in soortgelijke overlegsituaties ter voorbereiding van marketing-
beslissingen. Deze deelname specifiek op het stuk, waar standaardmar-
ketinginformatie een bijdrage kan leveren.

• Het samenstellen van een standaard deskresearch-rapport op basis van
bekende publikaties e.d. 259



• Het uitvoeren van marktberekeningen, daarbij zeLfstandig kiezend uit alter-
natieve standaard rekenconcepten.

• Het samen~te1len van rapporten naar aanleiding van standaardonderzoeken
en modificaties daarop.

• Het beoordelen van een concept vragenlijst voor ‘routine-onderzoek’.
• Het samenstellen van een concept vragenlijst voor ‘niet-routine-onderzoek’
op basis van standanrdtechnieken.

• Berekeningen en statistische toetsen niet alleen uitvoeren ann de hand van
gegeven rekenconcepten, maar ook in eenvoudige gevallen zeif een reken-
concept daarvoor opstellen, c.q. een programmeur instrueren.

• Niet alleen het verzorgen van data-invoer en de bestandsverzorging als
zodanig maar ook het opstellen van voorschriften hiervoor in eenvoudige
gevallen.

• Het zowel mondeling als schriftelijk begeleiden van standaardonderzoek-
projecten, die doormarktonderzoekbureaus wordenuitgevoerd, ten aanzien
van:
— de voorbereiding van het onderzoek
— de briefing van het bureau
— de verwerking en rapportering van de resultaten.

• Het verzorgen van cijfermateriaal zoals dat van de marktonderzoeker ge-
vraagd wordt in het kader van in het bedrijf geformaliseerde administra-
tie- en planningprocedures.

Met de gekozen voorbeelden voor de eerste en de tweede heift van de leer-
periode wordt onder meer geillustreerd, dat in de loop van die periode het
karakter van de werkzaamheden overgaat van het uitvoeren van gegeven
instructies nanr het uitvoeren op basis van een zeif gemaakte keuze tussen
beschikbare, alternatieve recepten.

4. SLOTOPMERKING

Een overzicht van de opleidingen tot marktonderzoeker in Nederland zon
niet volledig zijn als niet (nogmaals) gewezen werd op twee wenselijkheden:
—~ het combineren van een universitaire opleiding in een specialistisch yak
met het keuzevak onderzoekmethoden en -technieken, aangevuld met de
praktisch gerichte cursussen Marktonderzoek A en B.

— het cre~ren van een korte, praktische opleiding in de praktijk van het
interviewen voor aspirant-enquetrices en aspirant-enqu&eurs.
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14. Enkele aspecten van sociale
indicatoren
P.C. SWANBORN

I. INLEIDING

Sociale indicatoren zijn periodiek te meten outputvariabelen van socia1e~
systemen, die operationele aspecten vormen van wat gewoonlijk onder het
welzijn van het betreffende systeem wordt verstaan.*
Aangezien het begrip welzijn als complexe doelvariabele gewoonlijk wordt

gebruikt voor sociale systemen op macroniveau (nationaal en regionani ni-
veau), kunnen we in de praktijk, wanneer we spreken over sociale indica-
toren, denken aan nationale en regionale samenlevingen. Daarbij kunnen
we natuurlijk ook geTnteresseerd zijn in het welzijn van categoriale seg-
menten van zo’n macrosysteem: in Nederland bijvoorbeekl buitenlandse
werknemers; werkioze jeugdigen; academici.
Wanneer we spreken over welzijn, dan gaat het daarbij niet om het

cre~ren van een tegenstelling met het begrip ‘welvaart’ als iets dat in geld
is uit te drukken en object van de economie vormt, terwiji het begrip
‘welzijn’ niet direct in geld is uit te drukken en object van de sociologie
zou zijn. I-Jet gaat in feite om dezelfde zaken en dezelfde decisie-, priori-
teits- en preferentieproblemen. Hoogstens kan men zeggen dat door de
‘social indicator movement’ (Duncan 1969) het terrein van de individuele
en maatschappelijke keuzen, die object vormen van wetenschappelijk onder-
zoek, is uitgebreid.
Globale aspecten van het welzijn vormen bijvoorbeeld de gebieden ge-

zondheid, huisvesting, opleiding en vorming, werkgelegenheid, beschikbaar-
heid van goederen en diensten, veiligheid, sociale (on)gelijkheid en sociale
participatie (Swanborn 1974; 70).
Wij gebruikten in de inleidende definitie de uitdrukking ‘outputvariabelen’.

Dit houdt in feite een te sterke beperking in.
In de eerste plaats rekent men soms al die variabelen en relaties tussen

variabelen die van invloed zijn op de outputvariabelen 66k tot de sociale
indicatoren. We kunnen daarbij onderscheiden tussen de exogene variabelen
(onder te verdelen in manipuleerbare beleidsvariabelen en niet-manipuleer-
bare variabelen); overige variabelen en de relaties (regressievergelijkingen)
tussen die variabelen (Land 1975). Voorbeeld: als de kwaliteit van onze
* Een sociale indicator is dus een kenmerk (= variabele). De term ‘sociale indicator’ wordt ook
wel gebruikt in andere betekenissen, bijvoorbeeld in de uitspraak ~een sociale indicator is
het felt dat 70% van de Nederlanders tevreden is over bet eigen inkomen’. Het lijkt ons
geen aanbevelenswaardig spraakgebruik vanwege de verwarring die op deze wijze ontstaat
tussen een variabele en scoresop die variabele, c.q. centrum- of spreidingsmaten die op basis
van de scores berekend worden. 263



huisvesting een complexe outputvariable is, dan kunnen subsidieregelingen
een exogene beleidsvariabele vormen. Een niet-manipuleerbare variabele kan
de capaciteit van de bouwmarkt zijn, of het proces van gezinsverdunning;
een tussengelegen variabele kan zijn de mate van mechanisering en daardoor
standaardisering van de bouw; een voorbeeld van een relatie is de mate van
beinvloeding van de woonsatisfactie door standaardisering van woonhuizen.
Door alle relevante variabelen alsmede de parameters van het systeem op te
nemen in de definitie van sociale indicatoren worden we weliswaar attent
gemaakt op het feit dat indicatoren deel uitmaken van een systeem en op de
mate van beYnvloedbaarheid van de output van dat systeem door manipulatie
van de exogene beleidsvariabelen,maaraan de andere kant wordt het accent op
het welzijn, dat we met de beperking tot de outputvariabelen verkrijgen,
wat verhuld. Omdat bovendien de relaties tussen input- en outputvariabelen
in een sociaal systeem sleclits hoogst zelden bevredigend gekwantificeerd
worden, kan men weliswaar een dergelijk systeem grofweg schetsen, maar
meestal niet meten. Daardoor krijgt het opnemen van exogene variabelen e.d.
in de definitie van sociale indicatoren een wat hypothetisch en prematuur
karakter.
Beter is het om ons tot de outputvariabelen te beperken; deze vormen de

kern waar het om gaat. De onbekendheid met de parameters van een sy-
steem leidt er toe — in de tweede plaats — dat vaak helemaal geen poging
wordt gedaan om outputvariabelen te relateren aan andere kenmerken, maar
dat zij als zodanig in tijdreeksen worden gepresenteerd. Men treft dit veel
aan in de politicologie, bijvoorbeeld in de World Handbooks of Political and
Social Indicators (Banks 1972; Russett c.s. 1964; Taylor en Hudson 1972);
verder in de zgn. Modernisierungsforscliung (Flora 1974 en 1975) en in de
publikaties van nationale statistische bureaus (bijvoorbeeld: CBS 1975; Bun-
desregierung 1974). Ook hier wordt gesproken over sociale indicatoren!
Op diverse uiteenlopende benaderingen gaan wij hieronder nader in. Een

inventarisering van het werk dat feitelijk gedaan wordt is een interessanter
bezigheid dan het ontwerpen van een_sluitende definitie.

2. ENKELE BENADERINGEN

Het is in liet kader van dit artikel zinvol om enkele voorbeelden te rele-
veren van systemen van sociale indicatoren, d.w.z. van pogingen om een
multidimensioneel welzijnsbegrip te operationaliseren en te meten. We volgen
daarbij Zapf (1975).
a) In verschillende landen, waaronder Japan, wordt sinds enige tijd naast de

produktgerichte’ economische rekeningen een ‘consumentgerichte’ wel-
zijnsrekening aangelegd.Hiertoe moetende vrije tijd, de milieubelasting, de
waarde van investeringen met het oog op de toekomstige consumptie
in geldeenheden worden uitgedrukt. In het ‘netto sociaal produkt’ komen
de verschillende dimensies tot uitdrukking. Dat de methodologische pro-
blemen — hoe moet de vrije tijd, of het thuis verrichte werk gewaardeerd
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b) Drewnowski en anderen hebben een ‘level of living’-index ontwikkeld,
waarbij de meting van de afzonderlijke macrovariabelen niet in gelds-
eenheden, maar in ‘natuurlijke eenheden’ (bijvoorbeeld ca1orie~n) plaats-
vindt, en daarbij de scores worden genormeerd naar hun afwijking van
centrale waarden.

c) Vaak — we zagen dit reeds bij de politicologie — worden op eenvoudige
variabelen eenaantal staten of landsdelengescoord, waarna de onderzoeks-
eenheden, bijvoorbeeld via een factoranalytische tussenstap, in rangorde
op een aantal hoofddimensies worden geplaatst. Door herhaalde meting
— bijvoorbeeld jaarlijks — kunnen tijdreeksen en ontwikkelingsprofielen
worden opgesteld. Het ‘moderniseringsonderzoek’ waarin landen de een-
heden vormen, heeft een grote vlucht genomen. Maar ook bijvoorbeeld
op revoluties, relletjes, sociale onrust, stakingen kan men rangordes en
profielen van landen optellen.
Wilson (1969) heeft een en ander uitgevoerd voor 50 Amerikaanse
staten. Zijn indicatoren ontleende hij aan een publikatie van de ‘Presi-
dential Commission on National Goals’.

d) In de U.S.A. vindt een ‘National Goals Accounting’ plaats, waarbij via
grote input/outputmatrices de kosten van nationale programma’s voor het
bereiken van bepaalde nationale doeleinden worden gemeten via sociale
indicatoren, bijvoorbeeld met betrekking tot inkomensverschillen tussen
blanken en niet-blanken.

e) Vrij bekend zijn de pogingen van de O.E.C.D. om tot de afbakening
van ‘goal areas’, daaruit afgeleide ‘social concerns’ en daar weer uit af-
geleide ‘sociale indicatoren’ te komen. Het is de bedoeling dat de afzon-
derlijke landen met behulp van het ontwikkelde collectieve raamwerk de
dataverzameling verzorgen.

1) Binnen de Verenigde Naties werkt men met een model voor een sociaal-
statistische rekening dat gebaseerd is op de input/output analyses van de
Engelse econoom Richard Stone. Binnen een dergelijk systeem wordt niet
met geld, maar met cohorten en stromen van personen gewerkt. Men
denkt bijvoorbeeld aande onderwijsmatrices die in deNederlandse statistiek
bekend zijn. De kern van het systeem is de individuele levenscyclus (leer-
fase; werkfase; rustfase). Echter ook andere systemen (gezondheid, delin-
quentie etc.) kunnen op soortgelijke wijze worden ontwikkeld en aan el-
kaar verbonden worden (vgl. Land en Felson 1976).

g) In het sterk theoretische systeem van de Fin Erik Allardt worden sociaal-
structurele (Parsons) met individueel-psychologische (gebaseerd op Mas-
low) indicatoren gecombineerd. De dataverzameling moet plaatsvinden via
surveys.

h) In de vijftiger jaren begon Hadley Cantril (1965) de aspiraties, en, in
relatie daartoe de perceptie van het bereikte niveau, te melden. Uitgangs-
punt waren voor hem de ‘hopes and fears’ waaruit blijkt welke zaken men
in het leven belangrijk vindt. Verderwordt aan respondenten gevraagdwaar
men zich ten opzichte van de extreme mogelijkheden bevindt, c.q. heeft
bevonden, c.q. in de nabije toekomst verwacht te bevinden. 265



i) Andrews, Withey c.s. (1974) hebben zich op de algemene satisfactie ge-
richt in hun ‘Perceived Quality of Life Scale’. Zij hebben de satisfactie op
een grQot aantal deelgebieden gemeten, aismede de oorzaken van deze
satisfacties. Via clusteranalyse is een en ander gereduceerd, en uit de ge-
reduceerde kenmerken zijn die, welke een goede predictor vormen voor
de algemene satisfactie, geselecteerd. Het uiteindelijke doel is m.a.w. de
constructie van een instrument.

j) In latere ‘Quality of Life’ surveys is vaak een combinatie van verschil-
lende elementen uit de voorgaande benaderingen beproefd. In onderzoek
van C~m~bell en Converse in d~ Verenigde Staten (1975) en van
Mark Abrams in Engeland (1973) (gerepliceerd door de Nederlandse
Stichting voor Statistiek hier te lande) werd aan respondenten gevraagd
een waardering van hun algemene situatie te geven, ook weer in heden,
verleden en toekomst. Daarnaast werden 12 levensgebieden beoordeeld
op het belang ervan en op tevredenheid erover. Bovendien werd een begin
gemaakt met de toepassing van de referentiegroepentheorie, door te vra-
gen naar waar ‘mensen zoals ik’ recht op hebben, alsmede door een
peiling naar wat men meent dat bepaalde status- of beroepsgroepen recht
op hebben.

3. Voorbeeld van een welzijnsgebied’

De menigvuldigheid van feitelijke benaderingen laat zien dat het streven naar
een sluitende definitie, waaronder alle typen van sociale indicatoren vallen,
een weinig zinvolle zaak is. Het enige gemeenschappelijke dat hen kenmerkt
is het tijdseri~le karakter en bet feit dat ze op een of andere manier bruik-
baar of relevant zijn voor het beleid inzake het welzijn.
We willen hieronder in zeer verkorte vorm een poging schetsen om op ~n

bepaald welzijnsgebied te komen tot de afbakening van een aantal aspecten,
en van daaruit tot operationele variabelen, de sociale indicatoren.
We kiezen bet terrein van de volksgezondheid, waarbij we een analyse van
het Sociaal Cultureel Planbureau volgen (S.C.P. 1976; 18). De werkwijze die
hier gevolgd is, is die van de O.E.C.D. Als relevante deelgebieden wordt
eerst een onderscheid gemaakt tussen A, B en C; vervolgens wordt elk verder
onderverdecid.

A. Stand van zaken op het terrein van de volksgezondheid.
1. Ziekteverschijnselen.
1.1. Aard van de ziekteverschijnselen in termen van klachten, symptomen

en diagnosen.
1.2. Ernst van de ziekteverschijnselen in termen van de mate van levens-

verwachting en herstelmogelijkheden.
2. Dysfunctioneren.
2.1. In termen van gevolgen voor het individu: aard van de handicap en

sociale gevolgen daarvan.
266 ~2.2. In terniten van gevolgen voor de samenleving.



B. Met de gezondheidstoestand samenhangende factoren.
1. Factoren betreffende de persoon en zijn leefgewoonten (persoonsken-

merken; consumptiegewoonten en tijdbestedingsgewoonten).
2. Situatiefactoren (gezin, sociale relaties, werk, directe woonsituatie).
3.3. Omgevingsfactoren (economische structuar, sociaal culturele kenmer-

ken, beschikbare voorzieningen, fysieke milieu)
4. Gezondheidszorg (structuur, omvang, gebruik en effectiviteit van de

gezondheidszorg).
5. Overige voorzieningen verwant met de gezondheidszorg.

C. Perceptie van en satisfactie met de gezondheidstoestand en de gezond-
heidszorg.
We herkennen in de hoofdindeling zoiets als de objectieve registratie en de

subjectieve beleving (A resp. C), beide als output van het systeem te be-
schouwen, en de exogene variabelen (B). In rubriek A wordt alles onder-
verdeeld in lichamelijk, psychosociaal en zwakzinnig.
Met een dergelijke inventarisatie is het doel echter nog lang niet bereikt.

Uiteindelijke sociale indicatoren zouden kunnen zijn: ‘het aantal personen
waarbij in een jaar voor het eerst een bepaalde diagnose werd vastgesteld’,
(een van de indicatoren bij 1.1); ‘het totaal aantal personen met de prog-
nose: herstel zonder blijvende gevolgen’ (onder 1.2); ‘aantal personen dat
gehele of gedeeltelijke verzorging behoeft naar soort verzorging’ (onder 2.1);
‘aantal manuren professionele en niet-professionele hulpverlening aan zieken’
(onder 2.2), etc. In totaal heeft het Sociaal Cultureel Planbureau een 1 20-tal
variabelen gespecificeerd, waarbij o.m. de gebieden B2, B3 en C nog geheel
buiten beschouwing bleven.
Wanneer we er tenslotte in slagen om de scores van het sociale systeem

op al deze en dergelijke variabelen te meten, dan... beschikken we over
veel kennis.
Maar wat kan daarmee gedaan worden? Het is geen gering probleem om

ten aanzien van een gebied als de volksgezondheid tot samenvattende maten
te komen. De vraag is of we met een poging tot uitputting als de boven-
staande wel op de goede weg zijn. De vraag moet gesteld worden naar
het doel van sociale indicatoren; en waarom er zo’n drukte om gemaakt
wordt.

4. HET DOEL VAN SOCIALE INDICATOREN

Om het antwoord op deze en dergelijke vragen te kunnen geven, moeten we
eerst enkele stappen terug doen in de geschiedenis van de ‘social indicator
movement’, zoals de explosieve ontwikkeling van het nantal publikaties op
dit terrein in de periode vanaf 1964 meestal wordt aangeduid.
Volgens Land (Land 1975; 5), die wij hier volgen, heeft een drietal mo-

tieven ten grondslag gelegen aan de ontwikkeling van sociale indicatoren.
Het belangrijkste daarvan is het beleidsmotief. Men stelde zich voor met
sociale indicatoren
— de doeleinden van het overheidsbeleid vast te stellen 267



— beleidsprogramma’s van de overheid te kunnen evalueren
— een systeem van sociale rekeningen aan te leggen, geinspireerd door het
systeem van nationale economische rekeningen.
Deze motieven hadden, op hun beurt, weer diverse bronnen. Zo consta-

teerde men een discrepantie tussen de ruim aanwezige en consistente econo-
mische statistiek en een beperkte en weinig consistente aanwezigheid van
sociale statistieken. Verder begonnen o-mstreeks het midden der zestiger jaren
de welvaart/welzijn discussies. Men werd zich bewust van het feit dat allerlei
doelstellingen van welzijnspolitiekmet demond beleden werden, maar dat van
goede data en enige evaluatie nauwelijks sprake was (Biderman 1966). Ten-
slotte kan men veronderstellen dat voor de sociologie, die zich sedert de
twintiger jaren in toenemende mate op het micro- en mesoniveau bewoog,
een ‘renaissance dermacrosociologi& die ditmaal met ‘systematische collecties
van harde data’ zou leren werken, een welkome zaak was.
Hierbij zij aangetekend, dat sterke impulsen voo~ de ontwikkeling van

sociale indicatoren werden geleverd door de overheid en de vertegenwoordi-
gende lichamen zelf; aan de ‘Full Opportunity and Social Accounting Act’
(Senate Bill nr. 5 843) (1967; 974) 1s de naam van de indiener en huidige
vice-president van de U.S.A. Walter F. Mondale verbonden.
Later is kritiek gekomen op de sterk overdreven ingeschatte mogelijkheden

van sociale indicatoren met betrekking tot het beleid.
Sheldon en Freeman (1970) merken op dat een verzameling van statistie-

ken op zich geen basis is om er beleidsbeslissingen en prioriteiten nit af te
leiden. Deze laatste dienen gebaseerd te zijn op overheidsbeslissingen.
Wij kunnen hier de volgende overwegingen aan toevoegen. Aangezien de

overheid altijd beleid moet voeren op een aantal terreinen tegelijk (men
kan hier aan departementen denken, maar ook aan afdelingen binnen ~n
departement), en gezien de beperktheid van de middelen, is het noodzakelijk
om cen optimum te ontwerpen terzake van de scores die het systeem op
een aantal variabelen tegelijk dient te bereiken. Dit impliceert het stellen van
prioriteiten door de beleidsinstantie, niet door de onderzoeker. De proble-
matische relatie tussen beleidvoerderen onderzoeker doet zich echter al in een
eerder stadium voor. De keuze van outputvariabelen als welzijnsaspecten
berust ten dele op een politieke keuze. Wat de ~n belangrijk vindt als
welzijnsaspect, is voor de ander irrelevant. Op dezelfde wijze treden politieke
keuzen naar voren als men indicatoren moet samenvoegen tot een index.
Hoe moeten de indicatoren gewogen worden? Hoe verhouden zich lichame-
lijke en geestelijke volksgezondheid ten opzichte van elkaar? Het ‘gewoon
optellen’ van ongewogen scores is 66k een keuze — men kan het resultaat
zwaar manipuleren door op ~n van beide gebieden veel meer detail-opera-
tionalisaties op te nemen dan op het andere gebied. Dezelfde problemen
ontmoet men als men bijvoorbeeld Nederlandse gemeenten moet scoren op
het nivean van de sociaal-culturele voorzieningen. W~t men een voorziening
noemt, wat niet; de wijze waarop men totaalscores aan elke eenheid toekent;
al deze procedures zijn niet vrij van subjectieve en daarmee politieke ele-
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gekende scores een allocatiebeleid van overheidsgelden wordt gevoerd.
Met het bovenstaande zij niet de suggestie gewekt dat het onderzoek op

het terrein van de sociale indicatoren als ‘normatieve wetenschap’ (what-
ever that may be) kan worden gekenmerkt. Het normatieve of politieke
element is beperkt tot de vaststelling — in de ruimste zin — van de output-
variabelen; de vraag namelijk of deze, en met welk gewicht, tot welzijns-
aspecten zijn te rekenen. Zodra het gaat om de onafhankelijke variabelen,
en de vaststelling van de parameters van het systeem eenmaal gegeven de
outputvariabelen, kan de onderzoeker in redelijkemate objectief-wetenschap-
pelijk te werk gaan.
Ten aanzien van het combineren van indicatoren tot een index merken

wij nog in het algemeen op, dat in het kader van sociale indicatoren, hier
zeer voorzichtig mee moet worden omgesprongen. Het is vaak de vraag
— zoals bij het terrein van de vollcsgezondheid — of er een theoretisch con-
cept schuilt achter een aantal verschillende indicatoren. In het algemeen
zullen, over een aantal qua ontwikkelingsniveau uiteenlopende landen geno-
men, sommige indicatoren van de gezondheidstoestand of van de gezondheids-
zorg wel met elkaar correleren. Het is echter duidelijk dat bijvoorbeeld be-
paalde frequente doodsoorzaken typisch samengaan met een hoog ontwikke-
lingsniveau; hierdoor ontstaat een negatieve correlatie met de meeste andere
aspecten. Ook zijn er paren van indicatoren aan te wijzen die geen enkele
correlatie met elkaar vertonen. In zulke gevallen heeft het samenstellen van
een index geen enkele theoretische rechtvaardiging, en kan hier alleen een
beleidsmotivatie achter steken. Gegeven ook het feit dat de afzonderlijke
indicatoren vaak geheel verschillende oorzakencomplexen hebben (denk bij-
voorbeeld aan criminaliteit) moeten we concluderen dat het combineren van
indicatoren tot een index in het algemeen vanuit wetenschappelijk oogpunt
niet erg relevant is.
Zagen we in het voorgaande, dat het vaststellen van de doeleinden van de

overheid bezwaarlijk als functie van sociale indicatoren gezien kan worden,
het evalueren van beleidsprogramma’s van de overheid behoort in het alge-
meen evenmin tot de mogelijkheden. Het qua resultaten evalueren van bij-
voorbeeld bepaalde maatregelen ter bestrijding van de criminaliteit of van
slechte woonomstandigheden is veelal te veel gevraagd omdat de maatschap-
pelijke werkelijkheid, waarin tal van ongecontroleerde variabelen naast elkaar
werken, nu eenmaal moeilijk vergeleken kan worden met een experimentele
situatie. Op beperkte schaal — qua ruimte- en tijdsdimensie — wordt oven-
gens wel het een en ander op dit terrein gedaan (Land en Felson 1976);
de zich snel ontwikkelende subdiscipline van het evaluatieonderzoek lijkt
wat methodieken op te leveren waarmee redelijke resultaten geboekt kunnen
worden.
Een laatste kanttekening terzake van de functie van sociale indicatoren

voor het beleid heeft te maken met de overtuiging dat er geen sociologische
theorie is, die in staat kan worden geacht om de parameters van de relaties
tussen de exogene, tussenliggende en outputvariabelen in het systeem te
schatten op een wijze die vergelijkbaar is met de econometrie. Aanleiding 269



tot deze wat sombere stellingname zijn de enorme complexiteit van sociale
systemen, de gebondenheid aan plaats en tijd, de meetproblemen tenslotte.

Het tweede motief dat ten grondslag ligt aan de ontwikkeling van sociale
indicatoren is de waarneming van ver reikende sociale veranderingen, en
het pogen om het tempo en de richting van deze veranderingen vast te
stellen.
De aanwezige economische indicatorendienen daarbij aangevuld te worden

met indicatoren met betrekking tot de ‘Quality of Life’, waarbij de term
‘quality’ niet gezien moet worden in tegenstelling tot ‘quantity’, en evenmin
in de beperkte betekenis van subjectieve sociale indicatoren. Een aanzien-
Lijk beperkter motief dus; de directe relatie met het beleid is aanzienlijk
losser geworden. Een verdediging van dit standpunt treft men aan bij
Moore en Sheldon (1965); bij Duncan (1969) en bij Campbell en Converse
(1972). Men treft hierbij twee verschillende accentleggingen aan. Bij Land,
Duncan e.a. is het individu de onderzoekseenheid; bij Zapf, Flora, Deutsch
en vele politicologen is het land de onderzoekseenheid.

Het derde motief dat door Land (Land 1975) genoemd wordt als grondslag
voor de ontwikkeling van sociale indicatoren is de tendens om tot een ver-
beterde sociale rapportage of boekhouding te komen. De nieuwe accenten
die hier worden gelegd zijn die op andere variabelen dan tot dusver, als-
mede het periodieke karakter van de waarneming. Wij zien hier a.h.w. een
autonoom motief ten grond slag liggen aan een bepaalde ontwikkeling die op
zich een voorwaarde vormt voor een vruchtbare implementatie van het eerste
en tweede motief.
Zonmen, zeer simplifleerend, elk van de motievencomplexen nan eenmaat-

schappelijke institutie willen toeschrijven, dan komt het beleidsmotief te hg-
gen bij overheidsinstanties; het ‘sociale veranderingsmotief bij onderzoekers,
voornamelijk vanuit de universiteiten, en het ‘boekhoudingsmotie~ bij ambte-
lijke statistische instellingen. Op zichzelf is een dergelijke veelzijdige onder-
steuning een gelukkige zaak; het zou te betreuren zijn als, gezien de weten-
schappelijke kritiek op de te ver gaande beleidsverwachtingen, de belang-
stelling van overheidszijde zou verminderen. Zoals de situatie nu ligt, gaat
de ontwikkeling in de richting van het tweede en derde motief; ‘accountancy
of social change’. Ook voor bet bedrijfsleven en de marketing is de interesse
in sociale indicatoren gebaseerd op de behoefte aan informatie over verande-
ringen in waarden, normen, attituden. Wij dienen ons te reahiseren dat deze
informatie op zich, in de vorm van frequentieverdelingen op allerlei varia-
belen, ons nog geen aanknopingspunt biedt tot verandering van deze fre-
quentieverdelingen. Voor dat laatste is kennis van de parameters van bet
systeem waarin deze variabelen als outputvariabelen zijn opgenomen, nood-
zakelijk. Wellicht kan echter gesteld worden dat voor marketing en bedrijfs-
leven niet zozeer befnvloeding van deze variabelen het Leitmotiv is, als wel
de soepele orientering van het beleid op de veranderende waarden etc.
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5. LEN FORMEEL PARADIGMA

In het onderstaande zullen wij de vele procedures van dataverzameling
en -analyse betrekken op een formele doelstelling van het onderzoek. De
doelstelling van elk onderzoek is nI. te formuleren in termen van het ver-
gelijken van eenheden op ~n ofmeer kenmerken over ~n ofmeer tijdstippen.
In tabel I zijn diverse vergelijkingsmogelijkheden aangegeven. Om het

geheel niet al te abstract voor te stellen is uitgegaan van de situatie dat
Nederland (linkerdeel van de tabel) resp. ‘Nederland en andere landen’ (rechts)
de te onderzoeken eenheid(eden) is (zijn).

Tabel I
Vergelfjkingsmogebjkbeden bU data

Nederland a1l~n Nederland en andere landen

I tijdstip > 1 tijdstip 1 tijdstip > I tijdstip

I variab. niet interessant

a

een tijdreeks

b

univariate freq. verd. tijdreeksen en
(straightrun) correlaties daar

tussen (ontwikk.
correlaties)

c d

> I variab. niet interessant

e

tijdreeksen en
correlaties daar
daartussen

f

bi- en multivariate verzamelingen van
freq. verdelingen. tijdreeksen (trend
(statische corr.) en ontwikk.

correlaties)
g h

Uit de tabel blijkt dat van links en rechts gaande, en van boven naar beneden
gaande, de vergelijkingsmogelijkheden toenemen. We zullen de diverse cellen
kort toelichten.
Veronderstel dat wij het sociale systeem ‘Nederland’ onder een bepaald ge-

zichtspunt, bijvoorbeeld gezondheid of werkgelegenheid, willen onderzoeken.
Gebruikmakend van de ambtelijke statistiek kunnen wij de score van Neder-
land op ~n variabele bepalen (cel a), dan wel op verschillende variabelen
(cel e; bijvoorbeeld het totale begrotingscijfer voor volksgezondheid en het
totaal anatal verpleegdagen in ziekenhuizen). In beide gevallen lenen de ver-
kregen gegevens zich nauwelijks voor zinvolle uitspraken.

Bij gebruik van data over verschillende tijdstippen heeft men daarentegen
meer mogelijkheden. Scores op ~6n variabele op verschillende tijdstippen laten
de mogelijkheid van een tijdreeks toe (cel b); tijdreeksen zijn echter veelal
pas interessant als hun onderlinge statistische samenhang kan worden bere-
kend (cel I). Voorbeelden van problemen die langs deze weg bestudeerd kun-
nen worden: ‘Zit er een parallelle ontwikkeling in de kosten van de lichame-
lijke en geestelijke volksgezondheid, of gaat verhoging van het ene aspect ten
koste van het andere?’ ‘Wat is de correlatie, binnen een land, tussen urbani-
satiegraad en analfabetisme?’ 271



In de rechterhelft vande tabel vinden we de vergelijkingsmogelijkheden van
Nederland met andere landen. Vanuit formeel oogpunt had hier evengoed
kunnen staan: het ene landsdeel (bijvoorbeeld provincie) met het andere. Met
andere woorden: het aggregatieniveau is niet relevant.
In cel c vinden we de ‘enkele’ frequentieverdeling die op zich niet zo

interessant is. De interpretatie van een momentopname van de rangorde
van een aantal landen geschiedt veelal toch speculatief in termen van ‘hoe
het zo gekomen is’. Voor beleidvoerders in sommige landen die ‘achter-
lopen’ (als het bijvoorbeeld om modernisering gaat) een stimulans om iets
te doen, voor de anderen wellicht om ‘af te remmen’ (denk bijvoorbeeld
aan de sociale wetgeving).
In cel g vinden we de wellicht meest voorkomende soort van data: de

scores van een aantal eenheden op een aantal variabelen, echter op ~n
tijdstip. Sui~v~ydata bezitten dit karakter. Men kan allerLei statistische samen-
hangen berekenen, maar de causale interpretatie levert veelal moeilijkheden
op. We kunnen spreken over ‘statische correlaties’, bijvoorbeeld die tussen
opleiding en inkomen.
Cel d heeft betrekking op de scores van een aantal eenheden op ~n varia-

bele op een aantal tijdstippen, bijvoorbeeld betreffende het relatieve aandeel
van defensie in het nationale budget De ontwikkeling van de ene eenheid
kan aldus met die van andere eenheden worden vergeleken. Onderzoek naar
lineariteit, time-lags, clustering van landen met parallelle ontwikkelingen kan
hier plaats vinden.
In cel h tenslotte vindt men hetzelfde als in cel d, maar dan over een

aantal variabelen tegelijk (of hetzelfde als in g, maar dan over een aantal
tijdstippen gemeten). Alle mogelijkheden van d en g zijn daarom ook bij
data van het h-type aanwezig; toegevoegd worden ruimere mogelijkheden
voor covariantie-analyse. Wij zouden data van het h-type als de ‘standaard-
vorm’ kunnen aanduiden, en de andere als specifieke afwijkingen van de
standaardvorm.

6. DE EENHEDENKEUZE

In het bovenstaande kozen we als de te bestuderen eenheid(eden): Neder-
land, resp. Nederland en andere landen.
Hier mocten wat kanttekeningen bij geplaatst worden.
In veel onderzoek onder de viag van ‘sociale indicatoren’ worden uitslui-

tend gegevens op ~n bepaald ecologisch niveau, zoals hier, verzameld. Met
name bijvoorbeeld in het politicologisch onderzoek worden uitsluitend ken-
merken van nationale staten (bijvoorbeeld omvang, bevolkingsdichtheid, %
van het BNP voor defensie, ~ analfabeten etc.) verzameld. Hetzelfde is het
geval in het moderne cultuursociologische onderzoek. Ook bij de indicatoren
die wij als voorbeeld op het terrein van de volksgezondheid noemden is dit
het geval. -Een niet principiele verfijning wordt verkregen als dergelijke ge-
gevens beschikbaar zijn op een lager ecologisch niveau, bijvoorbeeld dat
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Len van in deze zin verfijnde gegevens is nodig als men bijvoorbeeld de
gemeentegrootte of de urbanisatiegraad van de gemeente wil relateren aan de
beschikbaarheid van medische voorzieningen. In feite is men dan geinteres-
seerd in gemeenten: deze vormen de eenheden van analyse.
Er ontstaat een principieel verschil in benadering en daarmee ook in de

wijze van dataverzameling wanneer men de aandacht verschuift naar indivi-
duen. Zo kan men zich afvragen welk gebruik van medische voorzieningen
wordt gemaakt door mensen van uiteenlopende sociale status. Een ander
probleem betreft de relatie tussen opleiding en inkomen. Ook heeft men
niet veel aan het constateren van een verschuiving in algemene normen ter-
zake van het milieu in Nederland (bijvoorbeeld blijkend uit een inhouds-
analyse van weekbladen) als men niet weet bij welke subcategorie~n van de
bevolking deze zwak of sterk optreedt, meer of minder; bijvoorbeeld wel bij
jongeren, niet bij ouderen; bij hoog-opgeleiden sterker dan bij laag-opgeleiden.
Ret bekende onderscheid tussen objectieve en subjectieve sociale indica-

toren (vgl. bijv. Swanborn 1974; 79) is gekoppeld aan de wijze van data-
verzameling, en deze is gefnspireerd door de probleemstelling; wat wil men
weten, d.w.z. op welk ecologisch niveau wil men uitspraken doen? De sub-
jectieve sociale indicatoren, zoals opinies, attituden, waarden en normen zijn
kenmerken van individuen. Heeft men deze — bijvoorbeeld via een grote
steekproef op nationaal niveau — verzameld, dan kan men vervolgens allerlei
sociale categorie~n — naar SES, leeftijd, sekse, opleiding, inkomen etc. —

met elkaar vergelijken. In tabel 1 kan de kop ‘Nederland’ en ‘Nederland
en andere landen’ dan ook in veel gevallen, en zeker als het om subjectieve
indicatoren gaat, vervangen worden door ‘individu’ en ‘andere individuen’.
Formeel verandert daarmee niets. ‘Individu’ betekent niet dat Jantje wordt
vergeleken met Pietje of Kareltje, maar dat individuen die op een bepaald
kenmerk equivalent zijn (bijvoorbeeld lage SES) vergeleken worden met in-
dividuen die een hoge SES hebben (op ~n of meer andere variabelen).
De vraag kan gesteld worden of centrering van de aandacht van de onder-

zoeker op het individu noodzakelijkerwijs impliceert dat surveys of even-
tueel zelfs observatiestudies verricht moeten worden. Het antwoord luidt
dat dit helaas — helaas, vanwege de kosten — bijna altijd het geval is. Dit
spreekt voor zichzelf als het om opinies, attituden e.d. gaat, maar het geldt
ook voor zgn. harde kenmerken als opleiding en inkomen. Als frequentie-
verdelingen zijn deze kenmerken op nationaal niveau wel mm ofmeer bekend;
wat ontbreekt is nu juist een kruistabel, waaruit de mate van samenhang
tussen beide kenmerken is af te leiden. Dergelijke kruistabellen zijn slechts
op zeer beperkte schaal, en dan vaak nog alleen voor minder interessante
combinaties van kenmerken, in de ambtelijke statistiek te vinden.
Nog een andere overweging moet hieraan toegevoegd worden.
Het vaststellen van een samenhang op een hoog ecologisch niveau (bij-

voorbeeld tussen twee kenmerken van landen) is ~n stap. Het verklaren
van die samenhang is een tweede stap, die meestal pas kan plaatsvinden
door verschuiving van de aandacht naar de in die landen wonende indivi-
duen. Veronderstel dat men, hetzij op ~n tijdstip voor een aantal landen, 273



hetzij voor ~n land op een aantal tijdstippen, ontdekt dat er een samen-
hang is tussen het echtscheidingscijfer (ES) en de mate van criminaliteit
(CR). De bekende ‘ecological fallacy’ is dan om, overgaand naar het indivi-
duele niveau, te concluderen dat gescheiden personen een grotere kans heb-
ben om crimineel te worden dan niet gescheiden personen, of andersom:
criminele personen hebben een grotere kans om van echt te scheiden dan
niet criminele personen; het causaliteitsprobleem heeft hier echter niet onze
primaire aandacht. De fout bestaat hierin, dat een dergelijke afleiding in
het geheel niet gemaakt mag worden omdat de kruistabel tussen al dan niet
echtscheiden en mate van criminaliteit over individuen niet voorhanden is.
Bekend zijn slechts de randfrequenties van een nantal van dergelijke tabel-
len. Er is een overdaad aan literatnur, veelal van econometrische aard, waarin
de aggregatie- en disaggregatieproblematiek aan de orde wordt gesteld. Een
goed overzicht tot ongeveer 1970 vindt men in Hannan (1970). Erg relevant
vanuit het gezichtspunt van de theoretische sociologie is de zgn. reductie-
problematiek: de discussie over de mogelijkheid om macro-kenmerken en
macro-proposities te reduceren tot micro-kenmerken (absolute en relationele
kenmerken van individuen) en micro-proposities. Een eerste orientatie geeft
Swanborn (1973); relevant zijn Hufriihell en Opp 1971; Opp en Hummell
1973 en vooral Arts, Lindenberg en Wippler (reds. 1976).
Hummell en Opp (1973; 32) geven van bovengenoemde propositie een vijf-

tal interpretaties op individueel niveau:
1. Gescheiden personen worden eerder crimineel dan niet-gescheiden perso-
nen, en wel onaffiankelijk van ES en CR van het land (vgl. figuur la);

2. In landen met een hoog ES worden zowel gescheiden personen als niet-
gescheiden personen eerder crimineel dan in landen met een laag ES;
binnen een land bestaat er verder geen samenhang (vgl. figuur 1 b);

3. Gescheiden personen worden eerder crimineel dan niet-gescheiden perso-
nen; de criminaliteit van beide categorie~n personen stijgt met bet ES van
het land waarin men woont (figuur I c);

4. De niet-gescheidenen worden eerder crimineel dan de gescheidenen; de
criminaliteit van beidecategorie~n stijgt met het ES van het land waar men
woont (figuur id);

5. De criminaliteit van gescheiden personen is in alle landen dezelfde: de
criminaliteit van niet-gescheiden personen stijgt mel bet ES van het land
waar men woont (figuur le).
Daarmee zijn we er nog niet; figuur If portretteert een zesde mogelijkheid;

verder kan, met de stijging van het ‘collectieve kenmerk’, voor de ~ne cate-
gone de criminaliteit dalen, voor de andere stijgen of gelijk blijven, etc.
Voor eenzelfde bevinding op collectief niveau zijn m.a.w. zeer uiteenlo-

pende interpretaties op individueel nivean denkbaar; Wil de onderzoeker
dan ook verder gaan dan pure beschrijving, dan moet hij over kruistabellen,
gemaakt over individuen als eenheden, beschikken. En heeft hij deze, dan
dient hij de problemen rond tijdsvolgorde en eventuele spuriousness op te
lossen, alvorens tot een causale samenhang te kunnen concluderen.
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centrum van de aandacht komen te staan, en wanneer gestreefd wordt naar
een zeker theoretisch fundament in bijvoorbeeld de algemene gedragstheorie,
lijkt het uiterst belangrijk om relationele kenmerken van het individu te
meten, d.w.z. kenmerken die berusten op actuele sociale relaties, en, willen
we eraan toevoegen, referentieprocessen. Men heeft er weinig aan om vast te
stellen dat een gedraging x1 voor individu A belonend is, en gedrag x2 voor
individu B. De vraag is waarom dat zo is. En voor de beantwoording daar-
van zal men aanknopingspunten moeten zoeken in de antwoorden op vragen
als: ‘aan wie refereert men zich’; ‘wie zijn de ‘significant others’’; ‘met wie
heeft men contact, en in welke intensiteit’.
Tenslotte, ook als men een correlatie op individueel niveau heeft aange-

toond, detijdsvolgorde geenproblemen oplevert en spuriousness-verdenkingen
zijn gefalsifleerd, is dit alles nog geen garantie voor de aanwezigheid van
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een (manipuleerbaar) sociaal proces. Hiervoor heeft men in feite een longitu-
dinale studie nodig, waarmee wij weer terugkomen op de standaardvorm
van onderzoek: cel h in tabel 1. In par. 7 gaan wij hier tenslotte uitge-
breid op in.

7. EENMOMENTOPNAMEN; LONGITUDINAAL- EN
TRENDONDERZOEK

Aansluitend op het Voorgaande is het zinvol om het verschil in mogelijk-
heden tussen ~n- en meermomentopnamen nader te analyseren.
Uk tabel I wordt al duidelijk dat het meest evidente voordeel van multi-

momentopnamen is, dat men met de data tijdreeksen kan samenstellen en
correlaties tussen tijdreeksen kan berekenen. Vanuit een pure beschrijvings-
gerichte interesse levert dit een belangrijke uitbreiding.
Een ander belangrijk voordeel heeft te maken met de bruikbaarheid van

de gevonden correlaties voor het beleid.
In het gewone ~nmoment-survey-werk wordt veel aan causale analyse

gedaan. Men realisere zich dat hierbij twee soorten van onafhankelijke
variabelen worden gebruikt. In de eerste plaats onafhankelijke variabelen
die per eenheid zonder meer ‘vast’liggen: sekse, leeftijd, SES ouderlijk huis,
opleiding die men (voiwassenen) genoten heeft. Als dergelijke variabelen in
een model als oorzaken van een of andere afhankelijke variabele (bijvoor-
beeld een attitude) worden opgevoerd, dan gaat het duidelijk om de ver-
klaring van variantievanuit een ‘modelmatige’ interesse, niet ommanipulatie-
mogelijkheden voor het beleid; ervalt hier niets te manipuleren (behalve dan
het veranderen van de samenstelling van de populatie). Een 6~nmomentop-
name is uitstekend ge~igend voor deze vorm van causale analyse.
Daarnaast hebben we temaken met onafhankelijke variabelen die per een-

heid w~l aan veranderingen onderhevig zijn: inkomen (binnen bepanlde gren-
zen); waarden; normen; percepties; attituden; opinies; gedragingen. Hier is
er niet alleen een wetenschappelijke, maar tevens een beleidsmatige interesse.
En hier is het ook dat de ~nmomentopname te kort schiet. Wij lichten
dit toe. - -

Wat we bij zo’n ~nmomentopname vinden is mogelijk een correlatie over
vele eenheden op ~n tijdstip: bepaalde waardencombinaties op twee ken-
merken komen veel, andere weinig voor. Maar een dergelijke statische of
synchrone correlatie laat slechts conclusies toe over een causaal proces, en
hierover willen we uitsluitsel hebben als we er beleidsmaatregelen op willen
laten aansluiten. In de eerste plaats moet dezelfde eenheid op verschillende
tijdstippen 66k correlatie vertonen tussen de kenmerken; het zou kunnen
zijn dat de gevonden synchrone correlatie zich alleen onder bepaalde speci-
fieke condities voordoet. Bovendien kan men nu constateren in welke mate
de (onafhankelijke) variabele ook werkelijk varieert, niet ‘gefixeerd’ is. In de
tweede plaats moet de ontwikkeling -in de tijd in redelijke mate monotoon
zijn; aan onberekenbaar oscillerende processen hebben we weinig. In de derde
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De laatste drie condities zijn in feite alleen te realiseren in een longitudi-
nale studie; een trendstudie schiet hier te kort omdat niet dezelfde eenheid
bestudeerd wordt op verschillende tijdstippen (Galtung 1967; 471 e.v.)
Wij zijn hiermee gekomen op het belangrijkste dilemma wanneer men

eenmaal wat we genoemd hebben de ‘standaardvorm’ van onderzoek heeft
gekozen: de keuze voor een longitudinaal ontwerp (Eng.: panelstudy) waarin
dezelfde eenheden op een aantal tijdstippen worden onderzocht (het enige
ontwerp dat data van het h-type oplevert), en een replicatie-ontwerp (Eng.:
trendstudy), waarbij verschillende eenheden op een aantal tijdstippen worden
onderzocht (in de praktijk betekent dit dat er steeds een nieuwe steekproef
wordt getrokken); het ‘surrogaat’ dat gewoonlijk wordt gekozen in plaats van
een longitudinaal ontwerp.
We willen nagaan welke vergelijkende uitspraken met elk van de beide

designs mogelijk zijn, waarbij we niet blijven stilstaan bij het zuiver formele
aspect, maar een stapje verder gaan in de richting van de interpretatie- en
verklaringsmogelijkheden. Zou men panelstudies willen toepassen, dan moet
men goed weten wat men doet, omdat er een aantal evidente nadelen aan
kleeft:
— een paneistudy is relatief kostbaar omdat het adressenbestand van de eerste
steekproef continu bijgehouden moet worden, en er eventueel hoge reis-
kosten moeten worden gemaakt;

— ‘panel mortality’ (vooral door verhuizing) leidt in de praktijk veelal na
enkele jaren toch tot een geheel vernieuwde steekproef;

— er is kans op ‘re-interviewing bias’ (drang naar consistent of juist incon-
sistent antwoorden);
jaarboek markt slip 10 74086 artikel 3

— herhaalde ondervraging van dezelfde respondenten vraagt extra beloning
van de respondenten.
Om de voordelen van een longitudinaal ontwerp te kunnen toelichten,

nemen we als voorbeeld een trendstudie die recentelijk in Nederland verricht
is; we gaan na welke interpretaties van een bepaald gevonden verband moge-
lijk zijn; vervolgens gaan we na welke interpretaties mogelijk geweest zouden
zijn als het een panelstudie had betroffen. Tenslotte geven we ook nog aan
voor welke problemen men met een ~nmomentopname zon komen te staan,
en we introduceren enkele ‘fallacies’ die men in dat geval kan begaan.
Als voorbeeld gebruiken we data verkregen uit twee onafhankelijke steek-

proeven, ~n uit 1958, en ~n uit 1975 (Gadourek 1977).

21j. 58. 75j.
steekproef 1958

21j. 38j. 75j.
steekproef 1975
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De afhankelijke variabele, die wij hier centraal plaatsen, is pessimistische/-
optimistische levensverwachting. In 1958 zegt 42~~ van de respondenten dat
de toekomst hetzelfde of beter zal zijn; in 1975 slechts 3lO~. Welke inter-
pretaties kunnen wij ann een dergelijk verschil — typerend voor trenddata —

geven?
Er is een drietal interpretaties mogelijk.

Interpretatie A:
De grciep 58—75 jarigen uit 1958 verdwijnt; deze groep bevatte relatief

veel optimisten, en/of; er komt een groep 21—38 jarigen in 1975 bij: deze
groep omvat relatief weinig optimisten (vervangingseffect). De ondergrens
58 jaar en de bovengrens 38 jaar worden gekozen omdat er 17 jaar ver-
schil tussen de steekproeven ligt.
Interpretatie B:
Mensen worden in het algemeen pessimistischer als zij ouder worden;

dit geldt voor alle leeftijdsgroepen (verouderingseffect).
hiterpretatie C.~

Vergelijkbare leeftijdsgroepen zijn in 1975 pessimistischer dan in 1958
(Zeitgeist-effect).
In een trendstudie is interpretatie A zonder meer te toetsen bij uitsplitsing

naar leeftijd. Is P de proportie der pessimisten, dan stelt interpretatie A:

~ P~8.75 ~QI —38 21—38~Pt1enp.n

In woorden: de verdwenen oudste generatie omvatte ten opzichte van de
populatie op t1 relatief minder pessimisten dan de huidige oudste generatie
(ten opzichtevan de populatie op t2); en/of de toegevoegde jongste generatie
bevat relatief meer pessimisten dan de jongste generatie in 1958. Na valt te
gaan in hoeverre een en ander voor het hogere percentage pessimisten in
1975 verantwoordelijk is.
Interpretatie B is te toetsen door per leeftijdsgroep of leeftijdsklasse de

x-jarigen in 1958 te vergelijken met de x + 1 7-jarigen in 1975. Verondersteld
wordt dat het in beide gevallen omrandom steekproeven uit dezelfde populatie
(een bepaald cohort) gaat. Overigens wordt bij deze toetsing interpretatie C
niet uitgesloten.
Interpretatie C wordt getoetst door per leeftijdsgroep of -klasse de 38—58-

jarigen in 1958 te vergelijken met de 38—58-jarigen in 1975. Is het Zeitgeist-
effect afwezig, dan zal hier geen verschil zijn. In dat geval is de vergelijking
van x-jarigen van 1958 met x+ 17-jarigen van 1975 (zie hiervoor) exclusief
voor interpretatie B.
Het enige interactie-effect dat wij bij deze data kunnen onderzoeken, is

dat tussen effect B en effect C. Zo blijkt uit Gadoureks studie, dat, terwijl
er qua percentage pessimisten in 1958 een flunk verschil is tussen de leeftijds-
groepen, dit in 1975 praktisch verdwenen is. Hierbij splitst hij de jongste
categorie in 1975 overigens niet af, wat zou moeten gelienren om interpretatie
A uit te sluiten.
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leveren? In de eerste plaats is, voor het pure geval, interpretatie A uitge-
sloten. Wij voegen er ann toe dat het hier geen puur geval betreft; met een
tussentijd van 17 jaar is er zeker niet meer van ~n en dezelfde populatie
sprake! Verder is nu na te gaan, of het nettoverschil uitsluitend is toe te
schrijven aan de verschuiving van een aantal mensen van optimisme naar pessi-
misme, dan wel samengesteld is uit verschuivingen naar twee kanten. Als
beide cellen in de kruistabel (zie tabel 2) niet nul zijn, komt interpretatie B
wel op de tocht te staan. Voor bepaalde groepen gaat hij blijkbaar niet op,
of wordt hij overgecompenseerd door andere invloeden; in ieder geval wordt
een interpretatie veel gecompliceerder. Indien geen expliciete derde varia-
belengevonden kunnenworden die de verschuivingen (mede) verklaren, moet B
worden verworpen.

Tabel 2 opt. pess.

opt. pess.-~opt. 31
pess. Opt.—~pess.

42 58 69

Wat we hier doen — en wat alleen bij een panelstudie mogelijk is — is het
uitvoeren van aparte analyses op de beide verschuivingsgroepen.
Blijven interpretaties B en C even plausibel, dan analyseren we verder op

dezelfde wijze als bij een trendstudie: door uitsplitsing naar leeftijdsgroepen.
Uiteraard is met het bovenstaande geen handleiding gegeven voor de keuze
tusen een trend- en een panelstudie in alle voorkomende gevallen. De aard
van de te meten variabele is uiteraard vaak doorsiaggevend; als het gaat om
het vaststellen van ‘stabiliteit van werkkring’ of om de analyse van de
‘floating vote’ hebben we hanst per definitie een panelstudie nodig: vele
mensen gaan van baan (partij A nanr baan (partij) B en andersom, en daar
gaat het juist om. En, tenslotte, wat zouden we ann een ~nmoment-opname
gehad hebben?
We willen de verschillende interpretaties of effecten nog eens op een andere

manier verduidelijken, door namelijk verschillende cohorten (mensen die in
dezelfde periode geboren zija) naast elkaar te plaatsen, en te bezien hoe in
een ~6nmoment-opname foutieve interpretaties van de tijd-variabele kunnen
optreden. We concentreren hierbij de aandacht op de variabele leeftijd; de
zelfde cross-sectionele interpretatieproblemen en fouten treden op bij met de
leeftijd gecorreleerde andere variabelen.
Welnu: aan verschillen in attituden, gedragingen etc. tussen mensen van ver-

schillende leeftijd wordt vaak een ‘dynamische’ interpretatie gegeven: hoe
ouder men wordt, hoe conservatiever men wordt, e.d. Uit fignur 3 (Riley 1973)
wordt echter duidelijk, dat dergelijke cross-sectionele verschillen op drie ver-
schillende effecten berusten: a. intracohort- of ‘levensfasen’-verschillen; b.
intercohort of ‘Zeitgeist’-verschillen; c. interactie tussen beide effecten. Ter-
wijl enerzijds mensen geboren worden, schoolgaan, biologische en psycholo-
gische veranderingen ondergaan en tenslotte sterven (effect a), zijn er tege-
lijkertijd veranderingen in de sociale structuur (oorlogen, welvaart en depres- 279



levensfasen

jong m’boor oud

cohort 1

‘xx”
cohort 2

XE U

1900 1940 1960 1980
Figuur 3 —

sies, veranderingen in waarden en normen; effect b). Effect c doet zich voor
als verschillen in optimisme die aan de levensfase zijn toe te schrijven, klei-
ner worden naarmate men met een latere generatie te maken heeft. Als een
onderzoeker op basis van bijvoorbeeld de data van 1960 verschillen in poli-
tieke attituden verklaart in termen van ‘politieke generaties’ heeft hij kans
op een ‘generational fallacy’ omdat er in de loop van iemands leven even-
eens veranderingen optreden, die mogelijk de werkelijke verklaring zouden
vormen. Omgekeerd kan men ook de ‘levensfase-fallacy’ begaan door verschil-
len uitsluitend toe te schrijven aan processen van ouder worden. Men heeft
dit bijvoorbeeld gedaan om de teruggang van scores op intelligentieschalen
te verklaren; enkele longitudinale studies leerden, dat hier intercohorteffecten
een belangrijke rol spelen; omdat intelligentie sterk samenhangt met de op-
leiding, en het opleidingsniveau sterk samenhangt met de tijd wanrin men
werd grootgebracht.
Concluderend kunnen we zeggen, dat het vermijden van dergelijke fal-

lacies natuurlijk wel mogelijk is bij eenmoment-opnamen, maar dat we blijven
zitten met het probleem van de geringe interpretatie-exclusiviteit. Met meer-
moment-opnamen is het mogelijk de exciusiviteit te vergroten, d.w.z. een of
meer alternatieve verkiaringen voor bepaalde verschijnselen uit te sluiten.

In nog algemener zin kunnen we opmerken, dat bij de interpretatie van
de werking van achtergrondsvariabelen het constanthouden van de ieeftijd
een check geeft op mogelijke interactie-effecten. Het is zeer wel denkbaar dat
het effect van achtergrondvariabelen (SES, kerkelijke gezindte, sekse) steeds
geringer wordt. Het betreft hier in feite een interactie-effect van de betref-
fende achtergrondsvariabele en de ‘Zeitgeist’ dan wel het ouder worden van
alle cohorten; in een eenmoment-opnamen vallen de laatste twee mogelijk-
hedenniet uit elkaar te pluizen (hoogstens op onbetrouwbare wijze via retro-
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15. De betekenis van
subj ectieve indicatoren
Di~s. VINCENT F. W. OPHolT
Directeur O,ideFzock N.V. v/h Nederlandse Stichting voor Statistiek

INLEIDING

Aan het defini&en van het fenameen ‘saciale indicataren’ hebben velen hun
beste krachten gewijd. Veelal gaat men daarbij eclectisch te werk, dat wil
zeggen, men kiest uit de definities van anderen de elementen die het meest
aanspreken en canstrueert daarmee weer een nieuwe definitie. Wij willen ans
in het kader van dit artikel de maeite van het uitvoeren van dit intellec-
tueel haagstandje besparen en verwijzen voar een nadere amschrijving graag
naar het artikel van Swanbarn in deze bundel.
Sociale indicatoren geven de mate van welzijn aan binnen een samen-

leving, waarbij aan het begrip welzijn een zeer ruimeinhaud moet warden
toegekend. Zij hebben betrekking op gevolgen, resultaten en effecten van
sociale pracessen.
In de gedachtenontwikkeling rand sociale indicatoren wordt een steeds

sterker anderscheid gemaakt tussen abjectieve sociale indicataren en subjec-
tieve. Objectieve indicatoren hebben te maken met aspecten van een samen-
leving die men kan zien, die men kan registreren. De gangbare statistieken
zijn daar goede voarbeelden van. Een statistiek die betrekking heeft op de
welzijnsaspecten van een samenleving, kan als objectieve saciale indicator
warden beschauwd. Men denke hierbij aan gegevens als zuigelingensterfte,
bevalkingsdichtheid, het aantal ziekenhuisbedden per 1.000 inwaners, het
aantal leerkrachten per leerling e.d. Deze gegevens zijn, aithans rekenkundig,
andubbeizinnig. Men kan ze aggregeren, dat wil zeggen ap steeds hager
niveau samenvaegen (van bijv. buurt via wijk, gemeente, pravincie tat ap
landelijk niveau), men kan vaar de cijfers gemiddelden en spreidingsmaten
berekenen enz. Maar wat men met al deze magelijke bewerkingen niet kan
daen, is aantanen dat deze cijfers ans andubbeizinnige infarmatie geven aver
de quality af life’.
Als reactie ap deze ~abjectieve’ beschrijving van de welzijnstaestand is

de antwikkeling van subjectieve saciale indicataren gekamen. Het subjec-
tieve element in deze benadering is dat men naar de mens zeif gaat am te
vragen hae deze zijn situatie beaardeelt. Hae ervaart men zijn eigen situatie:
Is men tevreden? Wat verwacht men? Maakt men zich zargen? In dit artikel
zullen wij nader ingaan ap:
— de theoretisehe en praktische prablemen die inherent zijn aan de subjectieve
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— gebruiksmogelijkheden aan de hand van een aantal praktijkervaringen.
De onderscheiding tussen abjectieve en subjectieve metingen is niet van

absolute aard. Tinbergen’ stelt dat oak bij gebruikmaking van subjectieve
methoden metingen door herhaalde toepassing (bij ‘meerderheidsbesluit’) een
abjectief karakter kunnen krijgen.
In de titel boven dit artikel is het bijwaard ‘sociaal’ niet toevallig weggelaten.

Vaak wardt ‘saciaal’ aan een begrip taegevoegd am een tegenstelling tat
andere dimensies op te roepen, in het bijzander tot de meer ecanamische.
Het kan zijn dat bij wetenschapsbeaefening een disciplinair anderscheid
functianeel is, in de empirische werkelijkheid (en daar richten we ans met
onze saciale indicataren tach ap) vertraebelt het aanhouden van disciplinaire
indelingen de blik vaak. Men blijkt, helaas of gelukkig, niet te denken en te
handelen volgens 6f saciolagische, 6f ecanamische wetmatigheden. Het thema
waar de ecanamie zich mee bezighaudt kan men amschrijven als ‘het
bevredigen van behoeften bij een schaarste aan middelen’. Kenmerkend voar
de ecanomie is niet de factor ‘geld’, maar de factor ‘schaarste’. Dit laatste
haudt in dat prioriteiten gesteld moeten warden. Men moet kiezen, het een
doen en daaram het ander laten. Kiezen is niet iets dat las geschiedt van
andere dan ecanomische averwegingen. Vandaar dat wij ons geen subjectieve
saciale indicataren kunnen voarstellen zander subjectieve ecanamische
indicatoren.
Wij zullen daaram over subjectieve indicataren spreken am de schijn te

vermijden dat wij daar de economische indicataren niet mede ander begrijpen.

DE ONTWIKKELING VAN SUBJECTIEVE INDICATOREN

De ontwikkeling van saciale indicataren is nag maar betrekkelijk jong. Een
van de eerste aanzetten tot een systematische beschrijving van de sociale
situatie werd in 1966 gegeven door de Amerikaanse president Lyndon
B. Johnson. Zijn apdracht aan het ‘Department of Health, Education and
Welfare’ resulteerde in 1969 in een publikatie Toward a social report. Deze
publikatie stand model voar soortgelijke maatschappijbeschrijvingen in een
groat aantal andere landen. In Nederland werd in 1974 een eerste proeve
van bekwaamheid in het beschrijven van de saciale situatie afgelegd door
het Saciaal en Cultureel Planbureau.2
Het is zonder meer apmerkelijk dat de meeste saciale rapparten en andere

systematische beschrijvingen van de samenleving(en) kennelijk ‘als geroepen
kwamen’. De zin van dergelijke beschrijvingen werd nauwelijks ter discussie
gesteld, de tijd was kennelijk rijp. En dat terwijl er een lange traditie aan
statistische dataverzameling bestand, waarin op anderdelen evenzeer een
inzicht in de kwaliteit van bepaalde aspecten te verwerven was. De beheerders
van de statistieken waren er waarschijnlijk anvoldoende in geslaagd de
afzanderlijke matrices en tabellen als eensamenhangend geheel te presenteren.
Want veel statistieken die als statistiek een weinig apwindend bestaan
sleten, kregen als ‘saciale indicator’ in een sociaal rapport opeens een nieuwe
glans, ze ‘zeiden wat’. 283



Een van de (vele) verdiensten van de ‘social indicator movement’ is, dat
zij de aandacht weer eens richtte op de bestaande samenhangen binnen het
maatschappelijk systeem. Anders gezegd, sociale indicataren zijn een uit-
drukking van het gegeven dat anze maatschappij een systeem is en geen
toevallige aggregatie van atomistische antwikkelingen. Men kan de vraegere
statistische beschrijving kenmerken als een ‘maatschappelijk trefwoorden-
register’. Sociale indicatoren bieden een meer thematisch overzicht, waarbij
de keuze van de thema’s (prableemgebieden, ‘concerns’) in de verschillende
landen een grate mate van avereenkamst vertoant.
In de ‘saciale rapporten’ nemen de abjectieve saciale indicataren (veelal

in de varm van statistieken) een duidelijke plaats in. Valgens Abrams zijn
de subjectieve sociale indicatoren vooral antstaan in reactie op de onbe-
trouwbaarheid van een aantal van deze abjectieve indicataren. Om een voor-
beeld te geven, de criminele statistiek zegt meer over de activiteit en mate
van toerusting van het palitie-apparaat, dan over de plaats van de mis-
dadigheid in de samenleving. In zijn apvatting is het minstens even rebel am
uit te gaan van de weersiag van de misdadigheid op de angst en onrust
van de mensen. De ‘kwaliteit van het bestaan’ wardt niet van buitenaf
vastgesteld, maar wardt bepaald door de wijze waarap de bestaansamstan-
digheden beleefd warden.
Schmidtchen3 ziet de antwikkeling van de ‘social indicator movement’

tegen de achtergrand van een soart fundamentele inkeer. Na een snelle,
explasieve graei van de welvaart is het inzicht doorgebroken dat: “Gliicks-
giiter nicht glticklich machen, daB hahe Sazialpradukte nicht in Wohlstand
und wahlbefinden i.ibersetzt werden k6nnen”. Het benadrukken van de sub-
jectieve aspecten van het welzijn (welbevinden) is volgens Schmidtchen
zaiets als een pratestbeweging tegen degenen die in de objectief meetbare
welvaart een maatstaf zien voor het welzijn van een yolk en voar de
magelijkheden sociale prablemen op te lossen.
Het denken aver en werken met sociale indicataren is niet las te zien van

de waardenopvattingen in de samenleving. Als de individuele verlangens en
behoeften van individuen gezien warden als iets dat ondergeschikt is aan
iets ‘hogers’ (het ideaal, de groep of callectiviteit), dan heeft het geen zin
am subjectieve indicataren te antwikkelen. De vraag naar het individneel
welbevinden of welzijn kan sleclits zinnig gesteld warden in samenlevingen
waarin voor private gelukscansumptie ruimte is gelaten of geschapen. In die
samenlevingen zijn de resultaten van anderzaeken naar de welzijnsbeleving
dan oak echter van grate betekenis, zawel in sociaal als in politiek opzicht.
Individuen van wie men een gemativeerde betrakkenheid verwacht kan men
niet straffeloos gedurende lange tijd frustreren. Palitici bijvoorbeeld weten
dat maar al te goed.
Tevredenheid en welbevinden, twee belangrijke dimensies van de ‘quality

of life’, warden gedefinieerd in termen van meer en minder. Een absolute
tevredenheid of antevredenheid bestaat niet. Zelfs ander de meest afschuwe-
lijke amstandigheden isde mens flexibel genoeg am een ‘nieuwe’ tevredenheid
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gewend was. Omgekeerd zien we dat er aak in ‘ideale’ situaties altijd wel
mensen zijn die aver die situatie minder te spreken zijn dan anderen (of dan
verwacht kon warden). Oak een saciaal beleid dat er in zau slagen groepen
met een lage tevredenheid ‘in een keer’ bavenaan in de tevredenheids-
hi~rarchie te plaatsen, blijft gecanfranteerd met een nieuwe groep ‘onderaan’.
Tevredenheid en welbevinden hebben daarmee het karakter van een jakobs-
ladder.
Subjectieve indicataren zijn autput-gegevens. Niet gekeken wordt naar wat

er maatschappelijk geinvesteerd wardt, maar naar hoe de resultaten van die
investering beleefd warden door degenen voor wie ze bedoeld waren. Gm een
voarbeeld op het gebied van de saciale zekerheid te geven: abjectief kan de
sociale zekerheid amschreven warden in termen van regelingen, premie-
inningen en uitkeringseenheden. In de subjectieve benadering speelt voaral
de vraag of ‘men’ zich dankzij het stelsel dat het geven van saciale zekerheid
beoogt nu minder anzeker voelt dan daarvoor. En welke aspecten van het
stelsel eventueel tach nag onzekerheid met zich brengen. En dan dit geheel
geplaatst tegen de apvattingen aver billijkheid en rechtvaardigheid.
Subjectieve indicatoren zijn autput-gegevens die door de tijd heenverzameld

moeten warden. Bij gebrek aan abjectieve standaarden (wat is de norm-
tevredenheid over wanen, werken, gezandheid e.d.?) zijn resultaten alleen vast
te stellen als veranderingen ten apzichte van een varige situatie. Herhaalde
metingen in de varm van tijdreeksen zijn derhalve nodig am tot een meer
of minder gestandaardiseerde welzijnsbeschrijving te komen. Echter, zoals
McKennell4 apmerkt, we hebben met tijdreeks-gegevens buiten het terrein van
de ecanamie nauwelijks enige ervaring. Hieraan verbindt McKennell de
suggestie am de subjectieve ecanamische indicataren, zoals deze in Katana’s
index voar cansumentengevoelens voarkomen, binnen het geheel van saciale
indicatoren een soart methadalagische brugfunctie te laten vervullen.
We moeten hierbij dan wel bedenken dat met comparatief-statische trend-

onderzoeken (dus anderzoek bij steeds andere steekproeven) wel uitspraken
gedaan kunnen warden over het tevredenheidsniveau binnen het saciaal
systeem, maar niet aver individuele veranderingen. Wil men inzicht ver-
krijgen in de effecten van veranderingen bij individuen, dan is een anderzaek
volgens een (semi-)panelmethode de aangewezen weg.
Subjectieve indicatoren moeten de verbanden, de samenhangen aangeven

tussen de verschillende voor een welzijnsbeschrijving relevante aspecten. Een
van de kenmerkende verschillen tussen saciale statistieken en subjectieve
indicatoren is zeker oak het verschil in dataverzameling.
Veel statistieken komen tat stand door het verzamelen van registratie-

gegevens. De waarnemingseenheid is daarbij een bepaald gedrag (mishande-
ling, verkeersongeval, ziekteverzuim). De registratie laat aver het algemeen
niet toe verdergaande relaties te signaleren dan die met enkele onafhan-
kelijke variabelen, bijvoorbeeld de leeftijd en het geslacht van dader of
slachtaffer.
De data voar het samenstellen van subjectieve indicatoren warden ge-

woonlijk door middel van survey-onderzaek verzameld. De waarnemings- 285



eenheid is dan het individu of een sociale eenheid (gezin).
De gegevens die in het vraaggesprek warden verzameld richten zich op het

geheel van ervaringen en verwachtingen, zawel met betrekking tot zijn wanen,
verpozen, werken als tat zijn gezondheid en verwachtingen resp. teleur-
stellingen.
Een discussie aver de vraag of we meer hebben aan objectieve indicataren,

dan wel aansubjectieve indicataren, is zinloas. Een beschrijving vande ‘quality
of life’ zal zawel het een als het ander moeten amvatten. De discussie zal
zich daarom beterkunnen richten op de vraag ‘hoe’ we de relevante dimensies
zo zuiver magelijk kunnen meten. Op dat punt is nag wel het nodige werk
aan de winkel.

SUBJECTIEVE VALKUILEN

Voorstanders van subjectieve indicataren die zich bij hun werk vooral afzetten
tegen de validiteit van de abjectieve indicataren, spelen haag spel. Natuurlijk
is er een aantal feilen aan abjectieve indicataren (statistieken) te ander-
kennen. Maar am daaram meer te verwachten van subjectieve indicataren,
gaat wel wat ergver. Immers, kwaadwilligen kunnen tegenaver iedere ~zeker-
heid’ met betrekking tat objectieve indicatoren een veelvaud ann ‘anzeker-
heden’ naar varen brengen die slaan op de subjectieve indicataren.
De graotste anzekerheid die aan subjectieve indicataren is te verbinden,

heeft betrekking op de individuele betekenis van het verschijnsel tevreden-
heid’. Veel vragen waarop subjectieve indicataren warden gebaseerd zijn
varianten op de vraag: ‘Hoe tevreden bent u aver...’. De respondent mag dan
in het ene geval een antwaord kiezen uit een reeks die loapt van ~zeer
tevreden’ tot ‘zeer ontevreden’, in het andere geval mag hij aan zijn tevreden-
heid een getalswaarde toekennen (van 0 tat en met 7, van 1 tat en met 10).
Dat lijkt erg betrouwbaar, maar welke betekenis heeft de uitdrukking van
zijn tevredenheid? Is een zeven erg hoog amdat de respondent zelf vraeger
op school naoit meer dan een zes haalde? Of is een acht eigenlijk laag
amdat de respondent de feitelijke situatie vergelijkt met een nimmer bestaande
idenalsituatie (de ‘tien’).
Deze anzekerheid wardt nag grater als we de scares binnen bepaalde

categorie~n gaan aptellen en middelen. Om een voorbeeld te geven: is een
gemiddelde tevredenheid van vrauwen aver een bepaald aspect met 7,6
werkelijk grater dan die van mannen met een 6,4? Of willen vrauwen tegen-
aver de anclerzoeker een wat pasitievere indruk maken? Of vindTh mannen
6,4 al een bijzander hage mate van tevredenheid? Deze vragen beharen echter
tat de algemene meetproblematiek en zijn niet specifiek verbonden nan het
gebruik van subjectieve indicataren.
In de antwikkeling van de subjectieve indicataren is de stap die o.a. door

Abrams5 en door Campbell is gezet, van grate betekenis geweest. Zij
wisselden het absolute tevredenheidsbegrip in tegen_ het relatieve begrip
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wie of met welke situaties vergelijkt u zich als u zich als tevreden af
antevreden beaardeelt?
Tevredenheid isgeengegeven zander meer. Het is eenindividuele canstructie

die meer dimensies kent. Abrams5 ziet de tevredenheid als gerelateerd ann
de valgende zes referentiepunten:
— de eigen behoeften
— de beaordeling van de eigen prestatie
— de beaardeling van het eigen verleden
— de taekomstverwachtingen
— datgene wat hij bij relevante anderen waarneemt (a.a. bezit)
— datgene wat hij denkt dat anderen van hem verwachten.
Vragen naar iemands tevredenheidbetekentvoar de anderzaeker op de eerste

plaats zich rekenschap geven van de semantische betekenis van de begrippen
die hij als prikkelwaarden op de respondent laslant.
Voarde verschillende levensterreinen waaraver men tevreden of antevreden

kan zijn, warden verschillende maatstaven gebruikt. Gnat het am het bepalen
van ~letevredenheid aver bijvaarbeeld de eigen huisvesting, dan wardt voaral
gerelateerd ann de eigen behoeften die men heeft. Voor het bepalen van de
tevredenheid met abstracties als ‘uw leven’ wardt er voaral vergeleken met
de levensamstnndigheden van relevante anderen. Hierbij moet dan nag
rekening gehauden warden met het feit dat sammige aspecten als ‘latente
satisfiers’moetenwarden beschouwd, zekrijgen pas betekenis voar het individu
als hij ze nadig heeft. Met andere woarden, als hij ze als ‘effectieve satisfier’
nodig heeft.
Om een voorbeeld te geven: vrngen nanr de tevredenheid aver schoalvoor-

zieningen in een buurt of wijk zijn interessant als onderdeel voar de algemene
tevredenheidsbepaling. Zij krijgen echter voar individuen die van deze voar-
zieningen gebruik maken (c.q. hun kinderen van de anderwijsvaarzieningen
willen laten genieten) een taegevaegde waarde. Voor hen is de latente
satisfier’ een manifeste gewarden.
Ongetwijfeld heeft het plaatsen van het begrip tevredenheid tegen de nchter-

grand van een nantal referentiekaders en het onderscheiden van latente en
manifeste ‘satisfiers’ ons verder gehalpen bij het begrijpen van wat men ander
tevredenheid verstant. Het is echter een illusie te menen dat tevredenheid
daarmee een harde aperatianele indicator is gewarden. Voar dat bereikt
is zullen er nag heel wat vergelijkende en interpreterende studies verricht
moeten warden.
Dit geldt in het bijzander als we het hebben over een algemene of

‘overall’ tevredenheid; dit geldt oak als we auze anndacht richten op voar
de algemene tevredenheid relevante deelgebieden. In dit verband is het zinnig
am een agenblik stil te stnnn bij de, inmiddels door velen verwarpen,
theorie van Herzberg 6~

Het deelnemen aan het arbeidspraces is, zo blijkt uit veel anderzoek, binnen
anze westerse cultuur een belangrijke waarde. Dit zien we a.a. terug in de
grate belangstelling die de wetenschap heeft (gehad?) voar onderwerpen als
arbeidsprestatie, arbeidsvaldoening en arbeidsmativatie. Was de belangstelling 287



aanvankelijk voaral gericht op het verkrijgen van een za groat magelijke
arbeidspraduktie, sedert het experimentele werk rand de Hawthorne-studies
is de mens in de arbeider sterker in de aandacht gekomen (human relations).
De laatste inzichten op het terrein van de arbeidsmotivatie stellen de arbeids-
beleving centraal, waarbij niet alleen de directe tevredenheid maar oak de
verwachting ten aanzien van het werk belangrijke factoren zijn.
Herzberg antwikkelde op basis van een aantal anderzaeken een theorie (de

‘two factor theory’). In de klassi~ke theorie aver arbeidsmotivatie werd uit-
gegaan van de veranderstelling dat de determinanten van tevredenheid en
ontevredenheid ~n continuilim varmen. Een bepaalde canditie kan, indien hij
in sterke mate aanwezig is, een hage bijdrage leveren aan de arbeids-
tevredenheid. Bij het ontbreken van deze canditie antstaat arbeidsante-
vredenheid. Met deze apvatting breekt Herzberg: er zijn valgens hem factaren
die bijdragen tat de tevredenheid (satisfiers) en factaren die ontevredenheid
veraarzaken (dissatisfiers). Deze beide groepen factoren liggen niet op 6~n
continuum. Het ontbreken van een of meer factoren die tat de satisfiers ge-
rekend warden (voaral werkintrinsieke factaren) leidt niet tat ontevreden-
heid, de afwezigheid van dissatisfiers (factaren in de werkamgeving) leidt
niet tot een hagere tevredenheid.
De kritiek op de theorie van Herzberg richt zich voaral op de door hem

gebruikte (retraspectieve)methadevan onderzaek. Deze kritiek was voldoende
hard am de apvattingen van Herzberg als getaetste thearie te verwerpen.
Als hypathese betreffende de multi-dimensianaliteit van het tevredenheids-
begrip blijft Herzberg voor de antwikkeling van subjectieve indicataren in-
teressant. In ieder geval kunnen de indicatar-alagen uit de hele discussie
tussen Herzberg c.s. en hun critici de lering trekken dat het geen een-
vaudige zaak is de bepalende componenten van tevredenheid vast te stellen.
Als dit voor za’n betrekkelijk afgeschermd gebied als de arbeid al het geval
is, dan zal dit nag in versterkte mate voar samenvallende gebieden (bijv.
arbeid en persoanlijke levensamstandigheden) het geval zijn.

De tot dusverre besproken problemen rand subjectieve indicatoren hebben
voaral te-maken met het hoe en wat van het meten, met de validiteit en
reliabiliteit. Een geheel ander vraagstuk is dat van de relevantie van het
meten van individuele tevredenheden, dit in het bijzonder met betrekking tat
de maatschappelijke relevantie: is tevredenheid altijd goed en antevredenheid
altijd fout?
Deze vragen zijn niet zander meer met ja en ja te beantwaarden. Het kan

niet antkend warden dat een beleid dat zich uitsluitend richt op het hand-
haven van tevredenheid een canserverend karakter heeft. lemand die bijvaar-
beeld een hage tevredenheid met zijn waning kenbaar maakt, doet dit vanuit
een beperkte ervaringsbreedte. Hij kent alternatieven veelal niet of nauwelijks
en zet zijn huidige waning derhalve niet af tegen iets wat hij kent, maar
tegen iets anbekends. Hij kiest met andere woorden uit ~n magelijkheid,
uit het enige (ofweinige) waar hij echt ervaring mee heeft.
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heden. De gemeten tevredenheid zegt wel iets aver degene die zich heeft
aangepast, veel minder iets over de omstandigheden. Deze warden slechts
gedeeltelijk in de tevredenheid gereflecteerd. Swanbam7 vermeldt in dit kader
een niet-gepubliceerde studie van Haffmann—Nawotny, die in Zwitserland
canstateerde dat de laag op de sociale ladder staande Italiaanse immigranten
een sterk negatieve carrelatie hadden tussen apleiding en stijgingskansen
enerzijds, en tevredenheid met de beroepsuitoefening anderzijds. Dit ap-
merkelijke feit zou verklaard kunnen warden nit een valledige adaptie aan
een structuur die men niet kan veranderen. “Hoe lager men staat, hoe
tevredener men is.”
Een hoge mate van tevredenheid zegt op zich nag anvaldoende voor het

sturen van een beleid. Daarvoor zullen oak een aantal structurele ken-
merken (bijv. abjectieve indicatoren) mede in de analyse betrakken moeten
warden.- Op veel cancreter terrein, namelijk dat van de valkshuisvesting,
bleek dat oak in Frankrijk het geval: wat is een aanvaardbaar niveau van
comfort voor woningen? In de agen van veel bewaners zan dat nivean
bereikt zijn bij het aanbrengen van stromend water in de waning; ruim
tweederde van de bewaners van woningen met als comfort uitsluitend
stromend water is niet antevreden aver de waning. Durif8 veronderstelt: 6f
het aspect comfort is van ondergeschikt belang bij de tevredenheidsbepaling
over de waning, 6f men heeft zich aangepast aan de feitelijke (in de ogen
van het beleid ontoereikende) woonsituatie.
Over de huisvestingssituatie in Engeland deelt Abrams5 van de Franse

situatie afwijkende resultaten mede. In een groat onderzoek van de ‘Social
Science Research Council’ bleek dat de waningen van ondervraagden met
een laag satisfactieniveau abjectief gekenmerkt werden door het vaak ant-
breken van een badkamer, het uitgerust zijn met slechts ~n toilet, het
aanwezig zijn van een zeer kleine keuken en dat het waningen waren met
veel vochtklachten. Belangrijker dan deze abjectieve kenmerken waren de
meer structurele kenmerken: het waren vaker gemeentewoningen. Dit impli-
ceert in Engeland dat er vaak prableemgezinnen in gehuisvest zijn, dat het
vaak hage flatgebauwen zijn en dat de bewaners vaak gezinnen met jange
kinderen zijn. Abrams cancludeert dan oak: “Sammige subjectieve omstan-
digheden kunnen het meest begrijpelijk warden als zij gerelateerd warden
aan subjectieve ‘oarzaken’, andere subjectieve amstandigheden kunnen het
best begrepen warden als ze in verband gebracht warden met abjectieve
‘aarzaken’. Het is duidelijk dat bij de anderzachte gebieden geen sprake is
van een eenzijdig rechtstreeks causaal verband tussen abjectieve amstandig-
heden en subjectieve metingen.”

TOEPASSING VAN SUBJECTIEVE INDICATOREN: ENKELE VOOR-
BEELDEN

In een artikel in de International Social Science Journal saint Zapfv een
vijftal functies op die aan het gebruik van sociale indicataren (door hem 289



‘societal monitoring’ en ~social reporting’ genaemd) kunnen warden onder-
scheiden:
— de beschrijving van saciale structuren, apvattingen en veranderingsproces-
sen (measuring function) -

— de evaluatie van structuren, apvattingen en kasten/baten-analyses (evaluative
function)

— de analyse van de interactie tussen structuren en opvattingen in een aantal
gebieden (accounting function)

— de rangschikking en verspreiding van verklarende infarmatie, bijv. van de
(aangetoande) causale verbanden (explanatory function)

— het bruikbaar maken van de vier bavengenaemde functies ten behoeve van
een actieve saciale palitiek (innovative function).
Binnen dit geheel van ‘societal monitoring’ vervullen de subjectieve mdi-

cataren een bijzandere ral. Abrams naemt de drie valgende rollen:
— ze maken het magelijk rechtstreeks het welzijnsniveau van individuen vast
te stellen

— ze maken hetmagelijk relaties te leggen tussen de oardelen en meningen op
verschillende terreinen van het leven

— ze geven de priariteiten aan zoals deze bij de mensen leven, ze zijn
daarmee een soart voarselectie vaor~de in principe oneindige reeks objec-
tieve saciale indicatoren.
Durif ziet nag een vierde ral voar subjectieve indicataren. Ze kunnen

een substituut vormen in gevallen dat een abjectieve meting niet of bijzonder
maeilijk is uit te voeren. Wil men bijvaorbeeld inzicht hebben in de mening
over farensisme (woan-werkverkeer), dan is dat objectief vast te stellen uit
de relatie tussen verplaatsingsafstand, de wijze van vervoer en de tijd die de
verplaatsing gemiddeld in beslag neemt. Dit is een zeer omslachtige procedure.
De subjectieve vraag ‘ligt uw waning te ver van uw werk of niet?’ levert
de relevante infarmatie op een eenvaudiger mauler.
Eerder in dit artikel hebben wij al apgemerkt dat subjectieve indicator~n

een belangrijk anderdeel varmen van de sedert het einde van de zestiger jaren
op gang gekamen ‘social reporting’. Een averzicht van de in andere landen
uitgebrachte saciale rapparten wardt gegeven in de door het Saciaal en
Cultureel Planbureau uitgebrachte rapparten van 1974 en 1976. Een uitvoerige
dacumentatie aver ander meer subjectieve indicataren is uitgegeven door het
Instituut voar Psycholagisch Marktanderzoek B.V. (1PM).’0
Als nadere taelichting op de gebruiksmagelijkheden van subjectieve indica-

taren geven wij hier enkele voarbeelden die wij ontlenen aan enkele
Nederlandse en buitenlandse anderzaeken. Het is slechts bedoeld als
‘illustratie’ bij het vaarafgaande, er is niet gestreefd naar volledigheid.

Tevredenheid in welvaart

In 1974 publiceerde de Nederlandse Stichting voar Statistiek een rapport dat
bedoeld was als een bijdrage aan de antwikkeling van subjectieve saciale
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gebaseerd op een survey-onderzaek dat eind 1973 was gehauden.
Uit dit anderzaek bleek ander meer dat vrauwen gemiddeld meer tevreden

zijn aver hun huidige levensamstandigheden dan mannen. Deze tevredenheid
bleekvoarmannen en vrauwen niet afhankelijk te zijn van de leeftijd, behalve
bij mannen van 65 jaar en auder. Dezen bleken van allen het meest tevreden
te zijn over hun levensamstandigheden. De afstand tussen de feitelijke en
gewenste tevredenheid, kan als indicator beschauwd warden voar de mate
waarin sprake is van een ‘tevredenheidstekart’. Opnieuw bleek het tevreden-
heidstekart het kleinst bij de vrauwelijke andervraagden. Bij de mannelijke
ondervraagden tot 50 jaar en voaral bij die uit de middelgrate steden bleek
het tevredenheidstekart het graatst.
In de analyse werden de (2.304) ondervraagden ingedeeld in de volgende

vier klassen:

I andervraagden die nu meer dan tevreden zijn (zij scaren op de huidige
tevredenheidsschaal hager dan op de schaal die de gewenste tevredenheid
aangeeft)

II ondervraagden die tevreden zijn (op beide schalen scoren zij gelijk)
III andervraagden die in lichte mate ontevreden zijn (hun huidige tevreden-

heidsscare ligt ~n punt lager dan hij volgens hen zau moeten zijn)
IV de ondervraagden die in sterkere mate ontevreden zijn over hun huidige

situatie (zij scaren nu minstens twee punten lager dan zij voor gewenst
hauden).

Geconstateerd kon warden dat ruim tweederde van alle ondervraagden
tevreden is aver hun huidige Ievensamstandigheden, tegenaver eenderde dat
in mindere of meerdere mate antevreden is. De tevredenheid of ontevreden-
heid bleek niet samen te hangen met ander meer de palitieke voarkeur die
men heeft en met de urbanisatiegraad van de waanplaats. Wel blijkt er
een zeer sterke samenhang te bestaan tussen de tevredenheid en de beaar-
deling van het eigen inkamen: van de tevredenen (1±11)zegt 2600 net iets of
veel te weinig inkamen te hebben, van de licht antevredenen (III) is 36o~
en van de sterker antevredenen (IV) is 5200 deze mening taegedaan!
De graatste bijdrage aan de tevredenheid wordt valgens de andervraagden,

geleverd door huwelijk en gezinsleven en het werk dat men doet, de kleinste
door de apleiding die men genoten heeft. Vergelijkbare analyses zijn in dit
anderzoek gemaakt ten aanzien van de amstandigheden waarander men zijn
werk moet doen, van de mate waarin men zich bij de samenleving betrokken
voelt (anomie) en van de mate waarin men zich zorgen maakt.
Hierbij bleek bijvaarbeeld dat men in het algemeen het meest tevreden is

over de mate van interessant-zijn van het werk en aver het bedrijf waarin
men werkt, het minst aver de promatiekansen en aver de magelijkheden de
werkzaamheden zelf in te delen.
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Conjunctuurohderzoek bU consumenten

In apdracht van de Eurapese Cammissie wardt sinds 1972 in de landen die
deel uitmaken van de E.E.G. periadiek een canjunctuurenqu&e ander cansu-
menten gehauden. Het Centraal Bureau voar de Statistiek12 verzargt de
Nederlandse bijdrage aan dit Eurapees anderzaek. Het project heeft een
drieledige daelstelling:
— het leveren van een bijdrage aan de verklaring en voorspelling van de korte-
termijnschammelingen in de particuliere cansumptie

— het antwikkelen van een nieuw instrument voor de diagnose en korte-
termijnpragnose van de canjunctuur

— de vergroting van het inzicht in de sociaal anderscheiden gedragswijzen
van afzanderlijke consumentengroepen, alsmede in de ‘planningshorizon’
van de individuele cansument bij de aanschaf van duurzame cansumptie-
goederen, terwijl via tijdreeksanalyse de structurele veranderingen in de
consumptieve vraag- kunnen warden blaatgelegd.
Deze aanpak bauwt voart op de antwikkelingen in de cansumentenpsy-

chologie, waarvan Katona de grandlegger is. Uitzijn onderzaek en uit dat van
anderen kwam duidelijk de centrale betekenis van cansumenten-motivatie
naar varen. De bestedingen door consumenten warden (in een samenleving
waarin aan de primaire levensvoarwaarden is valdaan) niet alleen bepaald
door de kaapkracht, maar oak in sterke mate door de koapbcreidbeid. Dit
geldt met name voar het deel van de kaapkracht (inkamen, vermagen en
mogelijke kredietopname)dat vrij besteedbaar is, de discretianairekaopkracht.
Het E.E.G.-anderzaek naar de hauding van de Eurapese cansument heeft

tat doel (op mm of meer vergelijkbare wijze als in de Verenigde Staten is
gebeurd) inzicht te verkrijgen in de houding van de cansument ten opzichte
van de huidige en de door hem verwachte situatie.
Houdingsveranderingen zouden magelijk als indicaties voar wijzigingen in

bestedingspatronen kunnen dienen. Tenminste, als de Europese consument op
avereenkamstigewijze als de Amerikaanse cansumentreageert op economische
prikkels.
In het anderzaek zijn verschillende subjectieve indicatoren apgenomen,

zoals de hauding ten apzichte van de algemene ecanamische situatie en van
de marktsituatie, de financi~le status van de andervraagden en de koop-
plannen met betrekking tat duurzame cansumptiegoederen (w.a. de waning).

Bij het in 1972 gehauden onderzoek bleek dat de Nederlandse cansument
de algemene econamische ontwikkeling ongunstiger beQordeelde dan bijvoor-
beeld zijn Belgische, Italiaanse en Duitse collega. Oak op andere punten bleek
bij de Nederlanders een wat somberder perspectief ten aanzien van de
economische ontwikkelingen te bestaan.
Dc grate opgave voar het langitudinaal anderzaek naar cansumenten-

gevoelens is de ontwikkeling van een instrument dat een pragnase voor de
economische ontwikkelingen op karte termijn magelijk maakt. De centrale
vraag hierbij is uiteraard of cansumentengevoelens een directe afspiegeling
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• lingen voaruitlapen. Het gant hierbij dan vaaral am het vinden van voar-
spellende indicataren. De zinvaiheid van de antwikkeling van een Eurapees
model blijkt a.m. uit het feit dat op een aantal anderdelen uit Amerikaans
en Europees onderzaek verschillen naar varen komen.
Valgens Katona’3 hebben de intenties ten aanzien van de aankaop van

nieuwe auto’s een voarspellend karakter. Een daling in koapintenties gaat
duidelijk vooraf aan een daling in feitelijke auto-aankopen. In Frankrijk
canstateert L’Hardy’4 dat de antwikkelingen in koopintenties met betrekking
tot nienwe auto’s synchraon lopen aan de feitelijke verkapen: “Aan de
aankoopintenties mag geen pragnastische waarde warden toegekend. Zij
moeten gezien warden als een conjunctuurindicatar betreffende de actuele
situatie.” L’Hardy merkt in dit verband op dat de beslissing am wel of geen
nieuwe auto te kopen als het ware geconditianeerd is door een groat aantal
factoren die met een econamisch aptimisme of pessimisme weinig te maken
hebben (inhaal-effecten, gevolgen kredietbeperkingen, verzadigingmarkt voor
tweedehandsauta’s etc.).

Quality of life-onderzoeken

De ontwikkeling en toepassing van subjectieve indicataren is sterk beinvloed
door de ontwikkeling van onderzoekpragramma’s die gericht zijn op de
~kwaliteit van het bestaan’. In Engeland waren het voaral Abrams en Hall
die zich met dit type anderzoek bezighielden, in de Verenigde Staten a.a.
Campbell, Converse en Rodgers.
In de meeste Engelse en Amerikaanse anderzoeken naar de ‘quality of life’

wardt de tevredenheid die men heeft gemeten verdeeld over een aantal deel-
gebieden (‘domains’). Tat deze deelgebieden behoren in veel gevallen:

deelgebieden waarop tevredenheid gemeten wordt

huisvesting gezinsinkomen
woanwijk, buurt sparen en schulden
waonplaats gezondheid
werk anderwijs
vrije tijd huwelijk, gezinsleven

Het tevredenheidsbeeld wardt vaak in twee richtingen verder uitgewerkt. Met
betrekking tot de deelgebieden wardt nader ingegaan op de verschillende
aspecten die te anderscheiden zijn. Bij tevredenheid aver huisvesting wordt
een afzonderlijk oordeel gevraagd over bijvaarbeeld de ruimte in de waning,
de waanvoorzieningen, de kwaliteit en de ligging. Bij het bepalen van de te-
vredenheid aver het werk gaat men nader in op de verschillende saciale
aspecten van de werksituatie, op de werkomstandigheden en op de beloning.
Hierdoor ontstaat een verbijzondering van het tevredenheidsbeeld. Daarnaast
wordt vaak getracht tat een zelfevaluatie te komen: “Als u alles nu eens te
zamen neemt, bent u dan wel of niet tevreden over... 293



VAN PRAKTIJK NAAR THEORIE

Hiervoar hebben wij een paging andernamen het eigenaardig karakter van
subjectieve indicataren nader toe te - lichten. Tegelijkertijd probeerden wij
duidelijk te maken dat subjectieve indicataren niet las gezien kunnen warden
van de data die als abjectieve indicatoren warden beschouwd. Dit geldt
wel heel in het bijzander als de subjectieve indicataren betrekking hebben
op objectieve zaken, zoals bijvaarbeeld bij de mening (subjectief) aver de
huisvestingssituatie (die oak abjectiefbeschrevenkanwarden). In deze gevallen
betekent het aanvullen van het huisvestingsbeeld met subjectieve gegevens
een campletering van het beeld. Zander het subjectieve supplement is het
echter wel magelijk tot een beschrijving te kamen, deze is echter niet gefor-
muleerd in de termen die voar de burger (cansument) werkelijke betekenis
hoeft te hebben.
Hebben subjectieve indicataren betrekking op subjectieve zaken (meningen,

verwachtingen), dan zijn zij de enige manier am dit stuk werkelijkheid in
kaart te brengen. Doet men dit niet, dan loapt men het gevaar tat een
normatieve benadering van de werkelijkheid te vervallen: iemand in deze
situatie moet (of: moet wel) gelukkig of tevreden zijn. Magelijk dat deze
benadering in de pedagagische situatie enige geldigheid hee?t (‘Een kind dat
pas een nieuwe fiets heeft gekregen moet tach...’)’ in een maatschappijvisie
die mede gericht is op een individuele bevrediging van verlangens en be-
hoeften is zij-maeilijk te plaatsen (‘mandige burgers’).
De camplementariteit van abjectieve en subjectieve indicatoren leidt ertae

dat er voor een eigen theoretisch kader voor subjectieve indicatoren geen
ruimte is. Er kan slechts ~n thearetisch raamwerk voor beide gezien warden,
dat voar ~saciale indicataren’. En juist deze thearie-antwikkeling is het minst
ver gevarderd. Gezien het startpunt van de ontwikkeling van sociale
indicatoren, de beleidspraktijk, behoeft ons dit niet te verbazen. Voar de
verdere uitbouw van de saciale indicataren is dit anthreken van een rode
draad echter als zeer nadelig te beschauwen. De eerste aanzet tat ordening,
een vaarwaarde am te kamen tat een meer thearetische aanpak, was de
rubricering van alle (deel)gebieden die met het welzijn te maken hebben. Een
voarbeeld daarvan is de ‘list of concerns’ van de O.E.C.D. Deze ardening
had echter nag sterk het karakter van in het gelid plaatsen van beleids-
terreinen.
De volgende stap die gezet werd was de meer modelmatige beschrijvingen

van de welzijnssituatie, zoals deze a.a. in de verschillende Social Reports
en in de Quality of life-studies werden toegepast.
Enerzijds zaekt men naar meer descriptieve madellen waarin bijvaarbeeld

getracht wordt de verhaudingen aan te geven tussen de tevredenheid op ver-
schillende relevante terreinen: welke bijdrage levert de tevredenheid met het
werk of met de gezinssituatie aan de algehele tevredenheid? (McKennell).
Anderzijds antwikkelt men madellen van waaruit meningen, opvattingen en
gedrag verklaard kunnen warden. Campbell5 bijvaarbeeld canstrueerde een
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abjectief kenmerk taetst aan o.m. zijn aspiraties en verwachtingen, zijn ap-
vattingen aver rechtvaardigheid, zijn eigen behoeften en zijn waarden.
Oak anderen ontwikkelden saciale madellen die of ten doel hebben de

waarnemingen te ardenen, of die er op gericht zijn de geordende waar-
nemingen te gebruiken als instrument voar saciale besturing.
Vandeze laatste benadering is Schmidtchen3 een voorbeeld, als hij probeert

via een model dat apgebauwd is uit actievariabelen, symptoomvariabelen
en gebiedsvariabelen een systeem voar ‘saciale monitoring’ te ontwikkelen.
Een dergelijk monitor-systeem moet het de overheid magelijk mak~n een
nadrukkelijk op de kwaliteit van het bestaan gericht beleid te voeren.
Saciale indicataren hebben tat doel structuren en pracessen nan te geven die

bepalend zijn voor het individueel welbevinden. In het begin van deze bijdrage
hebben wij er al op gewezen dat het exerceren met saciale indicataren een
vrij nieuwe bezigheid is, andanks het feit dat een groat aantal elementen
van saciale indicataren reeds lang bekend waren en gebruikt werden. Het
nieuwe van de ‘social indicator movement’ schuilt voaral in het streven naar
systematischeen samenhangende beschrijvingenvan de maatschappij, waarbij
systematisch oak nadrukkelijk ‘in de tijd valgend’ betekent. Swanborn con-
stateert dat veel van wat aan saciale indicataren gedaan wardt thearieloze
beschrijvingen zijn. In dit verband merkt hij op dat veel sociale indicataren
uitsluitend een barometerfunctie hebben. Trekken we deze beeldspraak door,
dan kunnen we zeggen dat de eerstvalgende stap het intekenen van de iso-
baren is, van het antdekken van de achterliggende samenhangen in de
welzijnsverdelingen. Deze activiteit zien we duidelijk terug in de antwikkeling
van saciale madellen. Deze modellen kunnen echter niet het eindpunt zijn.
Voar een werkelijk inzicht is het nadig te kamen tat getaetste theorie~n,
een weg die nag maar aarzelend ingeslagen is.
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