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A. VAN DER ZWAN

1. INLEIDING: STRUCTUUR EN ONTWIKKELING VAN DE

‘MARKT VOOR HET MARKTONDERZOEK’

1.1. Markt versus professie en de opzet van het onderzoek

Het behoart tot de ‘baodschap’ van marketing am averal markten en markt-
relaties te antwaren waar ruilbetrekkingen tussen persanen of instellingen een
ral spelen. Bij een zo ruime interpretatie kan men zelfs de menselijke be-
schavingsgeschiedenis vattenin termenvan markten enmarktrelaties.Trouwens
dat is bij tijd en wijie oak al ap die wijze apgepakt. Machiavelli is van die
schaal de bekendste praktizant geworden, maar hij had tallaze vaorgangers
en evenzavele navolgers. Hun wijze van beschauwen was, dank zij een gaed
instinct, eigenlijk geheel in stiji van wat later daor marketing ap systematische
wijze zau warden uitgewerkt en met wetenschap amgeven: het apvatten van
de markt in de zin van een bewerkbare graotheid, andergeschikt gemaakt aan
de optimalisering van beleidsmakers die vaornamelijk elkaars faits et gestes
te vrezen hebj,en.
Het is vaarbarig am elke ruilbetrekking tat marktrelatie te bestempelen,

zaals het van appervlakkigheid getuigt am de markt zander meer gelijk te
stellen met marktbewerking. Alvarens men besluit am een terrein van activiteit
te onderzaeken vanuit het kader van de markt, daetmen ergaed aan te taetsen
of daartae aan zekere vaarwaarden is valdaan. De taepassing van het markt-
begrip is alleen zinvol te achten indien aan eisen van minimale fungibiliteit van
individuele vragers en aanbieders en vanwaar (i.c. dienstverlening) is voldaan;
indien er van prijsvorming sprake is, hetgeen interactie van vraag en aanbod
veronderstelt en indien tat op zekere hoagte de verhoudingen tussen vragers
en aanbieders een anpersoonlijk karakter dragen. In het openingsartikel van
deze serie aver de ontwikkeling van het marktanderzaek in Nederland [1], is
aangetoond of aithans aannemelijk gemaakt, dat ten aanzien van het markt-
onderzoek inderdaad zinvol van een markt gesproken kan warden; zeker voor

* Hier mag niet onvermeld blijven, dat drs. P.H. van Westendorp de auteur heeft aangezet en
geinspireerd tot bet ondernemen van dit ‘structuuronderzoek’.
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de jaren na 1960. Vanzelfsprekend is dat overigens allerminst want bet markt-
onderzoek heeft op zijn minst een verleden waarin de betrekkingen tussen de
partijen meer de trekken van een professie vertoonden; met de bijbehorende
afscherming, de ongeschreven wetten en de groepsvorming die aver vragers en
aanbieders heenrijkt. De dienstverlening is gaandeweg scherper omlijnd ge-
warden, de mededingingsverhoudingen met betrekking tot de aanbieders zijn
duidelijker aan de dag getreden en de vragende partij heeft zich meer bewust
als ‘inkoper’ van anderzoek opgesteld. De vraag naar bet marktkarakter van
het marktanderzoek kan voor de recente periode zelfs za zeer bevestigend
warden beantwoord dat de betrekkingen tussen aanbieders en vragers als in-
dustri~le verhoudingen kunnen warden gekenschetst en zulks ten detrimente
van bet professionele karakter dat toch oak tat bet grondpatroon behoorde.
Die laatste ontwikkeling is tat op zekere hoogtezelfs zorgwekkend te achten [2].
Hoe dat verder zij, wij achten ons voldoende gelegitimeerd am in de na-

volgende verhandeling met vermijding van platitudes van de markt voor bet
marktonderzoek te spreken. Dit houdt dan tevens in dat we in de analyse ans
voardeel kunnen doenmet de systematiek die op dat terrein wel ontwikkeld is.
In de eerste plaats maken we een onderscheid tussen structuur en ontwikke-

ling. De eerste kenschetsen we als bet geheel van de constant veronderstelde
data en bestendige relaties dat binnen een gegeven tijdvak de marktverhou-
dingen bepaalt. De tweede kenschetsen we als de in principe onomkeerbare
veranderingen die de markt in de tijd gezien kan vertonen.
Die wijzigingen zijn als vormveranderingen op te vatten; hun optreden kan

ander invlaed staan van veranderingen in de exogene data, maar oak het gevalg
zijn van wijzigingen van endagene aard.
Met betrekking tat de marktstructuur zijn in cancreto de volgende para-

meters inhet geding:
— de marktomvang;
— de marktverdeling aan aanbiederszijde op basis van aantal en grootte-
verdeling resp. differentiatie in de aangeboden diensten;
de marktgeleding aan de vraagzijde.
Met betrekking tat de antwikkeling van de markt bepalen we ans, wat de

exogene factoren aangaat, tat de expansie van de econamie in bet algemeen.
Wat de endogene factoren betreft zullen we ans ari~nteren op een specifieke
antwikkelingstheorie.
Ontwikkelingsthearie~n zijn er in soorten en maten, betrekking hebbend op

micra-verschijnselen als een mens en een bedrijf, maar oak op mesa- en macro-
niveau. Ze bevatten onvermijdelijk een speculatief element, dat soms erggroat
kan zijn. In de commerci~le sfeer is de ‘Life Cycle’ of Levenscyclus wel de
meest op de vaorgrond tredende ontwikkelingstheorie. Men moet zich daarbij
hoedenvaoreenonkritische en schablone-achtige toepassing,waarbij de geldig-
heid zonder enige vorm van verificatie of begrenzing wordt geproclameerd.
In ons eerder gememoreerd exploratief onderzoek hebben we ons de vraag
gesteld of de Levenscyclus van toepassing is op de ontwikkeling van bet
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marktonderzoeken daarbij verdergaande inzichten oplevert dan triviale op- en
neergang.Wehebben onsdaarbijgeconformeerdaaneenantwikkeling in 4fasen:
1. introductie-fase; daarin bestaat er nag geen markt in de eigenlijke zin,
pradukt en produktiepraces moeten nag gestalte krijgen en de afzet moet
nag lonend blijken;

ii. expansie-fase; nieuwe concurrenten veroveren zich een plaats op de markt
door verbetering van het pradukt en het proces; het apnemingsvermogen
van de markt neemt toe als gevolg van marktverbreding, mede dank zij
prijsdaling en standaardisatie;

iii. rijpheidsfase, de mogelijkheden van produkt- en procesverbetering raken
uitgeput, de patenti~le markt raakt afgeroomd, er doet zich marktverzadi-
ging voor. Aanbieders verweren zich in eerste instantie tegen avercapaciteit
en prijsconcurrentie door differentiatie, in tweede instantie door overnemin-
gen, kartelvarming en prijsafspraken. Deze laatste verschijnselen markeren
de amslag naar de stagnatiefase;

iv. stagnatiefase; de markt groeit helemaal niet meer of loapt zelfs terug, de
aanbieders sluiten zich aaneen en de markt kristalliseert uit tat een
oligopolistische structuur.
De relevantie van deze ontwikkelingsgang is onmiskenbaar gebleken en een

nadere verkenning en taetsing lijkt daarom voor de hand te liggen.
Het begrippenpaar structuur en ontwikkeling sluit bijzonder goed aan bij

de gangbare anderscheiding op bet gebied van de anderzoekopzetten, namelijk
dat tussen cross-sectie en longitudinale analyse. Van beide is gebruik gemaakt,
alsook van hun cambinatie die op plastische wijze met ‘moving cross-section’
wardt aangeduid.

1.2. De uitwerking in twee enqu~te-onderzoekingen

De geschetste opzet is uitgewerkt in een tweetal enqu&e-onderzoekingen,
waarvan de eerste betrekking heeft op de bureaus als aanbieders en de tweede
op bedrijven als vragers op de markt. Beide anderzoekingen hebben plaats
gehad door schriftelqke ondervraging.
a) anderzoek onder marktonderzoekbureaus over de periode 1946—1975, waar-
bij qua apzet gestreefd is naar een zo valledig mogelijke dekking. Alle
na-aorlogse marktonderzoekbureaus zijn in het anderzaek betrokken; de
dekking in de tijd gezien bleef — noodgedwongen — enigszins beperkt, namelijk
tat de ‘peiljaren’ 1946, 1950, 1955, 1960, terwijl de periode 1964—1975 volledig
bestreken werd. Deze apzet is oak goeddeels gerealiseerd, zo kon bijvaarbeeld
beslag gelegd warden op verslagen van het inmiddels ter ziele gegane Makra-
test; de gratere bureaus hebben zonder uitzandering hun medewerking ver-
leend, enkele kleine bureaus weigerden hun medewerking. Het aandeel van de
weigeraars in de gemeten totale bureau-omzet is verwaarloosbaar gering. Het
bureau-onderzoek is toegespitst op het verloop van de omzet, aantal opdracht-
gevers, aantal vraaggesprekken, arbeidsvolume, prijsverloop, e.d. Zelfs al
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zouden deze gegevens beperkt zijn gebleven tot totalen, dan zouden ze waarde-
vol geweest zijn uit een oogpunt van taetsing van het exploratieve anderzoek,
maar van de gelegenheid is gebruik gemaakt am anderverdelingen te ver-
krijgen: naar typen onderzoek, categorie~n opdrachtgevers, aard van de prable-
matiek die aan het anderzoek ten grandslag ligt. Aan de hand van deze onder-
verdelingen kunnen verschuivingen inde omzet getraceerd warden die belang-
rijk zijn als achtergrandgegevens bij de interpretatie van het verloap. Dit
onderzaek is onder leiding van de auteur door het Centrum voor Bedrijfs-
economisch Onderzoek (CBO) aan de FUR ingesteld. Daarbij is Drs. W.J. van
der Hooft als accountant opgetreden; hij heeft de enqu~tefarmulieren inge-
zameld, de gegevens op hun interne consistentie onderzocht en onder zijn
verantwoordelijkheid laten verwerken tat tabellarische overzichten. Door deze
wijze van werken kon de vertrauwelijke verwerking van de enqu~teformu-
lierenwarden gewaarborgd en is de vertrouwelijkheid van de uitkomsten sterk
bevarderd.
De enqu~tefarmulieren werden, in mei 1976, aan de bureaus toegezanden,

met het verzoek am uiterlijk 1 september van datjaar te responderen. Vanwege
vertragingen die bij het responderen zijn opgetreden en de navraag die nodig
bleek, is het veldwerk eerst op 1 september 1977 afgesloten.

b) onderzaek onder een random (naar bedrijfsamvang en bedrijfstak gestra-
tificeerd) getrokken sample vanNederlandse bedrijven, teneinde vast te stellen
of resp. inwelke mate bedrijven aan marktanderzoek doen en sinds wanneer.
Voor het ‘doen aan marktonderzoek’ kunnen uiteenlapende criteria warden
gehanteerd en de verschillende alternatieven zijn in het onderzoek betrokken.
Aan de andere kant zijn van de ondervraagde bedrijven talloze kenmerken
vastgesteldwaarvan, naar verwachting,het doen uitvoeren vanmarktanderzoek
afhankelijk is. Door kruis-analyse kunnen deze gestelde verbanden getaetst
warden. Het onderzaek isbegin 1977 door middel van een schriftelijke enqu~te
ander ca. 1000 bedrijven uitgevoerd, van wie bijna 60% respandeerde. Aan
magelijke invloed van de nan-response op de uitkomsten is uitvaerig aandacbt
besteed.

Omschri]ving van inarktonderzoek
In de Bureau-enqu&e zijn al die bureaus betrakken die specifiek of in aver-
wegende mate marktonderzaek verrichten, zadat het probleem van de afbake-
ning van het terrein dat marktonderzoek bestrijkt, hier niet zo dringend was.
Wel is in de enqu~te een uitsplitsing van de gefactureerde omzet gevraagd
waarbij hetmarktonderzoek is anderscheiden van anders gerichte opdrachten.
Voor de Bedrijvenenquete was deze afbakening uiteraard essentieel en is er

uitvaerig aandacht aan besteed waarbij gebruik is gemaakt van de volgende
amschrijving.
Onderzoek, dat met gebruikmaking van resp. op basis van data-verzamelings-
technieken wordt ingesteld ten behoeve van het op de markt gerichte beleid.
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— Onder data-verzamelingstechnieken wordt hier verstaan:
• deskresearch: analyse van intern cijfermateriaal (bijv. verkoopcijfers) en
bewerkingvan offici~le statistieken en aangekochtestandaardonderzaeken.

• veldonderzoek: enqu&es, interviews, panels, dagbaekmethode en abser-
vatietechnieken.

— Tot het op de markt gerichte beleid warden in deze enqu~te gerekend:
• marktvoorzieningsbeleid, waaronder het (cammerci~le) afzetmarktbeleid,
beleid ten aanzien van amgevingsfactoren zoals tat uitdrukking komend
in reputatie- en public relations-beleid.

• inkaapmarktbeleid (gericht op de positie op de arbeidsmarkt, inkoap-
markten van grondstaffen, machines e.d.), beleid ten aanzien van arbeids-
klimaat.

Het verzamelen en analyseren van de gegevens kan intern, d.w.z. door het
bedrijf zelfplaatsvinden (bijv. door met marktanderzoek belaste functionaris-
sen of door een marktonderzoekafdeling) of extern warden uitgevoerd, d.w.z.
uitbesteed aan een marktonderzoekbureau of marktonderzoekinstelling.

1.3. Specifieke hypothesen

Het onderzoek is er in brede zin op gericht am een schets te verkrijgen van de
markt voar het marktonderzoek. In de exploratieve fase zijn evenwel een aantal
specifieke punten naar varen gekamen waarvan het waardeval geoordeeld kan
warden am ze in het vervolgonderzoek aan een nadere kwantificering of yen-
ficatie te onderwerpen.

1) In de eerste plaats is er het venloop van de totale uitgaven aan marktonder-
zoek. Die kunnen warden uitgesplitst in afdelingskasten van bedrijven en
instellingen en bureau-omzetten, welke laatste gelijk zijn aan de externe beste-
dingen van de bedrijven en instellingen. De publikatie uit 1975 [3] bevat alleen
een weergave van het totaal, dat evenwel uit afzanderlijke schattingen was
opgebouwd. Voor een drietal recente peiljaren wordt in tabel 1 die uitsplitsing
gegeven omdat anders een controle aan de hand van de Bureau-enqu&e niet
mogelijk is.
Tabel 1

Raining van de totale uitgaven in miljoenen guldens (afdelingskosten bedrijven en instellingen en
omzetten bureaus) voor marktonderzoek 196S—1973 in lopende prijzen

Afdelingskosten

Manjaren omzet

Omzetten Bureaus Totaal

Manjaren omzet Manjaren omzet*

1965 575 15 285 9 860 25
1970 840 35 580 27 1.420 62,5
1973 915 50 640 38,5 1.555 87,5

* afgerond op 2~ miljoen.
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Aan deze ramingen van de uitgaven lagen schattingen ten grondslag van bet
aantal manjaren, alsmede van de omzetten per manjaar. De eerste waren ver-
kregen middels lineaire regressieschattingen waarbij het totale arbeidsvolume
werd afgeleid uit het verloop van het aantal NVM-leden, terwijl de regressie-
ca~ffici~nten kanden warden bepaald voor een redelijk aantal bureaus en
bedrijven waarvan arbeidsvolume en aantal NVM-!eden beide bekend waren.
Deze schatlingen konden aanmerkelijk warden verfijnd door met betrekking
tat de bureaus drie categorie~n afzonderlijk in beschouwing te nemen. De am-
zetten per inanjaar waren gebaseerd op informaties uit de marktonderzoek-
wereld.

2) Een tweede hypothese betreft het ‘draagvlak’ van het marktonderzoek in
termen van het totale aantal bedrijven en instellingen dat als opdrachtgever
optreedt. Naar schatting zouden niet meer dan ca. 200 apdrachtgevers bet
leeuwedeel van de bureau-omzetten voor hun rekening nemen. Het gaat hier
am — wat de bedrijven betreft — de grate zelfstandige bedrijven en de bedrijfs-
onderdelen van concerns, vaarnamelijk werkzaam in de sfeer van de consu-
mentengoederen, waarbij een beperkt aantal bedrijfsklassen de markt aan de
vraagkant domineert. Daarbij kwamen de volgende bedrijfsklassen in bet bij-
zonder naar voren:

Nummer Bedrijfsklasse*

20/21 Voedings- en genotmiddelenindustrie
27 Grafische industrie en uitgeverijen
29/31 Chemische, rubber- en kunststafverwerkende industrie
36 Elektratechnische industrie

In de Bedrijvenenquete is aan deze zaak bijzondere aandacht besteed door
vaststelling van de in bet geding zijnde bedrijfskenmerken in combinatie met
gegevens aver de externe bestedingen.
In de Bureau-enquete is een heel bijzondere vaarzieniing getraffen am bier-

aver uitsluitsel te krijgen. Aan de bureaus is een lijst met 194 grate opdracht-
gevers vaorgelegd met het verzoek aan te geven welk aandeel deze uitmaken
van hun tatale bestand in een gegeven jaar resp. van hun totale amzet. De lijst
was in samenwerking met enkele grate bureaus opgesteld en getoetst zadat
de betrouwbaarheid ervan redelijk gewaarborgd is.
De taetsing is specifiek gericht op de bedrijven, teneinde een vergelijkbaar-

heid te bewerkstelligen tussen Bureau- en Bedrijvenenqu~te.

3) De derde hypothese betreft de wijze waarop de expansie van bet markt-
anderzoek zich heeft voltrokken en in een later stadium sterk is vertraagd. De
expansiefase ligt valgens die hypothese onmiskenbaar in de jaren 60, waarbij

* Standaardbedrijfsindeling (S.B.I. 1970)
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aanvankelijk vooral bet aantal opdrachtgevers sterk ge~xpandeerd is (ver-
breding) en later bet aantal opdrachten per opdracbtgever (verdieping). In de
jaren 70 treedt een sterke vertraging in de groei op die zich niet alleen mani-
festeert ineen nag slecbts geringe stijging van bet aantal opdracbtgevers, maar
oak in een teruggang van bet gemiddeld per opdracbtgever besteed bedrag.
Dit laatste als gevolg van bet feit dat belangrijke voorlopers onder de op-
drachtgevers bun uitgaven voor extern onderzoek in die jaren terug zijn gaan
brengen.

1.4. De betrouwbaarheid van de uitkomsten van het onderzoek

Eenbeoordelingvan de betrouwbaarheid van de uitkomsten beboart deel uit te
maken van bet totale onderzoekpraces. Naast bet oordeel over de onderzoek-
procedure zelf, zal men zich daarbij vooral laten leiden door vergelijking van
de uitkomsten met informatie uit andere bran. Voor dit onderzoek bescbikken
we over twee vergelijkingsmagelijkbeden, namelijk bestaande informatie zoals
in de explaratieve fase van bet onderzoek is vergaard en op enkele punten een
vergelijking van de Bureau- met de Bedrijvenenqu~te.
De Bureau-enqu&e die niet alleen vrijwel de volledige papulatie bestrijkt

zodat steekproeffluctuatie praktiscb is uitgesloten, maar waarvan de opgaven
oak aan een nauwgezette controle zijn anderworpen zodat meetfauten zijn
teruggedrangen, blijkt resultaten op te leveren die zeer goed aansluiten bij de
reeds verkregen inzicbten. De betrouwbaarbeid en nauwkeurigbeid lijken ons
daarom zeer goed verzekerd.
DeBedrijvenenqu~te dient op a priori granden (steekproeffluctuatie en meet-

fouten) met enige reserve te warden tegemoet getreden, maar de uitkomsten
vallen op enkele cruciale punten zozeer binnen de verwacbtingen dat de be-
trouwbaarbeid redelijk geacbt kan warden. Wat de nauwkeurigbeid van de
uitkomsten betreft, moet men zijn normen lager stellen. In de vraagstelling
is met opzet niet naar een grate nauwkeurigheid gestreefd omdat de ervaring
leert dat zuiks ten koste gaat van de medewerking aan de enqu&e, alsook van
de meetbetrouwbaarbeid van de uitkomsten.
Op enkele plaatsen indit verslag zullen we in concreta op deze zaken terug-

komen.

2. DE BUREAUS VOOR MARKTONDERZOEK

2.1. De plaats van de marktonderzoekbureaus in het totaal van het externe
marktonderzoek.

Naast de marktonderzoekbureaus, dat zijn de bureaus die zich specifiek of in
overwegende mate met marktonderzoek bezighouden, zijn er advies- en
onderzoekbureaus die marktonderzoek als nevenactiviteit bedrijven. Oak zijn
er ondernemingen die als ‘zelfverzorgers’ eigen veldwerkfaciliteiten exploiteren,
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mede ten beboeve van andere opdracbtgevers.
Teneinde inzicbt te krijgen in de orde van groatte van die activiteiten in de

nevensfeer is aan de grate Bureau-enqu&e een B- en Z-enqu&e vastgeknoapt
met behulp van eentot elementaire gegevens teruggebracbte vragenlijst. Aange-
zien bet niet zelden voorkomtdat marktonderzoekbureaus als ‘anderaannemer’
bij de uitvoering van opdracbten door de advies- en onderzoekbureaus en
zelfverzorgers warden ingeschakeld, is veel zorg besteed aan bet voorkomen
van zgn. dubbeltellingen. Daartoe zijn lijsten van specifieke marktonderzoek-
bureaus bijgesloten bij de B- en Z-enquetes met bet verzoek eventuele uit-
bestedingen inmindering te brengen op de opgaven van de gefactureerde omzet.
Dit is overigens op dezelfde wijze gebeurd voor de marktanderzaekbureaus
(md. specifieke marktonderzoekadviesbureaus) onderling, teneinde oak bier
dubbeltelling te voarkomen. Juist oak bij de advies- en onderzoekbureaus en de
zelfverzorgers die marktonderzoek als nevenactiviteit verricbten, is een scherpe
afbakening van dieactiviteit wenselijk. Aandeze respondenten is eenbescbrijving
van marktonderzaek voorgelegdanaloog aandie welkede bedrijven werd aan-
geboden. Daaraan werd de valgende zinsnede taegevaegd: ‘Tot de specifieke
onderzaekwerkzaambeden warden gerekend de voarbereiding, opzet, uit-
werking, da La-verzameling, data-bewerking, analyse en interpretatie der uit-
komsten. Derbalve dienen advieswerkzaambeden, oak indien zij op basis van
concrete marktonderzoekingen warden verricbt, buiten bescbouwing te blijven’.
Tot de niet-marktonderzoekbureaus zijn gerekend:

— marketing-adviesbureaus;
— economisebe en brancbe-onderzoekbureaus zoals NEI, ElM, LEI, e.d.;
organisatie-adviesbureaus.
In tataalwerden 29 van dezebureaus benaderd waarvaner23 respondeerden. *
De lijst van (ex-)zelfverzorgende bedrijven die is samengesteld op basis van

informatie uit de marktonderzoekwereld omvatte 12 bedrijven, waarvan er
slecbts 6 respondeerden en dan nag slechts met betrekking tat de recente
periade. (Van de 6 respondenten lieten 2 weten naait als Zelfverzorger te zijn
opgetreden).
Het valt aan te nemen dat deB-enqu~te eenredelijk inzicbt geeft in orde van

grootte en ontwikkeling in de loop van de tijd; van de Z-enqu&e kan dit niet
warden gezegd. Het verschijnsel van de zelfverzorging dat anmiskenbaar op
zijn retour is — daarop wijzen vele tekenen — onttrekt zich tachnag steeds goed-
deels aan waarneming.
Beperken we ons tot de bureaus, dan kunnen we uit tabel 2 constateren

dat onderzoek in de nevensfeer niet hager uitkomt dan ca. 10% van de amzet
van de specifieke marktonderzoekbureaus. Dit aandeel vertoont, wat de advies-
en onderzaekbureaus betreft, enige tendens tot stijgen, betgeen oak tot uitdruk-
* Van de non-respondenten behoren slechts 2 tot de weigeraars, 4 behoren tot de inmiddels ter
ziele gegane bureaus waarvan de administrati&Met meerbeschikbaar is. Van de 23 respondenten
lieten 8 weten geen marktonderzoek als bedoeld te verrichten at te hebben verricht, terwiji 15
een opgave deden. Van die 15 opgaven konden 12 in verwerking warden genomen.
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Tabel 2

Omzetten aan markronderzoek door drie categorie~n van uitvoerders (lopende przjzen x 1000 gld)

Marktonderzoek-
bureaus
(hoofdactiviteit)

Advies- en onderzoek-
bureaus
(nevenactiviteit)

‘Zelfverzorgende’
bedrijven
(nevenactiviteit)

1950 638 14,5
1955 1.987 102
1960 5.184 273,5
1964 10.380 548
1969 30.150 1.861
1974 55.170 4.038 1.550

king komt in de aanpassing van een lineaire trend aan de log van de omzet:
Marktonderzoekbureaus

ln (omzet) = —2,78815±0,18767t R2 = 0;99385

Advies- en onderzoekbureaus

In (omzet) = — 8,20597 ±0,22657 t = 0,97759

Hoe goed de aanpassing van deze trends aan de data oak moge zijn, een
confrontatie van geobserveerde en op basis van bet regressieverband verwacbte
waarden laat zien dat in 1974 een significante terugval in omzetgroei optreedt
ten opzicbte van de vaorafgaande perioden. Deze teruggang doet zich evenwel
in beide reeksen voor, zoals trouwens bet gebele residuele patroon gelijkenis
vertoant tussen beide reeksen.
Een bescbouwing van bet omzetverloop van de marktonderzoekbureaus zal

derbalve geen vertekend beeld opleveren van bet extern uitgevoerde markt-
onderzoek in Nederland.

2.2. De hoofdlijn in de ontwikkeling van het externe marktonderzoek

De ontwikkelingvan de bureau-omzet kan op verscbillende manieren in kaart
warden gebracbt, zoals in tabel 3 is gedaan.

Teneinde de ontwikkeling in enkele parameters te kunnen samenvatten is
voor elk van deze reeksen een lineaire trend aan de logs van de reekswaarden
aangepast (tabel 4).

Gemiddeld over de bescbauwdeperiode die bijna 30 jaar beslaat, is de geld-
amzet nominaal met 22,5~~ per jaar toegenomen. Daarvan kan 6,15% op
rekening van de prijsontwikkeling warden gescbreven en 16,40% op rekening
van de volume-ontwikkeling.
Door de omzet (in lopende prijzen) te relateren aan bet Nationaal Inkomen

(in lopende prijzen) zien we af van mogelijke discrepanties in de prijsont-
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Tabel 3

‘erloop van Lie gefacrureerde omzer van de inarkronderzoekbureaus 194&1974

Omzet in Prijsverloop Omzet in Omzet in lapende prijzen
lopende marktonderzoek constante prijzen* als 7~ van bet NNI
prijzen (Ad Hoc) (x 1000 gid, (tegen marktprijzen)

1946

(x 1000 gld) (1970=100) prijzen van 1970)

65 23,3 279 0,074
1950 638 32,3 1.995 0,374
1955 1.987 42,2 4.719 0,721
1960 5.184 50,8 10.214 1,350
1964 10.380 66,6 15.677 1,853
1969 30.150 92,5 32.733 3,214
1974 55.170 145,7 38.716 73,224

* Hiertoe is de totale omzet onderverdeeld in vier typen die elk zijn gedeflateerd met een
empirisch vasigesteld prijsverloop. In de tweede kalom van deze tabel is alleen het prijsverloop
van Ad Hoc onderzoekingen weergegeven omdat deze als enige voor de gehele beschouwde
periode beschikbaar is en tevens een goede indicator vormt voor het overall-prijsverloop in
bet marktonderzoek zoals ledereen met behuip van de gegevens in de tabel kan controleren.

Tabel 4

Log-lineaire rrends* aangepasr aan her verloop van de gefacrureerde omzer van markronderzaek-
bureaus (1946—7974)

a b R2

Omzet lopende prijzen — 5,25689 0,22502 095037
Prijsverloop (Ad Hoc) 2,62890 0,06152 tY,9~676
Omzet constante prijzen 5,9W938 0,1639S 0,~U657
Omzet als ~ van bet NNI —0,69149 0,12568 0j~8127

* Voigens de specificatie: in y=a+br en met gebruikmaking van 7 waarnemingen (zie tabel 3)

wikkeling van bet marktonderzoekten opzicbtevan bet algemene prijsverloop.
Indien we dat eenogenblik voor liefnemen, dan kunnen we canstateren dat de
groei van bet externe marktonderzoek die van bet Nationale Inkamen ver te
boven is gegaan en wel met gemiddeld ca. 12,5% per jaar.
Overigens moeten we er op wijzen dat alle drie reeksen duidelijke tekenen

van afnemende graei vertonen. Dat dit zo is blijkt al zonneklaar uit de ant-
wikkeling ten opzicbte van bet Nationaal Inkomen, die voor de laatste periode
stationariteit vertoant. Het blijkt oak overduidelijk, maar dan voor de begin-
periode, uit bet verscbil in groelvoet van de omzet in lopende prijzen; indien
we deze namelijk bepalen aver een afwijkende periade zoals we in de vorige
sub-paragraaf deden(1950—1974), dan komt de gemiddelde groeivoet op 18,8%
uit, over de l)eriode 1946—1974 op 22,5%.
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Op analage wijze als voar de geldamzet kunnen we enige andere indicatoren
van bet verloop van bet externe marktanderzoek in bet beeld betrekken.
Terwille van bet overzicht beperkenwe ons tot deweergave van de gemiddelde
graeivoeten m.b.t. de periode 1946—1974 (tabel 5).

Tabel S

Indicaroren van de volume-onrwikkeling en de prijs-waarde-onrwikkeling van her exrerne markr-
anderzoek (geiniddelde groelvoeten 1946~’74)*

Valume-onrwikkeling Groeivoet (0,4 per jaar)
Aantal opdrachtgevers 16,1
Aantal opdrachten 19,4
Arbeidsvolume (totale aantal manjaren mci. uitbesteding) 13,5
Aantal vraaggesprekken** 7,75

Pri]s-waarde-ontwikkeling
Prijsniveau marktonderzoek (Ad Hoc) 6,15
Algemeen prijsniveau (BNP) 4,45
Omzet per opdrachtgever
lopende prijzen 6,71
constante prijzen 0,59

Omzet per opdracht
lopende prijzen 3,31
constante prijzen —2,78

Omzet per vraaggesprek**
lopende prijzen 7,77
constante prijzen —0,06

Omzet per manjaar
lopende prijzen 9,0
constante prijzen 2,87

* Alle geschat op basis van log-Iineaire trends op basis van 7 waarnemingen m.u.v. vraagge-
sprekken die op 3 waarnemingen zijn gebaseerd.

** M.b.t. de periode 1964—1974. Wil men bier een goede vergelijking maken dan moeten ook de
andere indicatoren op die termijn bezien worden. Wij volstaan hier met enkele:

gem. groelvoet
1964—1974 (~0 per jaar)

Omzet lopende prijzen 16,7
Omzet constante prijzen 9,0
Prijsverioop marktonderzoek (Ad Hoc) 7,8

Het aantal opdrachtgevers dat overigens door de wijze van registratie
(namelijk per bureau) duplicatie vertoont, blijkt vrijwel gelijk op te lopen met
de omzet in constante prijzen. In de volumesfeer beeft er dus geen vergroting
van de budgetten plaatsgevonden, altbans niet in de omvang van een opdracbt-
gever gemiddeld per bureau genomen. Zou men per opdracbtgever een grotere
spreiding van opdracbten over de bureaus mogen veronderstellen, bet op-
dracbtenverloop sluit dit geenszins uit, dan behoeft dit nag niet te betekenen
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dat de totale budgetten niet zija toegenomen. Wij komen daarop terug.
Het verloop van de omzet per vraaggesprek resp. manjaar duidt erop dat de

re~le toegevoegde waarde in die opzicbten is toegenamen. In boeverre bier
van een intensivering van de produktie sprake is, valt uit de cijfers niet zonder
meer op te inaken omdat zowelbet begrip vraaggesprek als bet begrip manjaar
tamelijk ongedifferentieerd is en er dus tal van onzicbtbaar gebleven ver-
schuivingen onder de gesignaleerde veranderingen schuil kunnen gaan.

2.3. Verloop van de groel nader bezien

Dat bet marktonderzoek een expansieve ontwikkeling beeft doorgemaakt sinds
de eigenlijke start in de na-oorlogse jar~n, is onmiskenbaar. Evenzeer is bet
onloochenbaardat degraeiernstig gaat stokken bij bet bereiken van dejaren 70.
Aangezien dat verloap de basis varmt voor prognoses, dient er zorgvuldig
gekeken te warden naar een model waarin deze vertraging van de groei op
adequate wijze kan warden bescbreven. Men kan daarbij denken aan een
kwadratiscbe trend, aangepast aande log van de omzetbedragen. Uit voorspel-
oogpunt is dit evenwel tamelijk onaantrekkelijk omdat bet verkop van de
economie als zodanig er geen rol in speelt.
Eenmodel-specificatie waarin de vertraging van de groei zowel als de invloed

van de economie een rol kunnen spelen, is de volgende:

Iy=a+b—, -x

waarin y = oinzet als 0/ van bet NNI(tegen marktprijzen)
x netto nationaal inkomen tegen marktprijzen, in constante prijzen

per boofd der bevolking.
Een aantrekkelijk aspect van dit model is voorts dat de co~ffici~nt a bet

verzadigingsniveau van y aangeeft, dat bereikt wordt indien x extreem hoge
waarden aanneemt.
Inspectie van bet verloop per periode laat zien dat de omzetsprong van 1946

op 1950 door geen enkel model kanwar-den opgevangen zonder dat dit afbreuk
doet aan het vermogen am bet latere verloop goed te bescbrijven. Dit pleit
ervoor am de waarneming in 1946 buiteh bescbouwing te laten. De statistiscbe
aanpassing die op zes waarnemingen is gebaseerd, geeft dan de volgende uP-
komst:

1 ____
j’= 5,829—283,9 — K2 = 0,93338x

Van bijzonder belang met oog op een oordeel aver de voorspelkwaliteiten is
bet residuele patroon, alsook een extrapolatie van bet model buiten bet gebied
van waarnemingenwaaraan bet is aangepast. Daarvan geven we een overzicbt
in de tabellen 6 en 7.
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Tabel 6

Geobserveerde waarden en inodeluirkomsren in.b.r. her verloop van de gefacrureerde omzer van rnarkr-
onderzaekbureaus.

1950

Als ~ van het NNI Geprojecteerd als omzetbedragen
(x 1000 gld., lopende prijzen)

Geobserveerd Modeluitkomst Geobserveerd Modeluitkomst

0,374 0,034 638 58
1955 0,721 1,017 1.987 2.800
1960 1,350 1,528 5.184 5.867
1964 1,853 2,141 10.380 11.993
1969 3,214 2,793 30.150 26.198
1974 3,224 3,224 55.170 56.178

Met namebet aspect van de vertraging in de groei blijkt in redelijkemate door
het model te kunnen warden gereproduceerd, maar bet betreft bier uitsluitend
nag de waarnemingen waaraan bet model is aangepast. De modelverificatie
beproeven we zowel voor de jaren tussen 1969 en 1974 (interpolatie) als n~t
1974 (extrapolatie).

Tabel 7

Geobserveerde waarden vs. geinrerpoleerde en ge~xrrapoleerdemodeluirkomsren ,n.b.t. rot her verloop
van de gefactureerde omzet van inarkronderzoekbureaus.

Als 7~ van het NNI Geprojecteerd als omzetbedragen
(x 1000 gid., lopende prijzen)

Geobserveerd Modeluitkomst Geobserveerd Modeluitkomst

1970 3,456 2,947 36380 31.019
1971 3,392 3,004 40.200 35.600
1972 3,237 3,112 43.490 41.800
1973 3,304 3,224 51.100 49.859
1974* 3,224 3,224 55.170 56.178
1975 3,381 3,176 62.390 58.945
1976** (3,147) 3,248 (67.480) 69.653
1977** (3,792) 3,294 (88.865) 77.195

* Deze waarneming is in de statistische aanpassing gebruikt en bier volledigheidshalve weer-
gegeven.

** Deze als ‘geobserveerde’ waarden vermelde bedragen zijn buiten de enqu~te om verkregen.
Van een groep van 14 bureaus die tezamen een groot deel van de bureau-omzet voor hun
rekening nemen is een atzonderlijke opgave verkregen over de periode 1970—’77. Het blijkt
dat hun aandeel over de registratie-periode ut de enqu~te (1 970—’75) praktisch constant is
gebleven. Op grond daarvan is hun omzet voor de jaren 1976 en 1977 opgeblazen tot het
vermelde totale bedrag. De modelextrapolatie voor 1977 is voorts gebaseerd op voorlopige
cijfers met betrekking tot het nationale inkomen.
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Demodelextrapolaties blijken bet met namezeer redelijk te doen, de geobser~
veerde waarden liggen beurtelings ander en boven de modeluitkomsten. Voor
1977 betrekkenwe daarbij in onze bescbouwing dat enkele incidentele factoren
bebben bijgedragen tot een omzet die aan de hoge kant is. Het ge~hatte model
lijkt een aanvaardbare basis te vormen voor prognas~. We nemen daarvoor
bet jaar 1976 tat uitgangspunt en extrapoleren de ontwikkeling tat 1980 resp.
1985 op basis van de volgende uitgangspunten*:

gemiddeld jaarlijks
groei-percentage

Netto Nat. Ink.
(tegen marktprijzen)

rebel 3%
nominaal 8%

Rebel NNI per boofd 2%
Prijsontwikkeling marktanderzoek** 6%

De geprojecteerde omzetbedragen komen er voor bet marktonderzoek dan
uit te zien als weergegeven in tabel 8.

Tabel 8

Madeiprajectiesgefacrureerde oinzet van markronderzaekbureaus 1980—1985

Als O/~ van
bet NNI

Omzet in La-
pende prijzen
(x 1000 gld.)

Omzet in con-
stante prijzen
(x 1000 gId., prijzen 1976)

1976*
1980

3,248
3,444

69.653
100.481

69.653
80.238

1985 3,671 157.371 94.838

* Geobserveerde waarden.

Bij de beoordelingvan deze uitkomsten dient men te bedenken dat de bureau-
amzetten de laatste jaren sterk fluctueren rand de modelwaarden. In dat licbt
bezien dient de voor 1977 geobserveerde omzet als een uitscbieter naar boven
te warden gekarakteriseerd. Of dit oakwerkelijk zo is, kan alleen de taekomst
leren.

‘t Goeddeels ontleend aan verwachtingen van het CPB.
** Verkregenuitdeprijsverhoudingmarktonderzoek: algemeenprijsniveau diegedurende de laatste

periode 1,20 bedraagt.

18



2.4. Vormveranderingen gedurende de groeicyclus

Ter beaordeling van deze veranderingen bezien we naast de omzet oak enkele
andere indicatoren van de groei (tabel 9).

Tabel 9

Onrwikkeling in een aantal indicatoren van de groei van het externe marktonderzoek 1946—1974
(jaarhjkse procenruele inuraries)

Omzet
lopende

Prijzen
(Ad Hoc)

Omzet
const. pr.

Aant.
opdr.

Aant.
opdr.g.

Arbeids-
volume

Aant. vraag
gesprekken

prijzen

1946—SO 77 8,5 63,5 98 69 43 —

1950—55 21 5,5 18,8 22 11 22 —-~

1955—60 21 3,8 16,7 11 11 12 —

1960—64 19 7,0 11,3 19 27 10,5 —

1964—69 24 6,8 15,9 19,5 12 10,5 15,5
1969—74 13 9,5 3,4 4,35 5 0,9 1,1

Aan de band van bet overzicbt in perioden van meerdere indicataren, menen
wlj de volgende kenscbets te kunnen geven.

1946—50:
dit is de periode van worteling van bet externe marktanderzoek. De volume-
ontwikkeling laat een zeer haag groeipercentage zien dat uiteraard goeddeels
moet warden taegeschreven aan de verwaarloosbare startwaarde. De expansie
voltrekt zich zowel in de breedte als in de diepte en men beeft kennelijk van
de aan de dag tredende acceptatie gebruik weten te maken am bet prijsniveau
en de re~le omzet per manjaar spectaculair te verbogen.

1950—55:
de Standaard Diensten doen bun intrede en daaraan moet de in deze periode
optredende verdieping kennelijk warden toegescbreven. Wellicbt is bet oak
deze introductie geweest, die immers gepaardgaatmet eenvoor bet marktonder-
zoek relatief boge minimale scbaal van de operatie, die ervoor gezorgd beeft
dat de re~le omzet per manjaar terugloopt; er is geinvesteerd in mankracbt.

1955—60:
de graei voltrekt zich in deze periode gelijkmatig en de bezetting verbetert,
getuige de vergrating van de re~le amzet per manjaar.

1960—64:
de intraductie van de amnibus-operatie vindt andermeer in deze fase plaats en
die heeft waarschijnlijk bijgedragen tat de verbreding.
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De prijsstijging springt er in deze periode uit en die stijging gaat gepaard
met een opvallend geringe volumegroei. Een verkiaring daarvoo~zou kunnen
zijn dat de omnibus primair een omzetverplaatsing beeft bewerkstelligd die
noodzaakte tot prijsverbogingen am de elders optredende onderbezettings-.
verliezen te kunnen goedmaken. Bij een inelastischemarkt (elasticiteit in abso-
lute waar-de <1), waarvan men voar bet marktonderzoek, zeker indie periode,
wel uit mag gaan, is zulk gedrag oak rationeel te acbten.

1964—69:
de graei versnelt, nu vooral weer met nadruk op verdieping. De prijsontwik-
keling isgeniatigd betgeen in overeenstemming ismet de gunstigevolumegroei.
De re~le omzet per manjaar neemt opvallend toe, terwiji bet veidwerk qua
omvang praktiscb meegroeit met bet volume van de otnzet (extensieve graei).

1969—74:
de volume-ontwikkeling stagneert, bet veldwerk wordt kennelijk geintensiveerd
en de interne arganisatie komt in bet teken van de rationalisatie te staan.

Dezes owderscbeiden 5-jarige perioden vertonenelk bun eigen karakteristiek,
terwijl hun opeenvolging een antwikkelingsgang in fasen suggereert. Tot de
factoren die bierop van invloed zijn geweest, rekenen we de veranderingen die
zich ganadeweg in de bureauwereld zijn gaan aftekenen.
Het aantal bureaus is sterk toegenomen en de wijze waarop ze zich in de

inarkt zijfl gaan opstellen duidt op differentiatie. In tabel 10 wordt daarvan
een overzicht gegeven aan de hand van de aantallen bureaus.

Tabel 10

Ouerzichr van het aanral marktonderzoekbureaus 1950—73 (aanrallen per kiasse)

1950 1955 1960 1965
--

1970 1973

Al Algemene marktonderzoekbureaus
A2 Industri~le markronderzoekbureaus

3 3 4
— — -

10
1

15
2

16
4

A3 Overige gebiedsgespecialiseerde
marktonderzoekbureaus — —- -~--- 1 2 3 4

A4 Techniek- en/of discipline-gespecialiseerde
bureaus — — 5 5 2 8

AS Gestandaardiseerde dienstvormen - - 2 2- 3 3 3
A6 Dienstverlening (deeltaken)
A7 Adviesbureaus voor rnarktanderzoek

— — —~

— 1 2

4

4

~3
8

1
13

Totaal 3 6 14 25 36 56

Bron: Chronologie van het bureauwezen, 1938—1973 (Jaarboek 1975).

Voor een uitvaerig commentaar op dit overzicbt verwijzen wij naar bet oar-
spronkelijke artikel waaraan bet is ontleend [4].
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In de enquete is een paging gedaan am de antwikkeling van enkele van deze
bureautypen inkaart te brengen, alsook am voor de recente periade de ander-
liggende omzetverhoudingen vast te stellen*.
Devrij grategroepvan de algemene onderzaekbureaus is daarbij weer verder

ondersebeiden in de groep met, resp. z6nder Omnibus.
Voorzover de vertrouwelijkbeid van de apgaven dat toelaat, wordt bet

amzetverloop per type bureau in tabel 11 weergegeven.

Tabel 11

Omzetverdeling over typen bureaus (lopendeprijzen x 1 mm. gid.)

Al
‘met’

Al
‘zonder’

AS A2 A6 A7

1946 0,065 — - —

1950

1955

0,64 —

—

—

—

—

1.99

1960 5,18 — —

1965

1970,

5,85

14,72

2,43

8,22

5,21

11,96

— — -~

1,48

1975 22,31 13,24 21,11 2,67 2,09 0,97

De algemene anderzoekbureaus met Omnibus (‘Al met’) die met de ver-
schaffers van de Standaard Diensten (AS) gemeen bebben dat ze bebaren tat de
gevestigdebureaus, vertanen daarmeeoak eenopvallende gelijkenis qua amzet-
grootte en amzetantwikkeling; ze verschillen alleen in groeitempo gedurende
de laatste tweedeelperioden : eerstgaat ‘Al met’ sneller daarna AS, am aver bet
gebeel (1965—1975) toch ongeveer gelijk uit te komen.
De algemene bureaus zonder Omnibus (‘Al z6nder’) beboren tot de betrek-

kelijke nieuwkomers; bun toetreding ligt averwegend in de eerste belft van de
jaren 60, bun doorgraei vindt vooral in de tweede belft van de jaren 60 plaats,
terwijl ze zich in de periode 1970—1975 conformeren aan bet averall-beeld. De
meest recente verscbijningen in de bureauwereld die als borizontale (A2) resp.
verticale (A6 en A7) verbijzanderingen kunnen warden opgevat, bebben uiter-
aard — alleen al door bun verscbijning — een deel van de groei van de totale
bureau-amzet naar zich toegetrokken. Het beeft er evenwel veel van weg dat
ze veeleer de graeimogelijkbeden van de gevestigde bureaus, met name Al,
* Van de bier onderscheiden groepen zijO er twee — nameijik dc groepen 3 en 4, die uitsluitend

met heel klelne bureaus (voornamelijk b6nmansbedrijven) bezet zijn — door gebrek aan mede-
werking uitgevallen. In alle andere groepen was de response praktisch volledig (1, 2, 5 en 6)
of zeer bevredigend (7).
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hebben afgetapt, dan dat ze de expansie van de markt bebben vergroot. Zou
men namelijk bun omzet voegen bij die van Al, dan zou dit sub-totaal over
de laatste periade eenzelfde groei bebben laten zien als AS. Hoe interessant
bun verscbijning dus op zichzelf oak is, bun omzetpotentie blijkt voaraisnag
betrekkelijkgering gelet oak op bun aandeel dat in 1975 nag geen 10% beliep.
Voor de toekomstigeontplaoiing kan bun bijdragevermaedelijk hager warden
aangeslagen.
Aan de scbets van de antwikkelingsgang kunnen door deze analyse in elk

geval enige verdergaande inzichten warden toegevoegd. De versnelling in de
graei gedurende de periode 1964—1969 kan voor een goed deel op rekening
van de expansie van de algemene onderzoekbureaus (Al) warden gescbreven,
terwijl bet goeddeelsann de vrij gunstige omzetontwikkeling van de Standaard
Diensten (AS) is toe te scbrijven dat de markt gedurende de laatste periode, in
re~le termen gesproken, fiberbaupt nag groei beeft laten zien.
Dezeverscbijnselen aan de aanbodzijde doen verwacbten dat de cancentratie-

graad in de loop der jaren belangrijk is afgenamen. Dat blijkt inderdaad bet
geval te zijn, oak al is de concentratie nag altijd zeer haag te noemen (tabel 12).

Tabel 12

Concenrrarie Tn de bureauwereld; gemeren als omzeraandeel van de groorsre bureaugroepen (~/~ van
de rorale bureau-oinzer)

grootste 3 grootste 6 grootste 10

1964 62 87,5 99,5
1969 46,5 73,5 94
1974 49,5 70,5 87

Overigens dient men bij de interpretatie te bedenken dat bet am bureau-
groepen * gaat en niet am individuele bureaus, terwiji voorts voor elk van de
peiljaren apnieuw gekeken is welke bureaus, c.q. groepen, de graatste waren,
zodat bet verloop niet noodzakelijkerwijs op dezelfde instituten betrekking
beeft. -

Eenandere manier am naar de differentiatie ann de aanbodzijde te kijken is
dedienstverlening inogenscbouwte nemen en de verscbuivingen die daarin zijn
opgetreden. Daartoe zijn in bet onderzoek vier dienstverleningsvormen onder-
scbeidenwaarvanbet verloop inde amzeten bet aantalapdrachten afzonderlijk
is vastgesteld. Van bet omzetverloop geeft tabel 13 de uitkomsten.
Het is opvallend hoezeer de introductie (of de uitbouw zoals bij de Con-

sultancy) van een nieuwe vorm van dienstverlening van directe invloed is op
de bestaande. Als gevolg van de introductie van de Standanrd Diensten loopt

* Bureaus waarvan de aandelen in houdstermaatschappijen zijn ondergebracht of op andere wijze
in ~6n hand zijn.
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de gemiddelde janrlijkse graei van de Ad Hoc tussen 1950 en 1955 terug naar
3,5% am pas danrna weer te berstellen. Eenzelfde effect kan aan de Omnibus
warden toegeschreven die de expansie van de Standaard Diensten tussen 1960
en 1964 praktiscb tot stilstand beeft gebracbt. De uitbouw van de Consultancy
in de laatste periode tenslotte lijkt sporen na te laten in de omzetontwikkeling
van de Omnibus. Helemaal zeker is dit laatste niet omdat bet marktonderzoek
dan averbet gebeel begint testagneren en de (lichte) teruggang vande Omnibus
oakaanmeeralgemene oorzakenkanwarden toegeschreven. Helemaal ontblaot
van logica is de relatie evenwel niet omdat de basis van menige Consultancy-
opdracbt wordt gevormd door in bet kader van Omnibussen andernomen
veldwerk, dat als gevalg van die verticale specialisatie van een potentieel stuk
meerwaarde (opzet, analyse en interpretatie) wordtontdaan. De bier gescbetste
effecten doen zichniet alleen voor inbet omzetverloop, maaroak indat van bet
aantal opdracbten.

Tabel 13

Gefactureerde oinzer van de markronderzaekbureaus naar type onderzaek (canstanre prijzen,
1970= 100; x 1000 gid.) 1946—1974

Ad Hoc Standaard-
dienst

Omnibus Consultancy Totaal

1946 279 —
1950 1.704

1955 2.022 2.453
1960 4.545 5.457

1964 7.102 5.788
1969 16.818 11.170

1974 19.774 13.424

2

292

— 244

— 212

2.640 147

4.537 208

‘-I

4.515 1.003

-~279
1.995

4.719
10.214

15.677
32.733

38.716

Log-lineaire trendaanpassing (In y = a+ br)

a 6,69665 10,03044
b 0,14132 0,08784
R2 0,92690 0,94139

11,44190 10,49783
0,05368 0,03286
0,74325 0,19048

5,90938
0,16395
0,90657

Een ander saillant verschijnsel is de afname in de graeipotentie van de
opeenvolgend verscbijnende dienstvormen. De Ad Hoc als eerste en meest alge-
mene dienstvorm vertoont aver de gebele periade 1946—1974 een valumegroei
van 14,1%, de Standanrd Diensten (1955—1974) een volumegroei van 8,8%, de
Omnibus (1964-1974) van 5,4%. De Consultancy vertoont aver de periade
1950—1974 een groei van 3,3% maar de uitbouw ervan dateert eerst uit de
periode 1969—1974, zodat de groei ervan op wat langere termijn eigenlijk nag
maeilijk te beoordelen valt.
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OMZETTEN IN LOPENDE PRIJZEN(x 1000gld)
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OMZETTEN IN CONSTANTEPRIJZEN (prijzen van 1970; x 1000gld)
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Conclusie

Er vallen wel enkele interessante afsluitende opmerkingen te maken over de
vormveranderingen gedurende de groeicyclus. Die veranderingen blijken zich
namelijk tamelijk schoksgewijze te voltrekken. Op afstand zijn twee van die
schokkenaardigzichtbaar temaken en het is opvallend hoe zeer erparallelliteit
is tussen die beide. De eerste schok in de ontwikkeling valt in de jaren
1950A955met de intrede van de bureaus die zich toelegden op de verschaffing
van Standaard Diensten. Er vindt een zekere verruiming van de markt plaats,
maardeverschuivingiseveneensonmiskenbaar.Deproduktiviteit neemt afwant
de toetreding gaat gepaard met een uitbreiding van de capaciteit die de markt
eerst na verloop van tijd, in de erop volgende periode (1955—1960) in staat is
op te nemen. Deaanvankelijke problemen zijn door de bureaus bestreden door
middel van prijsverhoging. Tien jaar later (1960—1964) vindt er weer zo’n
schoksgewijze uitbreiding van de onderzoekcapaciteit plaats met vrijwel verge-
lijkbare gevolgen. Niet alleen vindt in die periode de introductie plaats van de
Omnibus, ook het nantal algemene onderzoekbureaus ondergaat een vrij forse
uitbreiding.
Hoewel de markt verbreed wordt, duurt het tot de volgende periode (1964—

1969) alvorens de volumegroei versnelt, de verbreding gevolgdwordt door ver-
dieping, de produktiviteit verbetert, de prijsstijging gematigd kan worden en de
deconcentratie zich duidelijk aftekent. Zo bezien zou men de meest recente
periode met zijn sterk verhoogde toetreding en daarmee gepaard gaande spe-
cialisatie inverschullende richtingen, kunnen opvatten als eenovergangsperiode
waarin het aanbod opnieuw een schoksgewijze verruiming ondergaat die tijd
nodig heeft om vruchten af te werpen, c.q. in de markt te worden geabsor-
beerd. Daar staat tegenover dat zich in die recente periode ook verzadigings-
verschijnselen vrij scherp beginnen af te tekenen.
Een meer volledig zicht daarop kan evenwel eerst worden verkregen door

ook de vraagzIjde in de beschouwing te betrekken. -

3. DE OPDRACHTGEVERS VAN MARKTONDERZOEK

3.1. Verloop van het aantal opdrachtgevers van inarktonderzoek

De bepaling van bet aantal opdrachtgevers van marktonderzoek is een moei-
lijker vraagstuk dan op het eerste gezicht wel kan Iijken. Er zijn in principe
twee manieren om dit getal vast te stellen, namelijk door te rade te gaan bij
de bureaus en het aantal opdrachtgevers af te leiden uit de facturenregistraties,
dan wel bij de bedrijven en instellingen, door op steekproefbasis vast te stellen
of men in een bepanid jaar als opdrachtgever is opgetreden. Beide manieren
van registratie zijn beproefd in het kader van het nu gerapporteerde onder-
zoek*; maar aan beide kieven ook beperkingen.
* Met aan de opdrachtgeverskant beperkt tot de bedrilven.

26



Bij de bureaus die slecbts afzonderlijk benaderd kunnen warden, moet men
bedacbt zijn op bet gevaar van duplicatie omdat met name grate opdracbt-
gevers bun opdracbten plegen te verdelen over meer dan ~n bureau. Bij de
bedrijvenen instellingen is bet moeilijk am een passend criteriumaan te leggen
en dient men am praktiscbe redenen op steekproefuitkomsten af te gann. Om
nu toch een betrouwbare schatting te verkrijgen van bet aantal opdracbt-
gevers zijn de totaliseringen vandebureautellingen gecorrigeerd voor duplicatie
op grand van zo goed mogelijke aannamen*. Aangezien dit aantal — op z’n
best — betrekking beeft op bet aantal opdracbtgevers van extern marktonder-
zoek dat tot uitbesteding is overgegaan bij Nederlandse bureaus die in ons
onderzoek zijn betrokken, hebben wij, wat de bedrijven betreft, getracbt, dit-
zelfde criterium nan te bouden en is gewerkt met de volgende omscbrijving:
‘bestedingen verricbt ten beboeve van extern marktonderzoek’.
De vergelijking gant dus niet volmaakt op. Oak al omdat we vanuit de

Bureau-enqu~te uitgaan vanbet jaar 1974 omdat dit namelijk bet meest recente
jaar is wanrvoor we de duplicatie bebben kunnen schatten, terwijl voor de be-
drijven 1973 is gekozen en wel am conjuncturele overwegingen.

Tabel 14

Aanral bedrijven dar in 1973 resp. in 1974 is opgerreden als apdrachrgever van exrern markr-
onderzoek

Bureau-enqubte 1974 Bedrijvenenqubte 1973

Via Marktonderzoekbureaus 868*
Via algemene onderzoekbureaus 98**

--966 977

* Exciusief duplicatie op basis van de aanname dat de duplicatie met name is opgetreden in de
groep van ca. 200 grote bedrijven en niet erbuiten.

** Uitgaande van de veronderstelling dat deze bedrijven niet tevens via Marktonderzoekbureaus
als opdrachtgever zijn opgetreden.

Het blijkt dat de aantallen uit tabel 14 zo aanvaardbaar dicbt bij elkaar
liggen dat bet gerecbtvaardigd is am voor de jaren 1973/1974 bet anntal be-
drijven dat als opdracbtgever van extern marktonderzoek is opgetreden, qua
niveau, op 1000 te stellen.
Teneinde de indruk te vermijden dat deBureau- en Bedrijvenenqu&e volledig

overeenstemmen, kanbier niet onvermeld blijven dat eenschatting vandatzelfde
aantal voor bet jaar 1975 in de Bedrijvenenqu&e een toename lant zien, ten
opzicbte van 1973, van ca. 200, welk verscbijnsel in de Bureau-enqu~te niet
wordt gereflecteerd. Deze discrepantie is op zicbzelf niet onverklaarbaar en
de Bedrijvenenqu&e biedt voor een verklaring oak beel concrete aanknopings-
punten wanrop we nag terug zullen komen, maar bet betekent wel dat de

* Rechtstreekse informatie over duplicatie is slecbts in beperkte mate voorhanden.
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zekerbeid omtrent de juiste aantallen er niet door wordt vergroot.
Voor bet moment gaan we ervan nit dat de schatting van bet aantal ap-

dracbtgevers via de Bureau-enqu&emet de danrop uitgevoerde carrectie voor
duplicatie totaanbetjaar 1974 eengoedeindicatie vormt voorzover de bedrijven
in bet geding zijn. In de andere categorie~n opdracbtgevers kan de duplicatie
naoit zo’n belangrijke rol spelen, eenvoudig omdat de aantallen zo gering zijn.
Aangezien de mogelijkbeden van correctie voor duplicatie beperkt zijn tot de
jaren 1964711969 en 1974, geven wij bet totale overzicbt oak met diezelfde
beperking (tabel 15).

Tabel 15

Verloop van het aanral opdrachrgevers van exrern rnarkronderzaek*

Bedrijven
(exci. duplicatie)

- Overige ~

binneni. opdrachtg.

BOiitenl.
opdrachtg.

Totale
aantal

1964
1969

538
8873

170
223

58
71

766
1.177

1974 966 293 1t19 1.3~8

* Inclusiet Algemene Onderzoekbureaus.

De conclusie kan geen andere zijn dan dat bet draagvlak van bet markt-
onderzoek in termen van bet aantal opdracbtgevers betrekkelijk gering is; bun
aantal gaat momenteel de 1500 nauwelijks te haven. Daar komt nag bij dat de
concentratieaan opdracbtgeverszijde betrekkelijkgroat is, zoals tabel 16, voor
wat de Bedrijven betreft, lant zien. Gemiddeld over de bureaus maakt een
vaste groep van ca. 200 grate opdracbtgevers onder de bedrijven 45 A 50% uit
van bet totaal van deze categarie*, terwijl die groep75 A 81000 voor z4n rekening
neemt van de tatale omzet binnen deze categorie en zulks over de totale be-
schouwde periode (1964—1974).
Zou men deze verboudingen nu heel grofweg magen generaliseren over de

avenge categorie~n binnenlandse opdracbtgevers, dan komt men voor deze op
een aantal van niet meer dan 50. -

Over bet gebeel genomen zou dan een vaste groep Van niet meer dan 250
grate opdracbtgevers onafgebroken gedurende de laatste 10 A 15 jaar aan-
sprakelijkzijn voor ca. driekwart van de totale binnenlandse omzet van demarkt-
onderzoekbureaus.
In de tijd gezien, treedt er in de sector bednijven een duidelijke stabilisatie

op van bet aantal opdracbtgevers. Zeker indien we daarin oak nag de jaren
v66r 1964 befrekken. Daarvoor tasten we weliswaar in bet duister m.b.t. de
duplicatie,maarde uitspraak lijkt gewettigd dat die inde loop der tijd alleen maar
* Dit impliceert 6verigefis dat bet aantal opdrachtgevers per bureaw een betrekkelijk constant

gegeven vormt, terwiji de uitbreiding ervan voor rekening komt van de uitbreiding van bet
aantal bureaus. Dit alles met inachtneming van mogelijke verschillen tussen bureaus.
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Tabel 16

Concenrrarie aan opdrachrgeverszijde; procenrueel aandeel van de Ca. 200 grore opdrachrgevers
onder de bedrilven ten opzichte van her rorale Individuele Bedrijfsleven 1964—1974

Aandeel per bureau van bet
aantal opdrachtgevers

(%Q)

Aandeel over bet totaal
van de omzet

(o/~)

1964 43,1 77,9
1969 43,3 79,1
1974 50,5 76,9

is toegenomen, zodatde tataliseringoverde bureaus als indicator van bet aantal
opdrachtgevers een geflatteerd beeld toont. Oak dat geflatteerde beeld geeft
stabilisatie te zien.
De avenge categarie~n apdrachtgevers laten een beeldzien dat in niet onbe-

langrijke mate afwijkt van dat van de bedrijven, omdat de groei daar nag wat
sterker doorloopt (tabel 17).

Tabel 17

Indicator van her aantal opdrachrgevers
categorie

(totalisering over bureaus) van inarkronderzoek per

Marktonderzoekbureaus Id. mci. Aig.
onderzoek

Individueel Georganiseerd Over- Instel- Export Totaal

bureaus

Totaal
bedrijfsleven bedrijtsleven beid lingen

1946 13 — — — —-13 n.b.
1950 69 4 11 17 5 106 109
1955 122 17 7 21 9 176 185
1960 223 23 7 23 23 299 315
1964 554 45 27 89 55 770 811
1969 1.095 65 25 120 67 1.372 1.457
1974 1.361 57 72 144 102 1.736 1.863

De Bedrijvenenqu~te kan op dit punt geen uitsluitsel geven omdat bet aantal
waarnemingen van bedrijven met bestedingen ann extern marktanderzoek
daarvoor te gering is.
Wel kan op grand van deze enqu&e de interessante kanttekening warden

gemaaktdat bet aantal bedrijven dat n~ 1970 met marktonderzoekactiviteiten
in enigerlei varm is gestart, vrij omvangrijk is. Van alle bedrijven die zeggen
annmarktonderzoek te doen, is ca. 40% bier eerst in 1970 en navolgende jaren
mee gestart.
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3.2. De verschuiving van de ‘profit’- naar de ‘non-profit’-sector

Er beeft zich binnen de marktonderzoekwereld gedurende bet laatste decen-
nium een apvallende verscbuiving vaargedaan van de ‘profit’- naar de ‘non-
profit’-sector. Tot de eerste rekenen we de individuele bedrijven, alsook bet
georganisezerde bedrijfsleven (collectieve opdracbtgevers) en tat de laatste de
overbeid in uiteenlopende verscbijningsvormen en de instellingen.
In de voargaande paragraaf hebben we dat al gezien aan de band van bet

aantal opdracbtgevers; qua omzet spreekt dat nag duidelijker (tabel 18) en bet
spitst zich recent verder toe.

Tabel 18

Omnzerverhouding russen ‘profit’- en ‘non-profit’-sector bij markronderzoekbureaus 1946—1977

‘profit’ ‘non-profit’

1946-1960 10 1
1964—1969 65 1
1974-1975 4 1
1976~1977* 2,5 1

* Niet ontleend san de Bureau-enqu8te, maar op grond van een opgave van 14 bureaus.

Die versebuiving is uiteraard niet zonder gevalgen gebleven voor de aard
van de problematiek die ten grondslag ligt aan de uitvoering van bet ge-
entameerde anderzoek (tabel 19).

TabL’l 19

Onderverdeling van de totale gefactureerde ornzet van tnarktonderzoekbureaus naar de aard van ~lt,
onderzochte probleinariek (5/~ van de totale omzet)

Afzetmarkt-
vraagstuk-
ken

Inkoop-
markt-
vraagstukken

Reputatie-
en P.R.-
vraagstukkcn

Niet corn- - Overige
merci~1e vraagstuk-
vraagstukken ken

Totale
omzet

1964 88,9 0,4 2,4 7,4 0,9 100,0
1969 86,6 0,5 3,0 8,6 1,3 100,0
1974 79,8 0,9 2,4 15,0 1,9 100,0

Hoewel dat uit bet verzamelde materiaal niet recbtstreeks blijkt, kan bet niet
anders ofdeze ontwikkelingbeeftvoor bet marktonderzoekals yak een tamelijk
verstrekkende betekenis. Het is niet zazeer op grand van een verwantscbap qua
probleemstelling dat de ‘nan-profit’-sectar zich ganndeweg steeds meer is gaan
bedienen van de diensten van marktonderzoekbureaus, maar op grond van de
verwantscbap qua techniek van dataverzamelingen dataprocessing. Het is niet
denkbeeldig dat de bureaus door die functieverscbuiving de ricbting van data-
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leverancierswarden apgedrangen, een positie die vrijwel onverenigbaar is met
een verantwoordelijkbeid voor bet inboudelijke van de geleverde prestatie.
Daarmee is dan een ontwikkeling in gang gezet die verder bijdraagt tot een

verlies van bet professionele karakter van bet marktonderzoek.
Dat bet bier niet gaat am een louter theoretisebe bespiegeling wordt onder-

steund door de wijze waarop de verscbillende typen bureaus op deze marktver-
scbuivingbebbeningespeeld(tabel 20). Het zijn met namede bureaus met Omni-
bus die zijn ingesprongen op de vraag naar onderzoek vanuit de ‘non-profit’-
sector;als gevolgwaarvanzeoakweer sterker zijngedrukt op DCP (Data Collec-
tion and Procession) als bun functionele plaats met alle verwatering van de in-
boudelijke verantwoordelijkbeid die daarmee onvermijdelijk gepaard gaat.

Tabel 20

Aandeel in de ornzet van onderzoek met andere dan afzetmarktvraagsrukken als problematiek;
procentueel aandeel per type marktonderzoekbureau

‘Al m6t’ ‘Al z6nder’ AS Overige Totaal

1964 15,0 8,9 7,6 — 11,1
1969 16,2 10,3 12,2 3,1 13,4
1974 29,7 16,9 12,4 15,2 20,2

3.3. De differentiaties aan de vraagzijde van de markt (categorie bedrzjven)

In de inleiding van deze paragraaf die gewijd is ann de bebandeling van de
vraagkant bebben we er al op gewezen dat bet niet eenvoudig is am vast te
stellen of, en in boeverre, een bedrijf marktonderzoekactiviteiten verricbt. In
de Bedrijvenenqu~te zijn daartoe 3 criteria gebanteerd die in een volgorde van
verdergaand engagement met bet marktonderzoek kunnen warden geplaatst.
I. Een functionaris en/of afdeling in bet eigen bedrijf is belast (taakom-
scbrijving) met marktonderzoek; al dan niet als een volledige dagtaak;

2. idem als onder 1 met als bijkomende voorwaarde dat in de afgelopen 3 jaar
minimaal~n uit eenlijst met concretemarktonderzoekactiviteiten tenminste
~n maal is ondernomen;

3. idem als onder 1 met als bijkomende voorwaarde dat in bet jaar 1973 en/of
1975 uitgaven zijn verricbt ten beboeve van extern marktanderzoek.*

Op grand van deze criteria zijn de ge~nqueteerde bedrijven geclassificeerd
(tabel 21), zodat een gedifferentieerd inzicbt kan warden verkregen in de mate
wanrin bet Nederlandse bedrijfsleven zich bezigboudt met marktonderzoek.
* Wij leggen er de nadruk op dat in dit criterium uitgaven in het jaar 1973 en/of 1975 tellen. Het
aantal bedrijven met uitgaven dat daaruit resulteert is dus niet direct vergelijkbaar met bet
aantal op jaarbasis.
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Tabel 21

Marktonderzoek als activiteit bil her Nederlandse bedriffsleven (% bednjven dat aan ,narktonderzoek
doet)

Criterium

Bedrijtsgrootte (personeelsomvang 1975)

<25 25—~ 100
(%)

>100
(%)

Totaal*
(%)

3
3
3

28,7
5,1
1,5

55,3
16,1
7,8

73,0
39,&
25,2

45,9
14,4
7,4

* Dit totaal is verkregen op basis van de samenstelling van de populatie van bedrijven naar
personeelsomvang in bet jaar 1975 (44,7 resp. 41,5 en 13,8%). Deze ‘telling’ is gebaseerd op een
omvangrijke steekproet, namelijk I op 11 uit bet ABC voor Lie Handel en Industrie, editie 24,
1976, dat ruim 20.000 bedrijven omvat. Voor een uitgebreide bescbrijving en verantwoording
van deze steekproef zie: J.A.M. Fr6rejean, Marktonderzoek door Nederlandse Bedr~ven, Rotter-
dam, september 1977 (Doctoraal Scriptie E.U.R.).

Zoals van tevaren verwaclit macht warden blijkt enige scepsis wel op zijn
pinats. Zou menafgaan op de opgave vanbedrijven zondertoepassing van con-
tr6levragen, dan doet bijna de belft van alle Nederlandse bedrijven aan markt-
onderzoek. Maar zodra ann die opgave via een contr6levraag een weinig ver-
gaande cancretiseringwardt verbonden, danbaakt 30%af. Steltmen bestedingen
aan extern marktonderzoek als voorwaarde, dan resteert nag slecbts ca. 7,5Q~
van de bedrijven, die voor bet merendeel (bijna ~)gezocbt moeten warden
ander de bedrijven met meer dan 100 man personeel.
Gezien vanuit de marktonderzoekbureaus is de categarie met bestedingen

aan extern marktanderzoek de meest interessante omdat daaruit de opdracbt-
gevers moeten warden geacquireerd. Niettemin is bet van belang te weten dat
het potentieel ann opdracbtgevers voorzicbtig gesproken toch ongeveer dubbel
zo groat geacbt kan warden als bet aantal dat nu feitelijk als opdracbtgever
optreedt. Ann bet profiel van de bedrijven die conform criterium 3 aan markt-
onderzoek doen, zal bet vervolg van deze paragraaf zijn gewijd. Daarbij zal
simultaan met de personeelsomvang die immers van doorsiaggevend belang is.
een viertal bedrijfskenmerken in eentoet.sende bescbouwing warden betrokken,
te weten:
1. Bedrijfssector waarbij een indeling is gemaakt in bijzondere industri~le
bedrijfsklassen*, avenge industri~le bedrijfsklassen, dienstverlening en
handel;

2. omzetaandeel merkartikelen (zelf op de markt gebracbte merken) in bet as-
sortiment goederen en/of diensten;

3. categorie afnemers van de voortgebrachte goederen en/of diensten;
4. bebeersstructuur, namelijk zelfstandig bedrijf versus onderdeel concern.

* Deze bijzondcrc bedrijtsklassen zijn in paragraat 1.3 nader aangeduid.
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De uitkomsten van de onderverdelingen naar deze bedrijfskenmerken staan
weergegeven in tabel 22.

Tabel 22

Percentage van de Nederlandse bedrijven dat aan markronderzoek doet (criterium 3) met een
onderverdeling naar personeelsomvang en een viertal bedrijfskenmerken

Personeelsomvang

<25 25-~100 >100

Bedrijfssector
Bijzondere bedrijfsklassen
Overige industrie

Industrie totaal
Dienstverlening
Handel

1

1,3

-5,3
5,5

31,0
23,6

1,0
3,6
1,5

5,5
11,1
16,3

26,8
14,3
14,3

Aandeel inerkartikelen
< 10%
I0—~75%
>75%

2,1
2,9
—

7,4
11,9
6,7

12,2
44,4
35,0

(‘ategorie afnemer
Consument evt. in combinatie met andere cat.
Niet-consumenten

3,1
0,8

8,9
7,4

40,4
14,1

Beheer
Zelfitandig bedrijf
Deel concern

1,3
2,7

4,6
12,5

29,6
23,7

De uitkomsten geven slecbts een zwakke bevestiging van de gestelde ver-
banden, manr aangezien bet doen aan marktonderzoek nag een vrij ongediffe-
rentieerdeactiviteit is, kanbet vanbelang zijn amde verdeling van de bestedingen
in de bescbouwing te betrekken.
Tabel 23 geeft de door de enqu~te geleverde bestedingen weer, geprojecteerd

op bet totaal van de bedrijven.

Tabel 23

Raining van de bestedingen (x I mm. gid.) ann extern markronderzoek door Nederlandse bedrzjven
1973—197S

Bedrijvenenqu6te Bureau-enqubte (mci. aig. bureaus en zeltverzorgers)

1973 54,5 k 62,5 44,5
1975 79,0 k 84,0 50,7
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Voor i97~ liggen de beide anafhankelijk van elkaar verkregen ramingen van
de bestedingen, gelet oak op de geringe nauwkeurigbeid die op dit punt aan
de Bedrijvenenqubte kan warden toegekend, aanvaardbaar dicht bij elkaar.
Eerder bleek dit oak al zo te zijn voor de raining van bet aantal opdracbt-
gevers opjanrbasis. Eveneens in avereenstemming met de danrbij optredende
discrepantie tussen 1973 en 1975, gaat de Bedrijvenenquete voor 1975 tamelijk
ver boven de Bureau-enqu&e uit. Een oordeel over dat verscbijnsel stellen wij
uit tat de volgende sub-paragraaf.

Tabel 24

Procentuele verdeling van de bestedingen aan extern mnarktondcrzoek in 1973/1975* door bedrilven
nlet bestedingen; onderverdeeld naar personcelsoinvang en cen vicr1~il bedrijfskennierken (totalL’
bestedingen = 100)

Personeelsomvang

<25 25-~100 >100

BeLlrijfssector
Bijz7ondere bedrijfsklassen —
Overige indiistrje - 0,6

Industrie totaal 0,6
Dienstverlening/handel 1,1

(—)

(0,8) - -

2,5 (1,0)
0,7 (4,4j

70,6
13,0

(66,7)
(15,8)

(0,8)
(0,2)

3,2 ( 5,4)
8,3 (10,2)

83,6
3,2

(82,6)
( 0,8)

Aandecl inerkartikelen
< 10% - 1,1
10—~75% 0,6
>75% —

(0,2)
(0,8)

-(—)

1,5 ( 6,1)
5,4 ( 6,1)

4,0 ( 3,4}

3,8
11,2

72,4

( 8,3)
(19,7)
(55.3)

Categoric afineiner

Consumenten evt. in combinatie

met andere cat. 1,3

Niet-consumenten 0,4

(0,8) -
(0,2)

1,4 ( 4,6)
10,1 (11,0)

63,0
23,9

(56,6)
(26,7)

Bcheer
Zeltstandig bcdrijt 1,1
Deel concern 0,6

(0,2)
(0,8)

6,1 ( 6,4)
5,4 ( 8,9J

23,6
63,Y

(29,1)
(54,6)

* Verdeling 1973 buiten, 1975 binnen haken.

Met bet oog-op bet geringe aantal waarnemingen in de steekproef van be-
drijvenmet bestedingen aanexternmarktonderzoek, dienende gemaakte onder-
verdelingen met voorzicbtigbeid te warden geinterpreteerd.
Maar oak met inachtneming van de nodige reserves maken ze tach wel

duidelijk dat bet externe marktonderzoek een activiteit is die vrijwel exclusief
door grotere bedrijven wordt verricbt, waarbij een beperkt aantal industri~1e
bedrijfsklassen er op heel bijzonderewijze uitspringt. Men komt bij bedrijven
uit die bedrijfsklassen, voorzover ze eeii persaneelsamvang van > 100 hebben

34



en externe marktonderzoekactiviteiten verricbten, een gemiddeld janrlijks be-
stedingsbedrag tegen van ca. 150.000gld., terwijl dat voor bedrijven van gelijke
omvang in andere bedrijfsklassen gemiddeld veel lager ligt.
Voorwat de avenge kenmerken betreft blijken de verscbillen, qua gemiddeld

besteed bedrag, niet zo opvallend af te wijken, zodat de invloed van die ken-
meAcen beperkt blijft tat bet al of niet optreden als opdracbtgever van extern
mark tonderzoeken niet nageensversterktwordt door versebillen in de omvang
van de budgetten.
Concluderend kan derbalve gesteld warden dat bedrijfsomvang en aard van

de bednijfsklasse scberp differenti~ren naar bet al of niet verricbten van extern
marktonderzoek en de daarbij bestede bedragen.
De markt waarop de bedrijven bun afzet vinden (categorie afnemers en bet

aandeel van merkartikelen inde afzet) differentieert alleen scberp naar bet al of
niet verrichten van marktonderzoek.
De bebeersstructuur, bet feit of een bedrijf al of niet deel uitmaakt van een

concern, blijkt over bet geheel van beperkte betekenis te zijn.

3.4. Het gebruik dat bedrzijven maken van de dienstverlening door marktonder-
zoekbureatis

Teneinde bet gebruik vast te kunnen stellen dat bedrijven maken van de dienst-
verlening door onderzoekbureaus, is aan de band van een lijstje met zes am-
scbreven dienstennagegaanofmen er in 1973/1975metterdaad gebruik van had
gemaakt. Deze vrang bad uiteraard alleen betrekking op die bedrijven die indie
jaren bestedingen badden verricbt voor extern marktonderzoek. De verdeling
van het gebruik over de verscbillende diensten staat weergegeven in tabel 25.
Dit overzicht geeft aanleiding tot een aantal interessante kanttekeningen. In
overeenstemming met bet eerder aan de dag getreden omzetverloop van de
Omnibus blijkt deze diensteen beperkte toepassing te vinden bij de bedrijven;
tegen de verwacbting in is die toepassing bij de kleinere bedrijven nag minder
verbreid dan bij de gratere. Dit betekent dat de Omnibus als middel am de
deelbaarheid van bet onderzoekinstrumentte vergraten van beperkte betekenis
is. Die functie, namelijk bet vergroten van de deelbaarbeid, blijkt in de praktijk
door de Multi-client-studies te warden vervuld. Het is opvallend hoe haag de
participatiegraad m.b.t. zulke studies wel is. Hierin kan o.i. oak de oorzaak
schuilen van de discrepantie die van 1973 op 1975 blijkt op te treden tussen
Bureau- en Bednijvenenqu~te terzakevan bet aantal opdracbtgevers. Een toe-
name van die vorm van dienstvenlening vindt bij de bednijven wel zijn weerslag
in bet aantal dat a~s opdracbtgever optreedt, terwiji er in de debiteuren-
administratie vande bureaus niet noodzakelijkerwijze iets verandert, met name
niet in bet geval dat bet collectief als ~n debiteur te boek komt te staan.
In de Bednijvenenqu&e blijkt nu dat er nogal wat bedrijven juist n~ 1973

zijn opgetreden als opdracbtgever door te participeren in multi-client-onder-
zoekingen. Het is daarbij de vraag of de bausse in de studies in zijn gebeel is
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Tabel 25 -

Mate van gebruik van vcrschillende niarktonderzoekdzcnsten in 1973 cu/of 1975 door bcdrzjven met
externe bestedingen (= 100)

Personeelsomvang

~100 >12-00
(%) (%)

Store audit
Cons. panel
Omzet contrble
Omnibus
Multi-client-siudie
AdHoc - -

1
1
10
25
80
30

18
14
21 -
36
64
61

terecbt gekomen bij de Nederlandse onderzoekbureaus die in ons_onderzaek
zijn betrokken.Alsdit nietbet geval zou zijn, is oak de discrepantie in de amzet-
vorming altbans ten dele verklaard. Het ontbreekt ans evenwel aan voldoende
gegevens am deze veronderstelling verder te onderbouwen.
De Standaard Diensten (Stare Audit, Consumenten Panel en Omzet-

Contr6le) blijken op janrbasis een beperkte kring van afnemers te bebben.
Cumulatief kan dat aantal veel grater zijn omdat opdracbtgevers, in de tijd
gezien, nogal eenswisselen inbet gebruik dat ze ervan maken resp. dat gebruik
anderbreken.
De Ad Hoc, dat kwam oak in de omzetverdeling bij de bureaus naar varen,

is de meest algemene vorm van dienstverlening althans bij de gratere bedrijven.

4. CONCLUSIES

1.Tweeaansluitendeenqu~tes, ~n bij Bureausen 6~n bij Bedrijven;-zijn in 1976
resp. 1977 ingesteld am de markt voor bet marktonderzaek meer in detail in
kaart te kunnen brengen.
Het ging daarbij niet alleen am voar de band liggende gegevens als amzet-

verloop e.d., hoe belangrijk deze als basis oak mogen zijn, maar juist oak am
acbtergrondgegevens, verscbuivingen en factoren die licbt kunnen werpen op
veranderingen.
De Bureau-enqu&e beeft praktiscb gesproken bet karakter van een telling

omdat vrijwel de gebele papulatievan bureaus door bet onderzoek is bestreken.
De Bedrijvenenqu&e is daarentegen gebaseerd op een steekproef.

2. Een eerste concluderende uitspraak betreft de betrouwbanrbeid van de uit-
komsten van de ingestelde onderzoekingen. Op a priori gronden kan men de
telling bij de bureaus in dit apzicbt hager aanslaan dan de steekproefuit-
komsten m.b.t. de bedrijven.
Op punten wanrdit controleerbaar is blij ken de verschillende uitkomsten in

redelijke mate met elkaar overeen te komen.
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3. Een tweede verificatie-magelijkbeid wardt gevormd door de uitkomsten
van bet exploratieve onderzoek dat in 1975 werd gepubliceerd en voar een
belangrijk deel aan gegevenswerd ontleend die anafbankelijk zijn ten opzicbte
van de nu verkregen data. Voor een aantal kerngegevens volgt in tabel 26 de
confrontatie van de uitkamsten van de bureau-enqu&e met de indicatieve
raining. Deze confrantatie kan bet vertrouwen in de uitkomsten slecbts ver-
sterken.

Tabel 26

Verloop van de gefactureerde omzet in
1965—1973

lopende prijzen van Nederlandse marktonderzoekbureaus

Arbeidsvolume
(x 1 manjaar)

luLlicatieve raining 1975
1965 575
1970 840
[973 915

Omzet per manjaar
(x 1000 gld)

Totale omzet
(xl mm. gid)

26,0
41,5
55,0

15
35
50

Uitkomsten Bureautelling 1977
[965 602,7
[970 949,8
1973 913,4

22,4
38,3
55,9

13,5
36,4
51,1

4. Oak op een aantal andere belangrijke punten blijken de onderzoekingen tat
een bevestiging te leiden van eerder (1975) gestelde bypatbesen. Zo blijken
bepaalde bedrijfsklassen qua bestedingen aan extern marktonderzoek inder-
daad van dominerende betekenis te zijn binnen de categorie bedrijven.
Evenza blijken de jaren 60 de expansiejaren van bet marktanderzoek te zijn

geweest; een expansie die zich annvankelijk manifesteert in een verbreding, dat
wil zeggen een uitbreiding van bet aantal opdracbtgevers, in een later stadium
gevolgd door een verdieping, dat wil zeggen een vergroting van bet aantal
opdracbten per opdrachtgever en daarmee van bet gemiddeld per opdracht-

Tabel 27

Verloop van de gemiddelde budgetoinvang van Nederlandse bedrzjven die als opdrachrgever zijn
opgctredcn bzj markronderzockburcaus 1964—1974 (Individucel Bcdrijfslcven)

Aantal opdracht-
gevers (cxci.
duplicatie)

Omzet (lopende
prijzen x 1000
gid.)

Id. per op-
drachtgever
(x 1 gid.)

Id. in con
stante prijzen
(1970=1,00)

[964 509 7.943,5 15.605 23.430
1969 815 22.8 12,0 27.990 30.260
1974 868 40.748,1 46.945 32.220
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gever besteed bedrag. De bureautelling levert oak bier een bevestiging van
de eerder verkregen inzicbten.
Oak de vertraging van de groei met bet betreden van de jaren 70 blijkt een

onmiskenbaar verscbijnsel te zijn. Het vermoeden dat de gemiddeld per op-
dracbtgever bestede bedragen in de jaren 70 zijn teruggelopen wordt door de
uitkomsten van de Bureau-enqu~te zwakjes bevestigd (zie tabel 27).

5.De opeenvolgingvan verbreding en verdiepingvan demarkt die we bierboven
m.b.t. bet totale marktverloop voor de jaren 60 signaleerden, blijkt niet los
te staan van de veranderingen in bet aanbod. De verbreding in die jaren is
bewerkstelligd door een scboksgewijze uitbreiding van de anderzoekcapaciteit.
Niet alleenvond inde eerste belft vandejaren 60 de introductie van de Omnibus
plaats, onk bet aantal onderzoekbureaus onderging een vrij forse uitbreiding.
De capaciteitsvergroting is kennelijk zo groat geweest dat de markt eerst na
verloop van tijd, in de tweede belft van dejaren 60, in staat was am die valledig
op te nemen. Deaanvankelijke overcapaciteit isdoor de bureaus bestreden door
middel van prijsverbogingen.
Deze schoksgewijze veranderingen blijken niet op zich zelf te staan, oak de

jaren 50 laten zo’n cyclus zien met vergelijkbare begeleidingsverscbijnselen.
De veranderingen in die jaren 50 w~rden in gang gezet door de introductie
van de Standaard Diensten (Store Audit en Consumenten Panel).
Het is eeninteressante vraag of oak het beeld van de jaren 70 in die cyclus

is in te passen. De eerste belft toont inderdaad een overgangsperiade m.b.t.
bet aanbod dat een sterk verboogde toetreding en daarmee gepaard gaande
specialisatie in velerlei richting beeft laten zien. Zal eenperiode van verruiming
nu oak weer gevolgd warden door ~n van verdieping met bijbeborende ver-
snelling van de volumegroei en verbetering van de produktiviteit die slecbts
een matige prijsverboging nadig maakt?
Voor bet antwoord op die vraag lijkt bet van beslisseznde betekenis am uit te

maken of de verruiming van bet aanbod oak geresulteerd beeft in een ver-
breding van bet totale bereik. Onder die omstandigheid valt namelijk een defi-
nitieve aceeptatieen uitbouw bij de nieuwe apdracbtgevers in eenlater stadium
zekerniet uit te sluiten. Het onderzoek laat op dat punt belaas geen definitieve
uitspraak toe.
Ult de bureautelling van bet aantal opdracbtgevers valt geen verbreding af

te leiden, rnaar de Bedrijvenenqu~te levert in dit verband een verrassend
gezicbtspunt op. Het valt niet uit te sluiten dat een expansie van de Multi-
client-studies een verbreding beeft bewerkstelligd die zich in de debiteuren-
administratie van de bureaus niet ofmaar gedeeltelijk heeft kunnen manifes-
teren. Maar oak indien de tweede helft van de jaren 70 een berstel zou laten
zien ten opzichte van de eerste heift — en de amzet in 1977 zou in dit op-
zicht een vingerwijzing kunnen zijn, boewel een aantal incidentele factoren
daarop oak bun stempel hebben gezet — dan nag moet uit een modelmatige
benadering van bet omzetverloop geconcludeerd warden dat de volumegroei
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in de komende jaren die uit de jaren 60(10 ~ 15% per jaar) niet meer kan be-
naderen. Een model-extrapolatie voor de jaren tat 1985 geeft een groei van de
re~le omzet met ca. 3,5% per jaar. Mocbt de bypothese van de verdieping die
volgt op de verbreding oak voor de jaren 70 opgaan, dan zal de volumegroei
in de komende jaren welliclit wat hager uitkomen, maar de 5% vermoedelijk
niet te boven gaan.

6. Een opvallend fenomeen dat in verband met de perspectieven voor de toe-
komst van belang is, betreft de verschuiving van de ‘profit’- naar de ‘non-
profit’-sector. De omzetverbauding ‘profit’- : ‘nan-profit’-sector is bij de markt-
onderzoekbureaus sedert 1960, toen die verbouding nag 10:1 bedroeg, terug-
gelopen tat 2,5 :1 momenteel. Die verscbuiving is van zeer groat belang. Zo
moet men zicb even indenken wat er met de omzetten gebeurd zou zijn indien
de bureaus er niet in geslaagd waren am de ‘non-profit’-sector ann te boren
als opdrachtgever.
Zo bezien zou men er positief over kunnen oordelen. Er zijn ecbter oak

negatieve punten. De ori~ntatie op eenveel breder bestand bedreigt de bureaus
met functieverlies omdat deze ari~ntatie hen dwingt zich terug te trekken op
de louter tecbniscbe kant van bet onderzoek, met name op verwerking van
data.
Wetenscbappelijk gezien geeft dat een verscbraling, want techniek van data-

verzameling en -verwerking kan zich niet volwaardig ontplooien los van een
inhaudelijke betrokkenheid bij de problematiek. Indien de inhoudelijke ver-
antwoordelijkbeid steeds eenzijdiger bij de opdracbtgever komt te liggen, blijft
er voor de bureaus op den duur nag slechts een uitvoerende taak over.
Gelukkig is dit niet de enige beweging in de markt, want naast de cijfer-
fabrieken ofDCP’s, ziet men toch oak weer kleinere op problemen gespeciali-
seerde bureaus opkomen, maar de grate beweging is er toch ~n van geleide-
lijke desintegratie van bet vakmatige kader waarin geopereerd wordt.
Enig herstel van de volumegroei met name uit de sector van de bedrijven

zou wellicbt oak een pasitieve uitwerking kunnen hebben op deze kanten van
bet yak.
Een zank die op dit moment nag niet ten voile kan warden averzien, betreft

de vraag in boeverre de ‘ombuigingsoperatie’ die voor de overbeid voor de
deur stant en die zal doorwerken in de ‘non-profit’-sector in zijn tataliteit, een
remmende invloed zal bebben op de vraag naar enquete-onderzaek uit die
richting.
Dit zouoak een factor kunnen zijn die ervoor pleit am in de komende jaren

de ori~ntatieop bet bedrijfsleven en de afzetmarktproblematiek niet te verwaar-
lozen.
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2. De gevoeligheid van factor-analytisehe
oplossingen bij toepassing
op soejo-economisehe variabelen

J. VERHULP

1. INLEIDING.

In het marktonderzoek zijn meerdere voorbeelden te vinden van het gebruik
van faktoranalyse op verzamelingen van k variabelen, teneinde reductie tot <k
al dan niet gecorreleerde anderliggende factoren te bewerkstelligen.
Voorbeelden treft men onder andere in [2], [4] en [8].
Vander Zwan onderzocht voor de jaren 1964 en 1966 samenhangen binnen

een verzameling voor sacia-ecanamisehe variabelen, am een verantwoorde
keuze te kunnen maken van een gereduceerde verzameling mm of meer onaf-
hankelijke variabelen ter verkiaring van het gezinsbezit van duurzame con-
sumptiegoederen [8].
In 1976 zijn data verzameld am genoemd onderzoek te kunnen herhalen.

Op deze wijze wardt het de onderzoeker mogelijk am op grand van materiaal
waarvan men op voarhand kan stellen dat het niet ofniet in overwegende mate
voldoet aan de eis van een multivariant, normale verdeling, toch tot meer
generaliserende uitspraken te komen. Zie oak [6] en [9].
Wil men’op verantwoorde wijze generaliseren dan speelt o.a. het probleem

van de robuustheid, d.w.z. de gevoeligheid van een oplossing voor geringe maar
consistente variaties in de data-set of voor een enigszins afwijkend (maar wel
van toepassing zijnd) statistisch bewerkingsmodel, een rol. In definities van
kwantitatief wetenschappelijk onderzoek speelt altijd de overweging van de
mogelijkheid tot intersubjectieve toetsing. Zal men in de natuurwetenschap-
pen wellicht, onder laboratorium-condities werkend, de omstandigheden en de
intensiteit der variabelen binnen zeer nauwe taleranties kunnen handhaven of
vari~ren, in bet onderzoek naar menselijke gedragingen — zeker buiten ~en
laboratorium — is dit niet mogellik. Vandaar de behoefte aan robuuste op-
lossingen: zoudenineenzeker onderzoek bepaalde generaliserende hypothesen
zijn geaccepteerd, dan is het angewenst dat de uitkomsten overtuigend zouden
kunnen warden gefalsificeerd d.m.v. enige consistente wijzigingen in bijvoor-
beeld de cadering, de gebruikte statistische toetsen e.d.
Ons onderzoek richt zich inhoofdzaak op robuustheid van factor-analytische
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aplossingen, ofkortweg factoroplossingen. Daartoe bezien wij de gevoeligheid
van deze oplossingen voor enkele alternatieven, wat betreft oplossings- en
rotatiemethoden, aantallen variabelen en coderingen daarvan:
I. toepassing van verschillende in de literatuur vermelde en in de praktijk
voorhanden (software*) op1ossingsmethoden~ het betreft hier initi~1e op-
lossingen respectievelijk rotatiemethoden; -

II. gebruik van vari~rende aantallen uitgangsvariabelen;
III. het werken met verschillende, maar i.h.a. wel consistente coderingen van

de oorspronkelijke scores op eenaantal uitgangsvariabelen.
Vooral de gevallen I en II zijn op systematische wijze empirisch onderzocht

in die zin dat vergeleken zijn:
a. demethode der principale componenten en een iteratieve factor-analytische
procedure, welke ander de codes PA1, resp. PA2 binnen het zogenaamde
SPSS-pakket beschikbaar zijn, ten behoeve van de extractie van initi~le op-
lossingen; --

b. twee rotatietechnieken, binnen elke extractiemethode: Varimax-rotatie
(orthogonale factoren) versus oblique rotatie (niet orthogonale factoren);
deze laatste in 3 varianten;

c. 4-, 5- en 6-factoroplossingen;
d. ~n verzameling met 12 variabelen en ~n met 12 +3 = 15 variabelen.
Degevo-efi~heidvoorverschillen incoderingis voor demethode derPrincipale

Componenten, gevolgd door Varimax-rotatie, anderzocht.
Een en ander resulteerde in 48 verschillende factoroplossingen, nog afgezien

van een aantal oplossingen in het.kader van III. Uit de oblique oplossingen
kozen wij, op grand van de geringe verschillen in de uitkomsten aidnar, ~n
type,dat wij steeds zullen vergelijken met de orthogonale Varimaxoplossingen.
Completeweergave van alle onderzoeksresultaten zou in het bestek van dit

artikel te veel van het goede betekenen, reden waaram wij ons in de presentatie
beperken tot de varianten waarbij 15 variabelen zijn onderzocht. Een en ander
resulteert dan in een 12-tal te bespreken oplossingen.

2. DE UITGANGSVARIABELEN

In het onderzoek zijn 15 socio-economische variabelen betrokken. In mei 1976
werdin opdracht van het Centrum voor BedrijfseconomischOnderzoek van de
Erasmusuniversiteit een steekproefonderzoek ingesteld bij 1260 huishoudingen.
De uitvoering geschiedde binnen het kader van de halfjaarlijkse omnibus van
het bureau Sisteem b.v. te Amsterdam.
Devraagstellingen de scoringsvoorschriften welkewerden gebruikt zijn zoals

overeengekomen binnen de Werkgroep Bureau Overleg. Nadere technische
bijzonderheden daarover vindt men in [9].
Hieronder geven wij de uitkomsten en de toegepaste hercaderingen voor de

* Zie bijvoorbeeld [7].
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variabele ‘bruto jaarinkomen’ (INKOM) en de correlatiematrix welke de basis
vormde voor de meeste berekeningen.

Tabel 1

Variabele 3; Het brutojaarinkomen (INKOM): 4 coderingsvarianten*

Bruto jaarin
komen ( x 1000) LNKOM(1) % INKOM(2) % INKOM(3) % INKOM(4) %

<12 1 5,9 10 5,9 1 5,9 1 5,9
12—<15 2 6,4 13,5 6,4 2 6,4 2 64
15—<18 3 6,4 16,5 6,4 3 6,4 3 6,4
18— <21 4 8,3 19,5 8,3 4 8,3 4 8,3
21—<24 5 11,3 22,5 11,3 5 11,3 5 11,3
24— <27 6 7,0 25,5 7,0 6) 6 7,0
27— <30 7 4,6 28,5 4,6 6 17,2 7 4,6
30— <33 8 5,6 31,5 5,6 6 8 5,6
33— <39
39— <45

1
10

5,2
4,8

36,0
42,0

5,6
4,8

~l
7i

100 1
10

5,2
4,8

>45 11 5,5 50,0 5,5 8 5,5 11 5,5
g~n opgave blanco 29,0 25,5 29,0 5 29,0 - 6 29,0

* In verband met een gebrek aan plaatsingsruimte dient ons data-overzicht zich hiertoe te be-
perken. Voor meer complete gegevens, zie [10].

INKOM(1) staat voor de coderingwaarbij aan de opeenvolgende inkomens-
kiassen van niet altijd gelijke breedte de simpele reeks 1, 2, 3, ..., 11 is toege-
voegd.
INKOM(2) is de reeks klassemiddens, behalve voor de klassen <12.000 en

>45.000, waarvoor subjectief 10.000 en 50.000 zijn gekazen.
INKOM(3) ishet resultaat van eenruwepaging omdeprocentuele verschillen

in de werkelijke inkomensschaal door middel van een eenvoudige codering
te benaderen; bovendien is aan de non-response de modale score toegekend.
INKOM(4) is vergelijkbaar met INKOM(1); echter aan de non-response

wordt nu de bij benadering gemiddelde score toegekend.
In de correlatiematrix op p. 46 is voor het bruto inkomen INKOM (1)

opgenomen. Ontbrekende waarden zijn t.b.v. de berekening der produkt—
moment-correlatie paarsgewijs buiten beschouwing gelaten.

3. FACTOR-ANALYTISCHE TECHNIEKEN IN HET SPSS-PAKKET

3.1. Twee modellen

Uit oogpunt van statistische beschrijving en schatting is het gewenst om een
verzameling als boven weergegeven te onderzoeken op een onderliggende
structuur. Bepaalde variabelen meten waarschijnlijk iets gemeenschappelijks,
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bijv. sociale kiasse en inkomen, die beide mogelijk samenhangen met een ge-
meenschappelijke factor welstand.
Door middel van factoranalyse is het mogelijk am inzicht te krijgen in deze

onder1ig~nde structuur, zie bijvoorbeeld [8].
Doel van ons onderzoek is nu am de robuustheid van verschillende factor-

oplossingen volgens twee verschillende modellen voor dit concrete geval te
onderzoeken.
Deze modellen zijn:

a. analyse van principale componenten;
b. factoranalyse.
In de praktijk spreekt men in beide gevallen wel van factoranalyse, maar het

is wenselijk am daarbij toch te bedenken dat de methoden qua uitgangspunten
in essentie verschillen.*
In beide gevallen is men erop uit am elke voorkomende variabele X3 uit te

drukken als lineaire combinatie van een aantal factoren F, welke laatste op
hun beurt weer dienen te warden opgevat als lineairecombinatie van variabelen.
Dit lijkt een vreemde methode, maar toch blijkt het in concrete situaties
magelijk aldus een scherper inzicht in de onderliggende structuur van de
variabelen te verwerven dan m.b.v. andere technieken, zoals bijvoorbeeld
analyse van de matrix van enkelvoudige correlaties R.**
a. Bij principale componenten is het uitgangspunt:

(1)
(n: aantal variabelen; j = 1, ..., n)

rF)FJ—O, i#I
X~ kan dus uitpuuend warden beschreven als lineaire combinatie van n
factoren F~. Zou men dit laatste doen dan zou er uit oogpunt van spaarzaam-
heid niets gewonnen zijn, reden waarom men zich in de praktijk richt op het
vinden van eenaantal factoren <n, waarbij eenbevredigend inzichtmogelijk
wordt. De m.b.v. de techniek der principale componenten gevonden initi~le
oplossing (zie hierna) bevat ongecorreleerde of orthogonale factoren.
Het verdient aanbeveling am te defini~ren als de gestandaardiseerde
uitdrukking:

= X~X -* ruwe data
clx.

b. Bij factoranalyse is het uitgangspunt:

(2)

* Het zij bij voorbaat vermeld dat deze bespreking weinig technisch zal zijn; doel is slechts
een beknopte weergave van de denk- enwerkwijze voor een publiek dat primair geinteresseerd
is in toepassingen.

** In feite vormt 1? in de door ons gebruikte methoden de input t.b.v. een factor-analyse.

47



n: aantal variabelen;j =-1, ..., n
in: aantal factoren; i = 1, ..., m
r,~—O, i#]

4
rU.Uk=O, j#k
X~ wordt beschreven als lineaire combinatie van in factoren F~, m< n, plus
een uniek gedeelte U~dat niet aan gemeenschappelijke factoren kan warden
toegeschreven. De gestandaardiseerde regressieco~ffici~nten a1~ noemt men
de factorladingen (in de praktijk spreekt men oak bij de methode onder a.
wel van factorladingen, hoewel niet vaarzien is in e7en unieke bijdrage van
elke variabeleX1; wijvolgen deze conventie). De factoren zijn ongecorreleerd
met de unieke bijdragen; de unieke bijdragen zijn onderling ongecorreleerd,
zodat de waargenoitien correlatie tussen de variabelen X~ geheel kan warden
verklaard m.b.v. de gemeenschappelijke factoren F~.

3.2. Tivee stappen

Beschikt men over de correlatiematrix, R, der gestandaardiseerde variabelen
X~, dan verloapt de factoranalytische procedure in twee stappen:
I. De extractie van een initi~le oplossing naar een door de onderzoeker ge-
specificeerd aantal factoren;

II. Het transformeren van de initinle aplossing naar eenza goedmogellik inter-
preteerbare oplossing (‘simple structure’).

Adi
Het versch~l tussen principale componenten en factoranalyse vertaalt zich hier
in de gevolgde oplossingsmethode. Voor een diepgaande technische uiteenzet-
ting en evaluatie van de verschillende methoden verwijzen wij naar de literatuur
[1], [3], [4] en [6]. Wij volstaan hier met een paging de verschillen te demon-
streren aan de te volgen werkwijze.

Principale componenten
Zoals in (1) de gestandaardiseerde variabele X3 kan warden uitgedrukt als
lineaire combinatie van de factoren kan oak i.h.a. de factor F, warden uit-
gedrukt als lineaire catnbinatie van de variabelen. Voor de eerste factor:

(3)

Werkt men met gestandaardiseerde variabelen X3 dan geldt: Var(X3) = 1;
voor de totale variantie binnen de verzameling van n variabelen geldt:
Var(tot) = n. In de correlatiematrix vindtmen op de hoofddiagonaal ~nen, zodat
oak geldt: Var(tot) = n = Sp(R).
Deeerste principalecomponent wordt nu zodanig bepaald dat diens variantie

maximaal is, onder de restrictie dat
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Z b~1=1.
J~ 1

Aangetoond kan warden dat de verzameling van co~ffici~nten welke aan deze
eisen voldoet de karakteristieke vector is welke samenhangt met de grootste
karakteristieke wortel, )~, de eigenwaarde, van de correlatiematrix R.
De relatieve bijdrage door F1, aan de totale variantie, wordt gesteld op

)~1/n. De tweede principale component wordt zodanig bepaald dat de bijdrage
aan de restvariantie (n — )~) maximaal is onder de condities:

n

Z b~1=1 ; rf.J2=O, etc.
J=1

Kennis van de co~ffici~nten b~1 stelt ons in staat am de factarstructuur of het
-patroan te bepalen in de vorm van eenmatrix met correlatieco’~ffici~nten rF ~,
welke in dit geval samenvallen met de ca~ffscinnten uit (1), de factorladingen.

Factoranalyse
Zoals opgemerkt onderscheidt het model zich van dat der principale compo-
nenten door expliciete veranderstelling van twee soarten bijdragen aan de
variantievan een variabele X~: eengedeelte dat samenhangt met factoren welke
Xi gemeenschappelijk heeft met andere variabelen, de communaliteit van
en een gedeelte dat een uniek X~ effect is, de uniciteit van

+a~ F +U-jm m •).

De onbekenden zijn de factorladingen en de communaliteiten (communaliteit
— I — uniciteit). In de uiteindelijk af te leiden schattingsvergelijking vindt men
deze terug. De oplossing van deze schattingsvergelijking geschiedt in de door
onsgebruikte methode iteratief, d.w.z. dat er in eerste instantie schattingen van
de communaliteiten warden gebruikt, welke dan in een aantal rekenronden
warden verfijnd in die zin dat ingangs- en gereproduceerde communaliteiten
elkaar benaderen. Als eerste benadering van de ingangscommunaliteiten neemt
men de gekwadrateerde multipele carrelatieco~fficinnten of (indien de deter-
minant van de correlatiematrix <10-8) de absolute waarde van de graotste
elementen in elke kolom van de correlatiematrix.*
De eindoplossing verschaft ons aldus de matrix met factorladingen en een

vector met gereproduceerde communaliteiten.

Ad II
De initi~le oplossingen volgens beide boven bespraken methoden zijn voor de
* Tegen deze methoden worden wel bezwaren ingebracht, zie bijvoorbeeld [4] en [6]. Wij waren
in onze keuze van een methode beperkt tot het SPSS-pakket,waarbij bleek dat in ons geval de
communaliteiten < 1 bleven; in enkele gevallen berekenden wij meerdere keren een eindop-
lossing, welke steeds stabiel was.
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gebruiker i.h.a. moeilijk\interpreteerbaar. Men kan aantanen dat de gevanden
oplossing niet uniek is in die zin dat navermenigvuldiging van de initi~le
matrix van factorladingen met een willekeurige orthogonale matrix een gelijk-
waardige oplossing geeft. Geometrisch gesproken (men denke bijvoorbeeld ann
een 2-dimensionale weergave van de ladingen van de verschillende variabelen
op eentweetal factoren) komt deze navermenigvuldiging neer op rotatie van het
assenstelsel ander een rechte hoek. Deze ratatie kan volgens verschillende
criteria plaatsvinden, bijvoorbeeld het maximeren van de variantie der gekwa-
drateerde ladingen per kolom in de matrix met factorladingen, het bekende
VARIMAX-principe. De resulterende getransformeerde kolammen zijn in vele
gevallen eenvaudiger, dat is beter interpreteerbaar. Wij hanteerden o.a. de
Varimax-rotatie.
Het is oak mogelijk minder rigide rotaties ta~ te passen, d.w.z. rotaties

waarbij de eis van rechthoekigheid wordt lasgelaten. Er is dan sprake van
oblique rotatie, welkeresulteert inuiteindelijke niet geheel orthogonale factoren.
Oak oblique varianten werden door ons in de analyse betrokken.

3.3. De gebruikte opties uit het SPSS-pakket
Onder het keyword FACTO bestaat er binnen het SPSS-pakket 1975 [7] een
behoorlijk aantal mogelijkheden wat betreft extractie- en ratatiemethoden. De
methode der principale campanenten heeft als code PA1; de iteratieve factor-
analytische methode heeft als code PA2. Deze beide oplossingsmethaden war-
den door ons vergeleken.
Met betrekking tat ratatie maakten wij gebruik van de opties Varimax en

Oblique; in eerste instantie werden oplossingen berekend voor 3 oblique
rotaties:
— bijna orthogonnal;
— matig oblique;
— sterk oblique.
In het overzicht van de resultaten beperken wij ons tat weergave van de
resultaten van de Varimax- en de matig Oblique rotaties.
Deze beperkingen warden vooral ingegeven door het feit dat men in toepas-

singen in de marktanalytische vakliteratuur meestal principale componenten-
varimax oplossingen tegenkamt; onze interesse ging danrom uit naar de ge-
voeligheid van de uitkomsten (in termen van structuur) voor alternatieve ap-
lossingsmethoden,met namede iteratieve procedure en niet-orthogonale rotatie.
In de taekomst willen wij de gevaeligheidsanalyse uitbreiden tat iteratieve

procedures met betere canvergerende eigenschappen. -

4. DE NUMERIEKE TJITKOMST~N VERGELEK~N

4.1. Een selectie

In dit overzicht bespreken wij de uitkamsten van factoranalyses op 15 socia-
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economische variabelen, waarbij ten aanzien van ontbrekende gegevens ‘pair-
wise deletion’ is toegepast. Onder 4.3 vermelden wij enige uitkomsten voor het
geval van hercodering van ontbrekende scores.
De opzet met als alternatieven: PA1 versus PA2, extractie van 4-, 5- of

6-factaroplossingen, Varimax- versus Oblique ratatie resulteert in 12 ver-
schillende einduitkamsten.*
In de tabellen 3a en 3b hieronder vindt men de uitkomsten van de 4-faktor-

oplossing, in de tabellen 4a en 4b die van de 5-faktoroplossing en in de
tabellen 5a en Sb die van de 6-faktoroplossing. Weergegeven zijn:
— de faktorladingen > ,50;
— de faktorladingen ,40< f~ ,50, tussen haakjes;
— de gereproduceerde cammunaliteiten;
— de eigenwaarden;
— de faktorcorrelaties i.g.v. oblique rotatie.

Commentaar op de 4-faktoroplossing (tabellen 3a en 3b)
In de tabellen vindt men als belangrijke uitkamsten de correlaties tussen
factoren(na ratatie) en variabelen, ofwel de factarladingen, de gereproduceerde
communaliteiten, de eigenwaarden en de correlaties tussen de verschillende
factoren i.g.v. niet orthogonale rotatie.
Voar ons doel zijn wij primair geinteresseerd in het beeld dat door de can-

figuraties van factorladingen wordt bewerkstelligd en de mogelijke variaties in
dit beeld t.g.v. de toepassing van alternatieve oplossingsmethoden.
Daartoebezien wij eerstde numerieke uitkomsten m.b.t. de ladingen, waarbij

wij in de tabel alle ladingen > 1,501 hebbenopgenamen. Ladingenmet absolute
waarden tussen ,40 en ,50 zijn als indicatief tussen haakjes geplaatst.
Omdat in alle gevallen de correlatiematrix het uitgangspunt voor de bereke-

ningen is, mogen de uitkomsten numeriek warden vergeleken.
De avereenkomsten tussen de verschillende uitkamsten zijn frappant. Als

systematisch verschil neemt men waar dat de iteratieve methode PA2 in bijna
alle gevallen ladingen aplevert welke wat lager zijn dan de PA1-ladingen.
Dit geldt oak voor de communaliteiten.
Ret systematisch verschil is verklaarbaar uit het besproken verschil tussen de

basismodellen. PA2 expliciteert a priori een uniek gedeelte van de variantie der
variabelen, zodat, indien dit bestaat, de correlatie op een aantal gemeen-
schappelijke factoren i.h.a. wel lager moet zijn dan i.g.v. het PA1-model, dat
de totale variantie der variabelen verklaart uit gemeenschappelijke factoren.
Oblique rotatie levert op zich geen interpreteerbare verschillen t.o.v. de

orthogonale Varimax rotatie. De voar oblique rotatie weergegeven correlatie-

* Wij onderzochten ook varianten voor een verzameling van 12 socio-economische variabelen,
maar kunnen de uitkomsten daarvan i.v.m. gebrek aan plaatsingsruimte niet afdrukken. Zie
daartoe [10].
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matrix van de factaren toont 2 licht gecarreleerde factoren, nl. de factaren
1 en 3. Inspectie van de ladingen van de variabele JKIND op beide factoren
leert ons dat deze variabele redelijk hoge ladingen heeft op factor 3 maar tach
oak nag beduidend is gecorreleerd met factor 1.
De oblique oplossing gaat niet uit van de eis rF4F=O, maar doet ons het

bestaan erkennen van 2 mm of meer negatief samenhangende factoren:
rF7F3 = —,19 (—,17).

Cominentaar op de 5-factoroplossing (tabellen 4a en 4b)
Zinvalle toevoeging van ~n factor zal in het algemeen moeten resulteren in:
handhaving van de uitkomsten voar een aantal reeds gevonden factoren en
afsplitsing van een nteuwe factor.
Alle in de 4-factoroplossing gevonden factoren hlijven gehandhaafd, met het

reeds gesignaleerde systematische verschil: de PA1.ladingen zijn systematisch
iets hager dan de PA2-ladingen. De ladingen behouden dezelfde orde van
grootte.
Nieuw is de orthogonale factor, waarop de variabelen KERKJN en RKJN

behoorlijk haag laden. Deze variabelen waren in de 4-faktoroplossing nag niet
op duidelijke wijzeaan bad gekomen, hoewel de PA1.oplassing enigenegatieve
samenhang met URBAN en GEMGRO suggereerde. De lage correlatie tussen
de factoren 4 en 5 bij Oblique rotatie (r45 = ,09) duidt op het waarlijk ortho-
ganale karakter van de nieuwe factor.

Coinmentaar op de 6-factoroplossing (tabellen 5a en Sb)
Bij deze aplossing wordt door de PA1-methade van de factor 2 in de 5-factor-
oplossing een factor 6 afgesplitst waarop de variabelen SCHOOL en in
mindere mate SOKLAS en INKOMA hage ladingen te zien geven. Op de
factor 2 laden nu vooral FONDS en ARB haag, en in mindere mate SOKLAS.
Wardt de orthogonaliteitseis losgelaten dan ziet men dat de twee factoren

F2 en F6 enigszins gecorreleerd zijn (r26= ,37), hetgeen vooral veroarzaakt
wordt doordat SOKLAS en INKOMA zich verdelen.
De iteratieve oplossing PA2geeft, op overigenszwakkere wijze, oak dit beeld,

echter all~n maar bij loslaten van de arthogonaliteitseis. Het is dan vooral
de variabele INKOMA welke haag laadt op factor 6. Door verdeling van de
avenge variabelen is de factarcorrelatie r2 6= ,48.
Legt men als eis op dat de af te splitsen factor orthogonaal moet zijn

(Varimax rotatie) dan laat de iteratieve methade verstek gaan en verschilt de
5-factor- nauwelijks van de 6-factoraplossing.

4.2. Interpretatie

De evaluatie van de uitkomsten geschiedt hier vanuit een in principe descrip-
tiefgezichtspunt. Omdat men gegeven de aard van de door ans gebruikte data
niet mag verwachten met multivariant normale verdelingen te doen te hebben
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blijven formele inferenti~le statische toetsen achterwege.*
Voorde uitkomsten onderprincipalecampanenten (PA1) gevenwij steeds de

beschrijvende maatstaf van totale verklaarde variantie bij k factoren (d.i. de
sam van de eerste k eigenwaarden, eventueel uitgedrukt als propartie); dit
doen wij oak voar de uitkamsten van-de factoranalyse, PA2.
Bepaaldwordt de gemiddeldewaarde der gereproduceerde cammunaliteiten,

ofwel de factarisatieca~ffici~nt.** Let op dat deze qua verwerking van de output
op dezelfde wijze wordt bepaald als de prapartionele verklaarde variantie bij
PA1,maardat de betekenis verschilt. De prapartie verklaarde variantiebij PA1
kanwarden beschouwd als een soart maatstafvoor ‘goodness of fit’; bekend is
dat de totale variantie n voor 100% verklaard kan warden door extractie
van n factoren: hoe goed doen het nu k < n factoren? -

In geval van factoranalyse (PA2) geeft de factarisatieco~ffici~nt aan welk
percentage van de variantie der variabelen gemiddeld kon warden terugge-
voerd op de gemeenschappelijke factoren; het complement daarvan dient ge-
middeld te warden toegerekend aan de unieke bestandsdelen der varianties.
Bij de keuze van een uiteindelijke oplossing spelen naast een redelijke ver-

klaarde variantie oak andere overwegingen een rol. Voor ons doel zijn dat
vaornamelijk iiiterpreteerbaarheid en spaarzaainheid.
Wij prefereren oplossingen welke passen in ons a-priaristisch beeld van de

onderliggende structuur. Dit beeld kan warden gevormd uit theoretische
(bijvaorbeeld nit de ecanamische wetenschap afkomstige) en/of empirische
antwikkelde/bestaande inzichten. Uiteraard nadat aan redelijke eisen t.a.v. ver-
klaarde variantie, ‘simple structure’, e.d. is voldaan.
Daarnaast lijkt het onszinvol met de extractie van factoren te stoppen indien

de tendens waarneembaar wordt dat slechts ~n variabele behaarlijk laadt op
een factor; factoranalyse is juist bedoeld am zinvalle reducties op te sporen,
zodat een spaarzaam gebruik van variabelen mogelijk wordt.
In het voorgaande haafdstuk zagen wij dat, met betrekking tat onze data-set,

orthoganale versus oblique rotatie in verreweg de meeste gevallen qua nit-
komsten nauwelijks verschillen oplevert. De onderstaande weergave en inter-
pretatie van de factarladingen heeft betrekking op de methoden PA1 en PA2,
na Varimax rotatie.
Hieronder volgen nu de uitkomsten, zadanig gegroepeerd dat snel inzicht

in de structuur kan warden verkregen. Weergegeven zijn alle ladingen > ,50
en de lagere ladingen welke t.b.v. de interpretatie zinvol kunnen zijn.
De aplossing naar 4 factaren (70o~ verklaarde variantie) laat interpretatie

naar de factoren Huwelijksduur,Welstand, Gezinnen met kinderen en Urbani-
satie toe. Ben van de moeilijkheden bij factoranalyse is de benoeming van de
factoren reden waarom dehier gebruikte begrippen voordiscussie vatbaar zijn.
Afsplitsing van een vijfde factor (79,1o~ verklaarde variantie) vult de reeds

* Bijvoorbeeld tie bets van Bartlelt/Lawley zoals beschreven in [
6J,p. 268—270.

** Zie bijvoorbe~1d [41,p. 10.
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genoemde groep factoren aan met ‘Kerkelijkheid’.
Introduceertmen eenzesde factor(83,1% verklaarde variantie) dan wardt het

Welstandscomplex opengebroken. Resultaat is een interpretabele opdeling
daarvan in twee globale dimensies: Beroepscategorie en Opleiding, waarbij
vooral de inkomensvariabele zich aver deze beide verdeelt hetgeen zoals wij
hiervoor in tabel Sb zien tot uitdrukking komt door r2,6= ,37 bij loslating van
de arthagonaliteitseis.*
Bij gebruik van de iteratieve methode PA2 wordt het onder 6 geschetste

beeldbevestigd, echter met dien verstande dat Welstand op minder gepranan-
ceerde wijze wordt opgesplitst in de 6-factaroplossing.
Laadt op een bepaalde factor (hier factor 6) slechts ~6n variabele dan komt

de spaarzaamheidseis in het gedrang en dient te warden nagegaan of de
v66rgaande oplossing, met 6~n factor minder, nit oogpunt van interpreteer-
baarheid toch oak al niet voldoende is.

4.3. Alternatieve coderingen
Het blijkt dat de oplossingen tamelijk ongevoelig zijn voor cansistente her-
coderingen, zoals deze bijvaorbeeld te vinden zijn in de kolommen 4, 6 en 8
van tabel 1 met inkomensgegevens.
Meer gevoelig zijn de oplossingen voor arbitraire toewijzingen van de non--

response, bijvaarbeeld van de variabelen INKOMA en HUWDUUR, aan ~n
klasse (de 0-klasse, de modale klasse o.d.).
In [10] treft men daarvoor cijfermatige informatie.

5. CONCLUSIES

1. Wij hebben diverse factor-analytische oplossingsvarianten toegepast op een
geheel van 15 socio-economische variabelen, teneinde de gevoeligheid van de
factoroplossingen voor variaties naar model, specificatie en codering van
variabelen te onderzoeken. Als algemene conclusiekan warden gesteld dat de
onderliggendestructuurredelijk ‘hard’ is, indie zin dat genoemde gevoeligheid
slechts dan relatief groat is indien men overgaat tot meer extreme, incon-
sistente verschillen in codering van de data.

2. De m.b.v. de variant PA1-Varimax op 15 socio-econamische variabelen
gevonden structuur is in de tijd stabiel, met inachtneming van een carrectie
voor het feit dat in voorgaand onderzoek met 12 van de door ons onder-
zochte variabelen is gewerkt.**

3. In principe ontlopen de uitkamsten bij verschil in extractiemethoden PA1
en PA2 uit het SPSS-pakket elkaar niet veel. PA1 levert sams een qua
interpretatiemogelijkheid te prefereren beeld. PA2 is thearetisch meer ver-
fijnd en leidt in dit geval oak tot interpreteerbare resultaten.

* Zie ook [91,p. 85—87 en 90-91.
** Hiertoeverwijzen wij naar de uitkomst van het onderzoek door prof. dr. A. van der Zwan [9].
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4. De resultaten bij orthogonale c.q. oblique rotatie zijn nagenoeg niet ver-
schillend uit oogpunt van interpretatie. Teneinde kwantitatief inzicht te
krijgen in de magelijke samenhang tussen factoren bij loslaten van de
orthoganaliteitseis verdienthet voorkeur, i.g.v. zich bij Varimax ‘verdelende’
factorladingen, am oak eens oblique te roteren.

5. Bij de keuze van een ‘beste’ oplossing naar het aantal te extraheren factoren
hebben wij ons in belangrijke mate laten leiden door het beginsel van de
spaarzaamheid; stop metextractie van extrafactoren, indien op deze factoren
slechts ~6n variabele domineert.
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3. Kanttekeningen over het
prijsindexcijfer voor de gezinsconsumptie

n.a.v. een artikel van de heer E. H. Broekema*

C.C.J. DE KONING

1. INLEIDING

Terecht kritiseert Broekema het concept van de indifferentiecurven en hij geeft
op goede grondenaan waarom deze theoretische benadering van de werkelijk-
heid zo weinig realiteitsgehalte heeft.
Des te merkwaardiger is het daarom dat hij in zijn conclusies met betrekking

tot compensatie van prijsveranderingen de theorie van de indifferentiecurven
zo’n beslissende rol Iaat spelen. Gelet op zijn beperkte, maar zeer praktische
uitgangspunt: ‘het via het p.i.g.c. verkrijgen van eenzo goed mogelijk beeld over
de ontwikkeling van de welvaartspositie van de consument als gevoig van prijs-
veranderingen’, zou verwacht mogen worden, dat zijn conclusies onderbouwd
zoudenwordenmet aandeze realiteit ontleende argumenten en niet met door de
schrijver zeif grotendeels verworpen theorie~n.

2. ONTOEREIKENDHEID VAN DE TRADITIONEEL STATLSCHE
METING.

In de discussie over het p.i.g.c. staat centraal wat het p.i.g.c. dient te meten en
hoe die meting in de praktijk het best kan plaatsvinden.
In deze kanttekeningen zal niet nogmaalsworden ingegnan op plaats en wijze

van prijswaarneming. Dit belangrijke onderwerp wordt uitvoerig behandeld in
mijn artikel in het Jaarboek van de N.V.M. van 1976.** Broekema pleit voor
een traditioneel statische meting; hij stelt zonder bewijs of nadere toelicliting
dat dit de beste graadmeter zou zijn voor het vaststellen van veranderingen
in de welvaartspositie van de consument als gevoig van prijsontwikkelingen.
Deze stelling kan uiteraard alleen maar juist zijn als de welvaartsbeleving van
de consument voor specifieke goederen in de tijd niet zou veranderen. In een
statische maatschappij met weinig produktvernieuwing en een beperkte in-

* Zie Jaarboek van de Nederlandse Vereniging van Marktonderzoekers, 1977.
** Jaarboek van de N.V.M., 1976: C.CJ. de Koning, p. 102 en 103.
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komensontwikkeling lijkt de traditioneel statische meting weinig schade te
veroorzaken.In eenmaatschappij waar dagelijks nieuweprodukten op de markt
komen, waar de distributie voortdurend in beweging is, en waar de sociaal-
demografische structuur voortdurend verandert, zou men op zijn minst mogen
verwachten dat meer creatief met deze dynamiek rekening zou worden ge-
houden.
De welvaartspositie van de consument kan op verschillende tijdstippen niet

op basis van een statisch goederenpakket en dezelfde distributie beschreven
worden en wel om de simpele reden, dat de waarde van dat pakket in de ogen
van de consument niet statisch is. De subjectieve waardering voor eenzelfde
artikel is in de tijd aan veranderingen onderhevig. Moet een zwart-wit/kleuren-
televisie type 1976 in het pakket gehouden worden als in 1978 voor zo’n toestel
— omdat het type niet meer in de mode is — nog maar 2O~~ van de oorspronke-
lijke prijs betaald wordt? Voor welvaartsvergelijking lijkt de prijs voor een
zoveel mogelijk vergelijkbaar type 1978 toch eerder in aanmerking te komen.
Als dan ook onder druk van de omstandigheden blijkt dat het C.B.S. in de

praktijk van de meting niet in staat is de hand te houden aan de eigen
theoretische concepties, dan dient alles in het werk gesteld te worden om tot
meer aanvaardbare oplossingen te komen. De wijzigingen in de samenstelling
van het consumptiepakket en de afzetkanalen zijn ook op korte termijn van een
dergelijkeomvang dat bezinning op de grondslagenvan de metingvan het p.i.g.c.
alleszins op zijn plaats is.
Het is zeker een vooruitgang dat het C.B.S. haar plan in uitvoering heeft

genomen om de samenstelling van het basis-consumptiepakket regelmatiger
vast te stellen middels opvoering van-de frequentie van het budgetonderzoek
(het budgetonderzoek van 1963 w~s de basis voor het prijsindexcijfer tot
1977!!)
1k ben de laatste om te beweren dat jaarlijks budgetonderzoek geen belang-

rijke verbetering zou zijn, vergeleken met de huidige situatie; toch meen 1k,
dat een andere aanpak nodig is. De argumenten daarvoor komen aan de orde
in de volgende punten.

3. PRODUKTDEFINITIE

Het lijkt erop dat economen zo vastzitten aan de homogeniteitsfictie van de
theoretisehe economie, dat zij een produktdefinitie met een heterogene inhoud
bij voorbaat afwijzen.
Toch zijn de feiten betrekkelijk simpel. Een p.i.g.c., berekend op basis van

eenstrikttoegepastehomogene produktdefinitie, is inde praktijk niet mogelijk.*
Het vasthouden aan een fictieve homogeniteit moet daarom als misleidend
worden verworpen.

* Jaarboek van de N.V.M., 1976: zie ook A. Buys en P.E. Venekamp, Hoofdstuk 2, p. 110.
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3.1. Fysieke eigenschappen van het produkt

In de praktijk van de meting van het p.i.g.c. is duidelilk behoefte aan een
produktdefinitie die een bepaalde mate vanheterogeniteit toestaat. Het betoog
van Lock en De Wolff’~ ondersteunt mogelijk — ongewild — deze gedachte in
sterke mate.
Normen moeten daarom worden ontwikkeld en vastgelegd, die aangeven

welke mate van heterogeniteit binnen de produktdefinitie toe Iaatbaar is. De
herformulering van de produktdefinitie zal op zijn minst genomen de nu reeds
in de praktijk aanvaarde heterogeniteit** moeten insluiten, zij het meer syste-
matisch en geobjectiVeerd.
Het C.B.S. hanteert op dit ogeablik produktomschrijvingen die vari~ren

tussen specifieke merken/soorten/smaken/verpakkingsgrootte omvattende be-
schrijvingen (redelilk homogeen) en zeer vaag aangeduide omschrijvingen als
de meest gangbare soort/de meest gebruikelijke verpakking/van goede kwali-
teit/middelsoort e.d. (heterogeen). Waarom het ene produkt zoveel specifieker
omschreven wordt dan het andere produkt, is — voorzover het niet om prag-
matische redenen zou zijn — zeer onduidelijk.
Het doet hoogst merkwaardig aan dat Broekema, De Wolff en Lock op de

bres staan voor eenhomogene produktdefinitie en daarom produktdifferentia-
ties en produktwijzigingen geen invloed willen laten uitoefenen op het p.i.g.c.,
maar — voorzover mij bekend — geen bezwaar hebben aangetekend tegen de
wijze waarop huurwoningen in de prijsindex worden betrokken. Voor de
berekening van deze partible prijsindex worden aan de steekproef van huur-
woningen jaarlijks nieuwbouwwoningen naar rato toegevoegd en vervallen wo-
ningen uit de steekproef verwijderd. Dit is een perfect voorbeeld van het toe-
passen van een heterogene dynamischeproduktdefinitie zoals door mij voorge-
staan, maar absoluut ontoelaatbaar voor verdedigers van de homogene en
statische produktdefinitie.
Het p.i.g.c. is een zo belangrijke aangelegenheid in het economische leven,

dat alles in het werk gesteld moet worden om tot een eenduidige en door-
zichtige meetstructuur te komen. Als dan blijkt dat de normen die de theorie
voorschrijft, niet toegepast kunnen worden in de praktijk, dan dient fundamen-
teel onderzocht te worden welke alternatieve theorie betere rnogelijkheden
biedt om te komen tot algemeen toepasbare operationele normen.
Een in theorie strikte produktdefinitie die geen nansluiting vindt in de prak-

tijk, kan nauwelijks een aanvaardbare basis voor prijsmetingen genoemd
worden.
Bovendien rijst dan de vraag of ook een in theorie meer in de belevings-

wereld van de consument passende produktdefinitie niet een betere basis zou
vormen voor het vaststellen van veranderingen in de welvaartspositie van de
consument.
* Jaarboek van de N.V.M., 1976: J.D. Lock en P. de Wolff, Produktdefinities, p. 82 e.v.
** 3aarboek N.V.M., 1976: zie Lock en De Wolff, Voorbeelden op p. 83.
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3.2. Distributieve eigenschappen van het produkt

De factoren die invloed hebben op de distributie van bet produkt, kunnen
al of niet als produkteigenschappen worden aangemerkt. Worden ze gezien als
produkteigenschappen, dan roept dit een onafzienbare nj van vrijwel onoplos-
bare praktische problemen op.
Deze problematiek wordt door Broekema zeker voor een deel onderkend.

Behalve de aard van het afzetkanaal dienen dan met name ook de kosten van
verkrijging van het produkt, voorzover van invloed op de waardering van de
consument, in de meting betrokken te worden.
Hierbij valt te denken aan bijv.:

— Aard en type van de winkel;
— inrichting van de winkel;
— aard en omvang van het assortiment~
— kiantenbehandeling;
— advertentie- en promotiedruk;
— gemiddelde afstand tot de winkel;
— beschikbaarheid en gebruik van verschullende soorten vervoer;
— bezorging van boodschappen;
— etc., etc.. -

Het is zonder meer duidelijk, dat bet vollediguitgesloten moet worden geacht,
dat een dergelijke reeks distributie-eigenschappen in volgtijdelijke metingen
constant gehouden zou kunnen worden. Met betrekking tot de mogelijkheid
om uitsluitend de afzetkanalen constant te houden, is Broekema naar mijn
mening ten onrechte nogal optimistisch.
De veranderingen in afzetkanalen zijn zelfs op korte termijn van grote om-

yang. Niet alleen winkeisluitingen zijn speibrekers, maar ook renovaties of
wisselingen van eigenaar.
De theoretische benadering van dit onderwerp door Broekema is bepaald

niet vlekkeloos. Het is onduidelijk of hij in theorie de aard van bet distributie-
kanaal en de kosten van verkrijging van het produkt als produkteigenschappen
ziet of niet, met andere woorden of hij ook theoretisch voorstander is van het
constant houden van deze factoren tussen 2 budgetonderzoekingen of niet.*
Het is nogal merkwaardig dat Broekema het in theorie juist acht, dat

autokosten als verwervingskostendienen te worden opgeteld bij de prijs vanhet
produkt. Autokilometers zijn immers, net als bijv. tram- of treinkosten, niets
anders dan een artikel uit bet artikelpakket voor de consument. Het zou
daarom als een afzonderlijk produkt in de meting betrokken moeten worden
met een eigen weegfactor. 1n de traditioneel statische opvatting zouden bet
aantal gereden kilometers constant moeten worden gehouden, zo goed als het
afzetkanaal waar gekocht wordt en eventuele andere verwervingskosten.
Ook met betrekking tot de distributieve eigenschappen van het produkt kan

* Jaarboek N.V.M., 1976: zie p. 72 onderaan en p. 73.
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de vraag gesteld worden, wat de rechtvaardiging is voor de theorie, dat ver-
anderingen in de welvaartspositie van de consument het best gemeten zouden
kunnen worden middels een statische meting. Zou liet niet eerder zo zijn, dat
veranderingen in afzetkanaal en wijze van verwerving noodzakelijk zijn om de
welvaartsbeleving voor de consument constant te houden?

4. HET SAMENGESTELDE PRIJSINDEXCIJFER VOOR DE GEZINS-
CONSUMPTIE

Terecht behandelt Broekema de meest bekende methodes voor weging van
partible prijsindexcijfers om te komen tot een samengesteld prilsindexciffer.
— Het prijsindexcijfer van Laspeyres, dat weegt met de in een basisperiode
gekochte hoeveelheden;

— het pri]sindexct{fer van Paasche, dat weegt met de gekochte hoeveelheid in
de periode waarop het p.i.g.c. betrekking heeft.
Hoeverstard het denken over het p.i.g.c. is en hoe eenzijdig het gericlit is op

het prijsindexcijfer van Laspeyres, blijkt onder meer uit Hoofdstuk IV ‘Enkele
Conclusies’. Hier stelt Broekema, dat vaststelling van het p.i.g.c. met behuip
van consumentenpanels volgens de Paasche-methode het p.i.g.c. het karakter
van een prijsindexcijfer ontneemt. Deze conclusie is uiteraard alleen juist als de
prijs voor het oorspronkelijke pakket goederen in periode t,, ten opzichte van
de prijs in periode t0 eenjuiste maatstaf zou zijn voor de waardering van de
welvaartspositie van de consument, zoals impliciet in de Laspeyres’ formule
tot uitdrukking wordt gebracht.
Dit kan nu op zijn minst genomen betwijfeld worden, omdat het minstens

zo re~el lijkt dat de welvaartsbeleving van het vaste pakket in periode t~
anders zal zijn dan in de basisperiode. Als het basispakket artikelen bevat,
die in periode t,, niet meer ofminder in trek zijn en daarom het basispakket
goedkoper zou worden aangeboden, dan zou ten onrechte tot een relatieve
stijging vandewelvaartspositie geconcludeerdworden. Eenvervangend pakket
met een vergelijkbarewelvaartsbeleving zou evenwel een gelijke of hogere prijs
kunnen hebben als het basispakket, zodat in feite de welvaartspositie gelijk-
gebleven of gedaald is.
De belangrijkste reden voor opvoering van de frequentie van het budget-

onderzoek is gelegen in de snelle wijzigingen in de samenstelling van het
consumptiepakket. Deze wijzigingen worden mede veroorzaakt door het feit
dat de consument een aantal artikelen van het basispakket in de tijd anders is
gaan waarderen, terwiji substituties in het nieuwe pakket de welvaartsbeleving
van deze artikelen in het basispakket op zijn minst voor een deel hebben
overgenomen. Als dat zo is, dan leidt de Paasche-index tot een realistischer
benadering van de prijsontwikkelingdan deLaspeyres-index.Alleeneenruimere,
meer pragmatische produktdefinitie is in staat om dit soort artikelsubstituties
op te vangen.
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4. Op de grens van de non-response (2)

J.J.M. VAN TULDER

1. INLEIDING

In het Jaarboek van de Nederlandse Vereniging van Marktonderzoekers van
1977 is een artikel opgenomen over de mate van bereidheid van ondervraag-
den bij een enqu~te om bet vraaggesprek toe te staan. Het ging daarbij om
situaties waarin bet vraaggesprek zeif reeds was gevoerd, maar aan bet eind
waarvan men de respondent vroeg of de toestemming voor bet gesprek nu wel
of niet van barte was gegeven. In bet genoemde artikel werd besproken op
welke wijze een inzicbt in deze materie werd verkregen, waarbij voorop werd
gesteld dat bet vooraisnog een poging was die nadere bestudering verdiende
en voor verbetering vatbaar was. Het denkwerk voor een verbetering beeft tot
flu toe nog niet zoveel opgeleverd. Wel is naar aanleiding van enige discussies
het inzicbt in betgeen er werkelijk gemeten wordt wat verdiept. Er kan ecbter
nog niet worden gezegd, dat bierdoor een definitieve validering van het meet-
instrument tot stand is gekomen.
Intussen zijn door de N.y. v/b Nederlandse Sticbting voor Statistiek de

metingenvoortgezet, waarbij, teneinde de vergelijkbaarbeid met de reeds eerder
verkregen resultaten mogelijk te maken, aan bet meetsysteem zeif niets werd
veranderd.
In bet kort zij vermeld op welke wijze de enqu&ebereidheid werd gemeten.

Aan bet einde van elk Omnibusgesprek werd aan de buisvrouw de volgende
vraag gesteld:
‘Niet iedereen denkt hetzelfde als een enqu~teur of enqu~trice aanbelt en vraagt
cm medewerking aan een enqu~te. Op deze kaart staan enige reacties die dan bi]
jemand op kunnen komen. Welke van deze reacties komen het dichtst bi] hetgeen
u dacht, voordat u dit gesprek begon?’

Op de bijbeborende kaart stonden de navolgende antwoordmogelijkbeden af-
gedrukt:
a. 1k bad eigenlijk willen weigeren, maar ik beb bet tocb maar gedaan;
b. 1k was wat aarzelend en beb even overwogen om bet maar niet te doen;
c. 1k vond bet niet bepaald leuk, maar overwegen om bet niet te doen was er
ook niet bij;

f. 1k dacbtzoiets als: ‘Waarom niet, als ik iemand er een pleziermee kandoen’;
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g. 1k vond het wel aardig om eens te boren wat er zoal gevraagd wordt;
b. In de krant, op de televisie, over de radio, boor je altijd over enqu~tes bij
mensen en nu vragen ze ook eens mijn mening. Dat vond ik wel leuk.

In dit artikel zullen, evenals in bet vorige artikel, deze antwoordmogelijk-
heden worden aangegeven met:
1. eigenlijk weigeren (a);
2. beb geaarzeld (b);
3. niet leuk (c);
4. waarom niet (f);
5. wel aardig (g);
6. nu mijn mening (b).

Teneinde bet cijfermateriaal dat bij de analyses wordt verkregen banteerbaar
temaken, zijn — zij bet niet gebeel geoorloofd gemiddelden berekend, waarbij
als waarden de bierboven aangegeven getallen 1 t/m 6 zija gebruikt.
Deze gemiddelden worden bierna de bereidbeidsindices (tbeoretiscb mini-

mum — ongunstig — 1,00; tbeoretiscb maximum — gunstig — 6,00) genoemd.
Momenteel zijn de metingen gedaan bij 18 omnibusenqu&es. In het totaal

zija er ruim 21.000 antwoorden gegeven. Het resultaat daarvan wordt weerge-
geven in tabel 1.

Tabel I

Het antwoordparroon voor de bereidheidsschaal

Antwoord - Aantal

ondervraagden

Percentage
ondervraagden

1. eigenhijk weigeren
2. heb geaarzeld
3. niet leuk

2.031
1.214
1.043

5
5
5

4. waarom niet 8.533 - 7 40
5. wel aardig
6. flu mijiFi~ing
totaal met antwoord
geen antwoord
alle ondervraagden

-

4.422
2.990
20.233
1.152

21.385

-

-

21
14
95
5

100

Bereidheidsindex: 4,04
Marge (2s-grens): 0,02

Laten we de ondervraagden die geen antwoord op de vraag bebben gegeven
buiten bescbouwing, dan blijkt dat 16% van de ondervraagden negatief reageer-
de (groep I plus groep 2), 47% reageerde mm of meer neutraal (groep 3
plus groep 4) en 37% positief. Ten opzicbte van de meting over bet eerste
kwartaal van 1977 iser weinig verandering opgetreden. De bereidbeidsindex
was toen 4,07 tegen nu na 18 metingen 4,04.
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2. DE BEREIDHEIJ3SINDEX IN DE LOOP VAN DE TIJD

De ruim 21.000 gesprekken zijn gevoerd in 1977 en de eerste drie maanden
van 1978. Een analyse naar de tijd leert dat er variaties optreden die de
significatiegrens overscbrijden.
In tabel 2 zijn de desbetreffende gegevens neergelegd.

Tabel 2

De bereidheidsindices in de loop van 1977 en begin 1978

Datum enqu~te Bereidheidsindex Percentage ~eigen1ijkweigeren’ +
‘heb geaarzeld’

1977
3 januari
10 januari
17 januari
24 januari
7 februari

21 februari
7 maart

21 maart
9 mel

30 mel
18 juli
12 september
19 september
17 oktober
21 november

1978
6 februari

27 februari
27 maart

3,99 (n =
4,08 (n=
4,12 (n=
4,13 (n=
4,04 (n =
4,02 (n=
4,12 (n=
4,09 (n
4,07 (n=
4,01 (n=
4,10 (n=
3,94 (n=
3,81 (n=
4,02 (n=
4,08 (n=

1.288)
1.247)
1.214)
1.174)
1.233)
1.174)
1.193)
1.193)
1.161)
1.070)
1.206)
1.210)
1.225)
1.182)
1.149)

15
14
14
16
16
14
15
15
16
16
15
17
19
15
14

13
14
15

4,16 (n = 1.131)
4,01 (n = 1.228)
3,97 (n= 1.107)

Totaal 4,04 (n = 21.385)
De nauwkeurigheidsmarge bij de weekindices is 0,08 (2s grens).

15

Nadat in bet eerste balfjaar van 1977 de index wat scbommelde om een
gemiddelde van 4,07, blijkt er in september plotseling een daling op te treden
die cijfers oplevert welke significant onder bet algemeen gemiddelde liggen. In
oktober schijnt de situatie zich evenwel weer bersteld te hebben, want vanaf
die maand keert de index weer terug naar bet niveau dat niet significant afwijkt
van bet algemeen gemiddelde van alle 18 metingen (4,04). In overeenstemming
met dit verloop van de indices is uiteraard bet verloop van de percentages van
de ondervraagden die eigenlijk op de grens van de non-response stonden. Bij de
meting van 19 september was dit percentage tot bijna 20 gestegen.
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Opgemerktzij bierbij, dat de tendens tot daling vermoedelijk reeds eerder is
opgetreden. Uitde rapporten van de veldmedewerkers blijkt namelijk somszeer
snel dat bet ondervragen ineen bepaalde weekmeer moeite beeft gekost dan in
daaraan voorafgaande weken. Aangezien de steekproef ongeveer 1.200 onder-
vraagden meet zijn, wordt er dan bij de volgende enqu~te een extra reserve
ingebouwd,om de verwacbte bogere non-response op te vangen. Bij de Omnibus
is dit essentieel, aangezien bet veldwerk gebonden is aan een maandag en een
dinsdag, waarbij berbezoek meestal niet mogelijk is.
Uit bet voorgaande volgt, dat er dus geen verband verwacht mag worden

tussen de bereidheidsindex en bet aantal geslaagde gesprekken. Verder in dit
artikel zullen we een analyse geven waarbij een dergelijk verband wel gelegd
kan worden.
Het onbevredigende in bet gebeel blijft dat er ondanks veel zoeken naar

een oorzaak van de daling van de index in september 1977, geen verklaring
is gevonden voor dit verscbijnsel. We zullen moeten wacbten tot er opnieuw
een significante verandering in de index optreedt. Mogelijk dat er dan wel aan-
wijzingen te voorscbijn komen die tot een verklaring van bet verscbijnsel
kunnen leiden.

3. DE BEREIDHEIDSINDEX IN DE DRIE GROTE STEDEN

In bet vorige artikel werden de gegevens vermeld van de resultaten van een
analyse naar urbanisatie van de woonplaats van de ondervraagde. In tabel 3
worden deze resultaten nogmaals gegeven.

Tabel 3

De bereidheids’index naar urbanisatiegraad van de woonplaars van de andervraagde

Urbanisatie - - Bereidheidsindex
(voorjaar 1977)

Percentage ‘eigenlijk
weigeren’ + ‘beb geaarzeld’

Amsterdam c.a. 3,42 (n= 638) 30
Rotterdam c.a. 4,16 (n = 686) — — 15
‘s-Gravenhage c.a. 4,08 (n = 441) 13
middeigrote steden 4,08 Z (n = 2.674) 14
kleine steden 4,17 (n = 1.049) 14
geindustrialiseerd platteland 4,04 (n = 988) 15
agrarisch platteland 4,18 (n = 2.047) 13
gemiddeld 4,07 (n = 8.523) 15

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

Naar aanleiding van deze uitkomsten — vooral van die voor Amsterdam — zijn
voor de drie grote steden analyses gemaakt overde periode van september 1977
tot en met maart 1978 voor steeds een combinatie van twee weken. Het
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betreft bier dus de twee weken in september 1977, de weken van oktober en
november 1977 en de twee weken van februari 1978 (de week van 27 maart
kon nog niet in de analyse worden opgenomen).

september oktober/november februari

aantal gesprekken
Amsterdam 171 142 161
Rotterdam 140 155 136
s-Gravenhage 103 111 106
op cen totaal van 2.437 2.33 1 2.359

in procenten van totaal
Amsterdam 7,0 6,1 6,8
Rotterdam 5,7 6,6 5,8
5-Gravenhage 4,2 4,8 4,5

Voor deze zelfde perioden waren de percentages voor eigenlijk weigeren’ +
‘beb geaarzeld’ als volgt:

sept. okt./nov. feb.

Amsterdam
Rotterdam
‘5-Gravenhage

43
22
24

33
17
16

14
23
18

Alvorens eeninterpretatie van deze resultaten te geven, zij nog vermeld dat er,
zoals reeds eerder naar voren gebracbt, begin september aanwijzingen waren,
dat bet enqu&eren in Nederland in bet algemeen, maar in Amsterdam in bet
bijzonder, nogalstroefging. Voor deweek van 12 september kon daarvoor door
middel van een extra grote uitzet wel landelijk maar nog niet in Amsterdam
gecorrigeerd worden; voor de daaropvolgende week was dit voor Amsterdam
wel mogelijk. Voor Rotterdam en ‘s-Gravenbage werden geen speciale extra
maatregelen getroffen. Voor Amsterdamworden daaromde resultaten voor de
twee weken van september afzonderlijk gegeven:

Amsterdam week van
12 sept.

week van
19 sept.

aantal binnengekomen gesprekken 69
in pracenten van het totaal 5,7
percentage voar ‘elgenijik weigeren’ + ‘beb geaarzeld’ 48

102
8,3

39
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Gemiddeld isbet percentage voor ‘eigenlijk weigeren’ + ‘beb geaarzeld’, gelijk
aan 15. De pe~entages in de bovenstaande overzicbten liggen dus relatief zeer
hoog. Opvallend is daarbij, dat nu niet alleen meer Amsterdam, maar ook
Rotterdam en ‘s-Gravenbage vrij veel respondenten bebben die op de grens van
non-response zijn. Debereidbeidsindices liggen voor vrijwel alle geanalyseerde
perioden beneden de 4,00 in Amsterdam Rotterdam en ‘s-Gravenbage. Het
gemiddelde voor de drie steden is in de maand februari 1978: 3,85.
We kunnen dus allereerst concluderen, dat nu niet alleen Amsterdam een

moeilijke stad is, maar ook Rotterdam en, in mindere mate ‘s-Gravenbage
daarnaar op weg zijn.
Verder geven de cijfers een aanwijzing, dat non-response samenbangt met

een lage bereidbeidsindex bij de ondervraagden. Wekunnen dit als volgt inzien:
laten we de periode van september 1977 voor Amsterdam even buiten be-
scbouwing (immers er werden in de tweede week daar toen speciale maat-
regelen getroffen), dan kunnen we constateren dat steeds bij een wat lager
aandeelpercentage, een boger percentage voor ‘eigenlijk weigeren’ + ‘beb
geaarzeld’ komt.
Nu is een lager aandeelpercentage bij evenredige uitzet van de enqu&e een

gevolg van cen relatief boge non-response; we kunnen dus bet lage aandeel-
percentage vertalen in ‘boge non-response’.
Ter verduidelijking volgen hieronder de cijfers in de volgorde van aandeel-

percentage:

aandeel- percentage ‘eigenlijk
percentage weigeren’ + ‘heb geaarzeld’

Rotterdam -- nktober/nnvember
februari
september

6 6
5,8
5,7

17
23-
22

‘s-Gravenhage oktober/november
februari
september

4,8
4,5
4,2

16
18
24

Amsterdam oktober/november
februari
september

6,8
6,1
5,7

-- - 14
33
48

Alboewel de basis uiteraard nog wat zwak is en nadere research noodzakelijk
is, is de aanwijzing tocbwel aanwezig dat er bij een ongunstig enqu~te-klimaat
eenverscbuivingvan de boudingvan de te enqueterenbevolkingsgroep optreedt.
Personen die bij een wat gunstiger klimaat tot de_grensgroep beboren,
gaan over naar de non-responsegroep, terwiji tegelijkertijd personen die
gewoonlijk neutraal zijn, bij eenwat ongunstiger enquete-klimaat naar de grens
van non-response gaan. Op deze wijze gezien, zou de bereidbeidsindex dus een
algemene graadmeter voor bet enquete-klimaat kunnen zijn.
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4. ANTWOORDEN OP VRAGEN IN SAMENHANG MET DE POSITIE
OP DE BEREJDHEIDSSCHAAL

Heeft de positie op de bereidbeidsscbaal ook gevolgen voor de antwoorden
die men op de bij de enqu&e gestelde vragen geeft? De aanleiding tot deze
vraag is de overweging, dat bet niet uitgeslotenis, dat iemand die een enqu~trice
of enqu&eur eigenlijk niet bad willen binnenlaten mogelijk een ander type
persoon is dan iemand die bet prettig vond nu ook eens zijn of baar mening
te mogen geven. Voorts is bet niet uitgesloten dat een geringe bereidheid
samenbangt met bijv. een gebrek aan tijd bij de ondervraagde, betgeen er toe
zou kunnen leiden, dat men op de vragen sneller antwoordt en mogelijk wat
ontwijkende antwoorden geeft om bijv. vervolgvragen te voorkomen. De eerst-
genoemde factor is van een meer statiscb karakter, de tweede factor zou men
dynamiscb kunnen interpreteren. Immers, eenzelfde persoon zou dan als er vol-
doendetijd beschikbaarwas, boger scoren op de bereidbeidsscbaal en meer tijd
nemen om vragen te beantwoorden.
In tabel 4 worden de resultaten van de analyses naar de bedoelde samen-

bang gegeven voor de antwoorden op een vraag over koopplannen voor een
duurzaam gebruiksartikel, een vraag over de bekendheid met een bepaald
consumptie-artikel en een vraag inzake de reactie op een uitspraak.

Tabel 4

De bereidheidsindex en koopplannen voor een duurzaarn gebruiksartikel

gaat het artikel wel kopen

Bereidheidsindex Percentage ‘rigenlilk
weigeren’ + ‘heb geaarzeld’

4,28 11
weet bet nag niet 4,01 15
gaat het artikel niet kopen 4,10 15

De verscbillen tussen de gevonden bereidheidsindices zijn niet significant
op 2s niveau. Wel is bet zo, dat de index 4,28 niet ver van significantie af is
(bij een ec-fout van 10% zou er wel van significantie sprake zijn geweest). We
zouden misschien kunnen stellen dat er een indicatie is dat bij een ver-
schuiving van de ondervraagden op de scbaal in de ricbting van een geringere
bereidbeid en, zoals we biervoorbebben geconstateerd, in de ricbting van non-
response, die ondervraagden uitvallen, die nog niet weten of ze bet artikel zullen
gaankopenofbet niet gaankopen. In de resterende groep zoudener dan relatief
wat meer adspirant-kopers overblijven, betgeen tot een boger percentage voor
deze groep zou leiden. Maar nogmaals, bet verscbil is bij bet in dit artikel ge-
banteerde 2s niveau niet significant, zodat bier alleen maar sprake is van een
indicatie.
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Anders ligt bet in de situatie als weergegeven in tabel 5. De 2s voor bet
verscbil tussen de beide indices is 0,14. Hetwaargenornen verscbil van 0,33 is dtts
significant.

Tabel S

De bereidheidsindex en de bekendheid met een bepanid consumptie-arrikel

Bereidheidsindex Percentage ‘eigenlijk
weigeren’ + ‘heb geaarzeld’

heeft wel van het artikel geboord 4,15 14
heeft naoit van het artikel geboord 3,82 20

Het is duidelijk, dat degenen die met moeite een gesprek toestonden in
grotere mate zeggen noolt van bet artikel te bebben gehoord, dan degenen
die de deur wat gemakkelijker voor de enqu~trice of enqu~teur opendeden.
Een verandering van bet enqu~teklimaat in ongunstige zin zou dus een ver-
scbuiving van bet bekendbeidspercentage voor bet desbetreffende artikel met
zicb mede brengen, en wel in dier voege, dat bet bekendbeidspercentage dan
groter zou uitvallen, aangezien van de groep mensen die wel van bet artikel
bebben gehoord er relatief meer zouden overblijven dan van de groep mensen
die zeggen nooit van bet artikel te bebben geboord.

Tabel 6 -

De bereidheidsindex en de reacrie op een uitspraak

Bereidbeidsindex Percentage ‘eigenlijk
weigeren’ + ‘heb geaarzeld’

mee eens 4,170 18
noch mee eens, noch mee oneens 4,42 9
niet mee eens 4,07 18

De 2s voor de index bij de tweede reactie is 0,20. Het is duidelijk, dat er van
deze groep ondervraagden velen waren die boog in de bereidbeidsscbaal
scoorden. Bij eenteruggangvan bet enqu~tek1imaat zou dus deze groep nog wel
grotendeels in de steekproef blijven. Van de beide andere groepen zouden er
relatief wat meer uitvallen, waardoor bet percentage voor bet antwoord ‘nocb
mee eens, nocb mee oneens’, boger zou worden.

Vergelijken wede resultaten voor de drie bierboven bescbouwde vraagtypen,
dan moeten we tot de conclusie komen, dat bet beeld niet consistent is. De
boge bereidbeidsindices vonden we bij de volgende groepen:
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vraag koopplannen: gaat bet artikel wel kopen 4,28
vraag bekendbeid artikel: heeft wel van het artikel gehoord 4,15
vraag reactie op een uitspraak: noch mee eens, nach mee oneens 4,42

De eerste twee antwoorden zijn bevestigend voor de vraag, bet derde antwoord
is neutraal.
Het ligt inde bedoeling omde analysevoor een groot aantal vragen te maken.

Mogelijk dat er dan meer inzicbt wordt verkregen in de invloed van de bereid-
heid om aan een enqubte mee te werken, op bet antwoordpatroon, en — wat
mogelijk nog belangrijker is — de mogelijke invloed van non-response op bet
antwoordpatroon. Bovenstaande resultaten wijzen erop dat bet de moeite
waard is de researcb voort te zetten.

5. SAMENVATTING EN CONCLUSIE

In bet onderbavige artikel, dat een vervolg is op een artikel dat in 1977 in bet
Jaarboek van de Nederlandse Vereniging van Marktonderzoekers is gepubli-
ceerd, zijn de resultaten gegeven van de metingen die in de loop van 1977 en
bet eerste kwartaal van 1978 inzake de mate van bereidbeid om aaneen enquete
mede te werken zijn uitgevoerd.
Ret blijkt dat de enqu&ebereidlieidsindex niet altijd op betzelfde niveau

ligt. In september 1977 moet er duidelijk een teruggang in bet enqu~te-
klimaat in Nederland zijn geweest. Het verscbijnsel beeftzicb gelukkig slecbts
gedurende een korte tijd voorgedaan en beeft zicb ook nadien niet meer ber-
baald. Het is daarom tbans nog niet mogelijk een uitspraak te doen over de
oorzaak van de teruggang. Daarvoor zullen de waarnemingen nog lange tijd
voortgezet moeten worden.
Een belangrijkeverandering die zicb in de loop van de waarnemingsperiode

beeftvoorgedaan is de omstandigheid, dat inbet eerste balfjaar van 1977 alleen
Amsterdam een grote — negatieve — uitzondering was wat betreft de enquete-
bereidbeid van de populatie aldaar, maardat in bet tweede balfjaar van 1977 en
in het eerste kwartaal van 1978 ook Rotterdam en, zij bet in mindere mate,
‘s-Gravenbage een lagere enqu~tebereidbeid vertonen.
Een speciale analyse toonde aan, dat er vermoedelijk een samenbang bestaat

tussen eenlage enqu~tebereidbeidsindex en de non-response. De non-response
zou gezien kunnen worden als een verlengstuk van de scbaal van de enqu~te-
bereidbeid.
Zij die laag scoren op de enqu&ebereidbeidsscbaal zullen vermoedelijk bij

een minder gunstig enqu~teklimaat overgaan naar de non-responsegroep.
Dat dit alles van belangkan zijn voor de uitkomsten van een onderzoek wordt

waarscbijnlijk gemaakt door de resultaten van analyses over de samenhang
tussen de antwoorden op vragen en positie op de enqu~tebereidbeidsscbaal.
Ret desbetreffende materiaal moet nog sterk worden uitgebreid, voordat
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definitieve conclusies kunnen worden getrokken, maar er zijn aanwijzingen
dat er een samenbang bestaat, waardoor bij een verandering in bet enqu~~e-
klimaat ook veranderingen in de resultaten van enqubtes kunnen optreden. De
Nederlandse Sticbting voorStatistiek zal dan ook voortgaan met bet opnemen
van de enqu~tebereidbeidsvraag, teneinde bet inzicht in deze zeer belangrijke
materie verder te verdiepen.

80



5. Veranderende meningen over
de positie van de vrouw 1965-1970-1975
Eenbeschrijving van enkele aspecten

J. W. BECKER
M. V.D. SNOEK

1. HET ALGEMENE BEELD

Demeningsvorming rond de positie van de vrouw heeft zich de afgelopen tien
tot vijftienjaar gewijzigd. Hierwordt geprobeerd deze veranderingen enigszins
inkaart te brengen. Daarbij wordt vooral aandacht besteed aan de verandering
van mening bij mannen en bij vrouwen zeif. Eerst wordt echter een korte
beschouwing gehouden, die als eerste ori~ntering dient en tevens de mogelijk-
heid biedt het betrekkelijk heterogene materiaal te groeperen. Tenzij anders
vermeld, is dit materiaalafkomstig uit het onderzoek ‘Culturele Veranderingen
in Nederland 1958—1975’.

De opvattingenover de positie van de vrouw verschullenvan cultuur tot cultuur
en zijn in de geschiedenis van ~n cultuurgebied ook niet steeds dezelfde.
Ze hier weergeven zou — als een goede samenvatting al mogelijk was — te
ver voeren. Laat het voldoende zijn aandacht te besteden aan het waarden-
patroon, zoals dat in Nederland in de vijftiger en zestiger jaren bestond.
De opvattingen die toen sterk overheersten, laten zich — met verwaarlozing

van tal van nuanceringen — als volgt samenvatten. Men ging ervan uit, dat
mannen en vrouwen taken haddendie elkaar aanvulden. De taak van de vrouw
bestond erallereerst uit het gezin te verzorgen. De taak van deman lag buiten
het gezin, waarbij het uitoefenen van eenberoep hoofdzaakwas. Verder waren
er tal van aangelegenheden aan te wijzen, die bij uitstek als ‘mannenzaak’
golden, zoals het beoefenen van politiek. De gehuwde vrouw kon wel buitens-
huis gaan werken, maar alleen als haar gezinstaak dat toeliet. Of zij in dat
geval dezelfde rechten had als haar mannelijke collega’s, was — zeker in de
praktijk van het dagelijks leven — twijfelacbtig. De ongehuwde vrouw kon de
beroepsrol volledig vervullen. Ook voor haar was gelijkstellingmet de man in
de sfeer van het beroep twijfelachtig. Zeker had zij in veler ogen een lagere
status dan de gehuwde vrouw, vooral als de laatste kinderen had.’
Uit een inhoudsanalyse van de rubriek ‘Margriet Weet Raad’, die in het
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gelijknamige weekblad verschijnt, komt in grote lijnen hetzelfde beeld naar
voren. Huwelijk en gezin gelden als veilige haven tegenover de buitenwereld
en de vrouw is in dat gezin bij uitstek op haar plaats. De gezagsver-
houdingen liggen vast: de vrouw is ondergeschikt aan haar man; de kinderen
moeten allereerst doen wat hun vader zegt, en zijn daarna pas verantwoording
schuldig aan beide ouders.2In de loop vande betreffende periodededen zich enkele gebeurtenissen voor,
die niet met het beschrevenwaardenpatroon in overeenstemming waren. In het
juridische vlak nam men de wet ann tot opheffing van de handelingsonbe-
kwaamheid van de gehuwde vrouw (1956); en het werd onmogelijk gemaakt
een ambtenares te ontslaan, als zij trouwde (1957). Voorts vielen bij politieke
partijen, kerken en andere levensbeschouwelijke groepen, bet bedrijfsleven,
uitspraken, en soms ook maatregelen, te signaleren ten gunste van het buitens-
huis werken door de gehuwde vrouw.3

Zijn deze institutionele veranderingen nu gepaard gegaan met menings-
verandering van de mensen? Veel wijst erop dat dit inderdaad zo is. De
geciteerde inhoudsanalyse van de rubriek ‘Margriet Weet Raad’ toont duide-
lijkeveranderingen nan in de meningsvorming over huwelijk en gezin, die hun
weersiag op de positie van de vrouw hebben. Ook denkbeelden, die direct
met die positie in verband staan, zijn veranderd. De vrouw hoeft haar
wensen en gevoelens lang niet altijd meer ondergeschikt te maken nan hetgeen
bet gezin van haar vrangt; tegenover hnar man werd haar positie onaihanke-
lijker. In dezelfde richting wijzen de, overigens meer gekwantificeerde, onder-
zoeksresultaten, die gepubliceerd werden in het Socinal en Cultureel Rapport
1976. Door replicatie van opinie-onderzoek werd dnar, voor de periode
1965—1 975~en liberaliseringvanmeningen t.a.v. huwelijk en gezin, opvoeding,
sexualiteit, en van de rolverdeling tussen man en vrouw, aangetoond.4

Hier wordt de verandering van mening over de positie van de vrouw nader
beschreven. De gedachtenvorming over dit onderwerp, waarvan hiervoor een
en ander werd nangestipt, geeft aanleiding de beschikbare stof in drie grote
gebieden te verdelen:
— meningsvorming, die geconcentreerd is op de wereld binnen het gezin;
— meningsvorming over de rolverdeling tussen man en vrouw in engere zin;
— meningsvorming over de rol van de vrouw buiten bet gezin.
Het eerste gebied is, in relatie tot het onderwerp van dit betoog, wat ruim

afgebakend. Men vindt er de visie op het huwelijk in het algemeen, enkele
meningen betreffende het gezin, de mening over vrijheid in de opvoeding en
meningen over sexualiteit. Deze betrekkelijk uiteenlopende zaken worden in
~n kader beschouwd, omdat een ‘traditionele’ mornal op deze gebieden
— althans in onze samenleving— zo uitwerkt, dat de vrouw sterk aan het gezin
gebonden wordt en nan de man ondergeschikt is. De discussie van de mening
over de rol van de vrouw buiten het gezin concentreert zich — na enkele op-
merkingen overpolitieke belangstelling en participatie — op het werken van de
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gehuwde vrouw en op enkele verschillen, die men bij aanstelling en promotie
maakt.

Een deel van het gepresenteerde materinal werd reeds elders gepubliceerd.5
Nieuw zijn enkele uitsplitsingen, het materinal over politieke belangstelling
en participatie en de multivariate behandeling van een nantal gegevens.
De gegevens zijn voor het merendeel in tnbelvorm gepresenteerd, wnarbij

Kendall’s Tnu C doorgaans als mant voor de verandering is gebruikt. De
percentnges voor ‘mee eens’, of voor de som van ‘zeer mee eens’ en ‘mee
eens’ zijn toegevoegd om een globale indruk te geven vnn de manier, waarop
de vraag beantwoord is. Bovendien is het danrdoor mogelijk de omvang van de
verandering in relatietot de ‘uitgangspositie’ te waarderen. Denntwoordenop de
vragen zijn uitgesplitst nnar geslncht, leeftijd en opleiding. De cijfers voor de
bevolking als geheel werden niet weergegeven, zij zijn al eerder gepubliceerd
en kunnen bovendien gemakkelijk uit de cijfers voor mannen en vrouwen ge-
schat worden.

2. OPVATTINGEN OVER HUWELIJK, GEZIN, OPVOEDING EN
SEXUALITEIT NAAR GESLAGHT, LEEFTIJD EN OPLEIDING.

De tabellen, behorend bij deze paragraaf zijn opgenomen in Bijlage A. De
volgende conclusies laten zich trekken.
De liberalisering tussen 1965 en 1970 is opvallend sterk, na 1970 verloopt

zij trager en is er in een aantal gevnllen zelfs sprake van consolidatie (BijlageA,
tabel 2, 3 en 4). Danrbij verschillen de vernnderingen bij mannen en vrouwen
vrijwel nergens significnntA
Per afzonderlijk gebied valt het volgende op.

— De opvnttingen over het huwelijk werden tussen 1970 en 1975 minder
romantisch. De percentages gevenaan, dnt in 1975 de meningen van vrouwen
minder romantisch getintwaren, dnn die vanmannen. Dit gegeven pleit tegen
de populaire opvatting, dat het vooral de vrouwen zijn, die ‘veel’ van het
huwelijk verwnchten (Bijiage A, tabel 1).

— Bij enkele opvnttingen over het gezin valt op, dat de acceptatie van het
‘bewust geen kinderen willen door een echtpanr’ tussen 1970 en 1975 nog
vrij sterk toeneemt (Bijlage A, tabel 2).

— De opvattingen over sexunliteit vertonen het bekende beeld: grote liberali-
sering tussen 1965 of 1968 en 1970 en geringe liberalisering na 1970. De
geringe instemming met ‘volledige geslnchtsgemeenschap tussen een meisje
en eenjongen, ook als dnt meisje weinig voor die jongen voelt’, wijst erop
dat met die liberalisering zeker niet alle normen losgelaten worden (Bijlage
A, tabel 3). Merkwaardig iswel dat ‘intiem vrijen’ sinds 1968 in toenemende
mate wordt afgekeurd. Kennelijk krijgt dit begrip een totaal andere beteke-
nis.7

— Het kind werd in de opvoeding meer vrijheid toegekend (Bijiage A,
tabel 4).
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Naast de meningsverandering bij mannen en vrouwen is ook bezien hoe de
opvattingen van verschillende Leeftijdsgroepen en groepen met een verschillend
opleidingsniveau veranderd zijn. Dit gebeurde voor vragen die in drie jaar
gesteld waren, zodathet verloop van de verandering goed gedemonstreerd kan
worden. Zowordt tevens aangesloten bij eeneerdere publikatie in dit Jaarboek
(1977).
De ‘ideologische verandering’ naar meer liberaliteit blijkt vooral aangeslagen

te zijn bij de jongeren (35 jaar en jonger) en bij de hoger opgeleiden (h.b.s.
en meer). De jongeren waren in 1965 al het meest liberaal ten aanzien van
huwelijk en gezin, tussen 1965 en 1975 was de verandering in liberale richting
bij de groepvan 17—25 jaar het grootst, tussen 1970 en 1975 werd zij ‘ingehaald’
door de 26—35-jarigen. In 1975 zijn de mensen van 35jaar en jonger liberaler
dan de ouderen. Bij de hoger opgeleiden deed zich ongeveer dezelfde ont-
wikkeling voor. Alleen was daar de verandering tussen 1970 en 1975 niet
systematisch. In 1975 blijken de twee hoogste opleidingsgroepen ten aanzien
van huwelijken gezinhet meest liberaal te zijn geworden (BijlageA, tabel Sen 6).

3. ENKELE OPVATTINGEN OVER DE ROLVERDELING TUSSEN
MAN EN VROUW: EEN MULTI-VARIATE BENADERING

In deze paragraafwordt de verandering in enkele opvattingen, die direct be-
trekking hebben op de rolverdeling tussen man en vrouw, nader geanalyseerd.
Het gaat hier om:

— Een Mokkenschaal ‘Conventionele Man—Vrouw-Verhouding’ (1970—1975);
— politiek behoort geen mannenzaak te blijven (item, 1966—1975);
— eenmeisje kan eenjongen ook vragenmet haar te trouwen(item, 1965—1975);
het buitenshuis werken van de gehuwde vrouw met schoolgaanide kinderen
(item, 1965—1970—1975).

De bijbehorende gegevens zijn gepresenteerd in Bijlage B, tabel 1, 2. (De eerste
vier items van tabel 1 vormen de Mokkenschaal.)
Alsanalysetechniek isgekozen voor de log-lineaire analysevan kruistabellen.

Het gaat hier om een multivariate techniek, zodat verbanden gezuiverd van
elkaar beschouwd kunnen worden. Daarvoor bestaat een computerprogram-
ma: Everyrnan’s ContingencyTableAnalysis (ECTA).Hierna zal de betreffende
techniek steeds met de naamvan het computerprogramma wordenaangeduid.
In het korte bestek van dit artikel kan deze techniek slechts kort beschreven
worden. Voormeerinformatie zij verwezen naar de gespecialiseerde literatuur
en naar het Sociaal en Cultureel Rapport 1978, Bijlage 3, par. 6.8 De techniek
is zeer arbeidsintensief, daarom blijft de toepassing ervan hier beperkt tot een
klein nantal afhankelijken, die echter wel van direct belang zijn voor de
meningsvorming rond de positie van de vrouw.
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ECTA laat het werkenmet dichotomie~n toe. ECTA levert ook zogenaamde
interacties op. Men krijgt bijvoorbeeld een co~ffici~nt voorjongeren, die tevens
een hoge opleiding hebben. Voegt men de steekproeven van onderzoeken, die
men wil vergelijken bij elkaar, dan kan men de ‘tijd’ (jaar van enqu&ering)
als een variabele behandelen. Kiest men een mening als afhankelijke, dan
geven de interacties tussen de tijd, een achtergrondvariabele en de mening
inzicht in de mate, waarin de verandering van een groep afwijkt van de totale
verandering.
In eerste instantie levert ECTA alle verbanden die logisch mogelijk zijn.

Door het weglaten van interacties verkrijgt men onvolledige modellen. Met
een toets voor ‘goodness of fit’ (hier likelihood ratio x2) wordt nagegaan of
het onvolledige model de werkelijke gegevens nog adequaat beschrijft. Door
interacties weg te laten, zoekt men een meer economisch model. De strategie
daarvoor staat niet vast, zij dient wel de orde van de interacties te volgen.

Hier is voor de genoemde afhankelijken eerst naar een economisch model
gezocht, door alle interacties van derde en hogere orde weg te laten. Ook
interacties die iets konden zeggen over de mogelijk afwijkende meningsver-
andering bij mannen en vrouwen, ouderen en jongeren, lager en hoger opge-
leiden vervielen dus.Waargeen passend model gevondenkon worden, is verder
gezocht naar modellen, waar ~n of meer van die interacties wel een rol
speelden. Tenslotte werden die modellen als diagram weergegeven.

De modelstructuur, zoals die er zonder derde- en hogere-orde-interacties uit-
ziet, is weergegeven in figuur 1. Daar vindt men ook de dichotomisering
aangeduid. ‘Oninteressante verbanden’, zoals tussen tijd en geslacht, zijn weg-
gelaten.

Mening
(positief of
negatief)

• Leeftijd

• Opleiding
(h.b.s. en meer)

Het resultaat van het op deze wijze zoeken naar een economisch model is
weergegeven in Staat 1.

Figuur 1.
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Staat I

‘Goodness of Fit’ (P=0,05) van hetmodel zonderderde- en ho~ere-orde-interactie~

politiek mannenzaak = 69 3 df= 16 p = ,OO
werkkring vrouw met schoolgaande kinderen = 46,1 df 27 p = ,0 1
schaal Cony. M.V. Verhouding = 24,9 df = 16 p = ,07
meisie kan jongen oak ten huwelijk vragen = 27,7 df= 16 p = ,03

Alleen bij de schaal bleek het model, zoals in figuur 1 weergegeven nog
passend te zijn.

Vervolgens zijn modellen beschouwd, waarin ~6n of meer, of alle interacties
zijn opgenomen, die erop wijzen dat de verandering zich bij de verschillende
categorie~n van de opgenomen achtergrondvariabelen verschillend heeft voor-
gedaan (Staat 2).

Staat 2

‘Goodness of fit’ van modellen met derde- en hogere-orde-interacties.

Modellen, waarbij voor de
meningsveraiidering rekening gehouden
wordt met de uitsplitsing naar

Politiek
mannen-
zaak

Ten
huwelijk
vragen

werk
kring

I leeftijd/geslacht/opleiding
2 opl./gesl.
3 opl./leeftijd
4 gesl./leeftijd
5 api.
6 gesl.
7 leeft.

dP~ x2 ~ x~ x2 ~

13/21
14/23
14/23
14/23
15/25
15/25
15/25

17,3 ,19
17,4 ,24
21,9 ,08
65,7 ,00
22,0 ,11
66,9 ,00
68,2 ,00

20,0 ,10
22,0 ,08
20,9 ,11
24,5 04
22,9 ,09
27,2 ,03
25j 04

19,1
44,8
19,8
20,5
45,6
45,4
20,9

> ,5

,00

> ,5

> ,5

,01

,01

> ,5

* Het tweede aantal vrijheidsgraden heeft betrekking op ‘werkkring’ waar de ‘tijd’ als een drie-
deling kon warden behandeld.

De conclusies zijn de volgende:

— De verandering vanmening t.a.v. de conventionele man—vrouw-verhouding
(1970—1975) heeft zich over alle in beschouwing genomen categorie~n onge-
veer gelijk voltrokken.

— Voor de meningsverandering bij ‘politiek— mannen zaak’ en ‘meisje vraagt
jongen’ is opleidingde enigenoodzakelijke variabele; immers, alle modellen,
waarin tenminste opleiding opgenomen is, zijn ook passend.

— Voor de meningsverandering bij ‘politiek mannenzaak’ en ‘meisje vraagt
verklarende variabele, immers, allemodellen,waarin tenminste leeftijd opge-
nomen is, zijn ook passend.

— Sexe is nergens noodzakelijk.
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Met deze conclusies is nog niets gezegd over de richting van de verbanden.
Deze richtingen blijken uit de figuren 2 t/m 5, die de meest economische
verklaringsmodellen nit de onderzochte reeks weergeven. Dit zijn voor de con-
ventionele man—vrouw-verhouding het model zonder derde- en hogere-orde-
interacties, voor ‘politiek— mannenzaak’ nummer 5, voor ‘ten huwelijk vragen’
nummer 5, en voor ‘werkkring’ nummer 7.

Jaarvan enqu~tering:II970-1 975

opleiding
\ h.b.s. e.m.

f+17

geslacht
man

leeftild
— longer

dan 35jaar
Figuur 2.

Jaarvan enqu~terlng: 1966-1975

politiek moet geen
mannenzaak blijven

standaardfoutvan de co~ffici~nten is ,04

+ 07

Figuur 3.

standaardfout van de coefficienten is ,03
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Jaar van enqu~terlng:~1965-1 975
tljd 1975

meisje kan oakjongen
ten huwelijk vragen

Jaarvan enqu6terlng:11965-1970-1975
—1975

—1970
—1965

leettlid
longer den
S6jaar

C-,02)+,08 +09 ~vrauw
4, gezinmet

—10 schoolgeande
+17 kinderen nietopleiding - — - bezwaarlljk of

h.b.s. e.m. San te beve-
len,

—,11 -

geslacht standaardfout van deCoSffiCi6nten
man behorend bij tild is 03envan de avenge 02.

Figuur 5.

In de diagrammen geeft een positieve co~ffici~nt bij een rechte pijl aan dat
de vermelde categorie de betreffendemening meersteunt, dan de niet vermelde
categorie. In figuur 2 onderschrijven de mensen van 35 jaar en joilger de con-
ventionele man—vrouw-verhouding minder dan de anderen. (De co~ffici~nt
voor anderen is nI. eenvoudig — ,35). Dit gegeven is gebaseerd op de twee
steekproeven samen. Als er een driedeling is gebruikt, is er voor elk onder-
deel daarvan een co~ffici~nt gegeven. Golvende pijlen met hun co~ffici~nten
geven aan in hoeverre de verandering van de betrokken groep afwijkt van de
totale verandering. Alleen deze conclusies worden hier expliciet vermeld.

Figuur 4.

standaardfout van de co~ffici~nten is 04
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— Hoger opgeleiden zijn tussen 1966 en 1975 extra van mening geworden dat
politiek geen mannenzaak moet blijven.

— Hoger opgeleiden zijn tussen 1965 en 1975 extra van mening geworden dat
een meisje een jongen ten huwelijk kan vragen.

— Jongeren werden tussen 1965 en 1975 extra van mening dat het buitenshuis
werken van de gehuwde vrouw met kinderen niet bezwaarlijk is.

— Deverandering vanmannen en vrouwenwijkt nergens van de totale verande-
ring af, hetgeen ook uit het tabellenmateriaal blijkt.

4. DE POSITIE VAN DE VROUW BUITEN HET GEZIN

In ouder opinie-onderzoek zijn vragen naar de positie van de vrouw buiten
het gezin betrekkelijk zeldzaam. Weliswaar werd deze aangelegenheid in de
Centrum-publikatie ‘Een Onderzoek naar de Rol van de Vrouw in Nederland
Anno 1974’ aan de orde gesteld, maar dit onderzoek verscheen pas aan het
eind van de periode, waarover hier wordt gesproken.9 De reden van dit
gebrek aan belangstelling bij onderzoekers laat zich wel raden: doorgaans gaat
men pas vragen stellen als een bestaande situatie niet meer vanzelfsprekend
is. Bijvoorbeeld doordat zo’n situatie in de media wordt gekritiseerd, of
doordat er verandering in optreedt. Van verandering is de afgelopen jaren wel
sprake, echter niet over de hele linie. Deelname aan onderwijs en beroepsarbeid
nemen toe, in bestuur en politiek is het optreden van een vrouw echter nog
allesbehalve gewoon.’ a
Ondanks het gebrek aan gegevens wordt hier toch geprobeerd iets over de

mening over de positie van de vrouw buiten het huishouden te zeggen. Daar-
voor moet wel gedeeltelijk een andere weg worden ingeslagen dan voor de rest
van dit betoog is gevolgd. Twee terreinen, die voor de ori~ntatie van de vrouw
zeif op de wereld buiten het gezin belangrijk leken, werden geselecteerd:
belangstelling voor de informatieve kant van de media, voorzover die infor-
matie geen betrekking heeft op het huishouden; en belangstelling voor politiek.
Hier zijn geen enqu&evragen over de positie van de vrouw bekeken, maar
wordt nagegaan hoe de belangstelling van vrouwen, vergeleken met die van
mannen, veranderd is. De gegevens over politieke belangstelling worden met
enkele cijfers over gedrag op dit terrein aangevuld. Verder worden politieke
belangstellingenbelangstelling voorinformatie niet strikt gescheiden van elkaar
behandeld : demedia brengen nu eenmaal veel informatie over politiek. Daarna
wordt overgegaan op bet buitenshuis werken van de gehuwde vrouw. Daar-
over zijn wel opvattingen bekend.

Dat vrouwen veel minder dan mannen belangstelling hebben voor politiek en
actualiteiten, is vaak geconstateerd.” Maar hoe zit het nu met de verande-
ringen in belangstelling? Tussen 1967 en 1972 zijn ‘politieke belangstelling’ en
‘het kijken naar actualiteiten-rubrieken’ bij gehuwde vrouwen van 25—65 jaar
even sterk toegenomen als bij mannen (Bijlage C, tabel 1). Een Mokken-
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schaal voor ‘politieke belangstelling’ uit het onderzoek ‘Culturele Verande-
ringen in Nederland 1958—1975’ laat zien dat ook tussen 1966 en 1970 en
tussen 1970 en 1975 mannen en vrouweii op dezelfdemanier veranderen (figuur
6, gemiddelden werden weergegeven).

1,87 M 1,85

1,48
1,32 V 1,35

1,09 ______ ______

1966 1970 1975
Samenstelling von de schaal:
— kijken naar rechtstreekse tv-uitzending uit Tweede Kamer;
— kijken naar t.v.-pragramma’s aver palitiek;
— lezen over palitiek.
Figuur 6. --

Het lezen over actualiteiten vertoont tussen 1971 en 1975 een iets ander
beeld: mannen gingen dit significant (p=0,05) minder doen; de vrouwen
veranderden niet (figuur 7).

2,03
M

1,87

1,50

1,4b

1971 - 1975
Samenstelling van de schoal:
— lezen van plaatselijk nieuws;
— lezen aver Iandelijke problemen;
— lezen aver internatianale problemen.
Figuur 7.

De tabellen 1, 2 en 3 van bijlage C geven tenslotte materiaal van zeer ver-
schillende aard weer. Deveranderingen verschillen bij mannen en bij vrouwen
vrijwel nergens, niet bij belangstelling, niet bij opvattingen en niet bij indica-
ties van gedrag. Alleen bij ‘spreken op vergaderingen’ en bij ‘kijken naar
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achtergrondprogramma’s’ is er significant verschil. In het laatste geval zijn de
vrouwen meer gaan kijken dan de mannen (Bijlage C, tabel 3).

De geconstateerde veranderingen versehillen voor mannen en vrouwen dus
nauwelijks, maar hoe zit dat nu met leeftijds- en opleidingsgroepen? Dit is
nog niet voor alle hier gebruikte vragen nagegaan. Een eerste analyse van een
vergelijking tussen de verkiezingsonderzoeken van 1971, 1972 en 1977 geeft wel
een aanwijzing.’2 Enkele belangrijke variabelen werden uitgedraaid tegen een
combinatie van geslacht, leeftijd onder of boven 35, en opleiding hoger of lager
dan h.b.s. (Dus in totaal acht sub-categorie~n.) Vrijwel nergens bleken de sub-
categorie~n afwijkend van de totale trend veranderd te zijn. Een ECTA-
bewerking met het item ‘belangstelling voor politiek’ als afhankelijke (1970--
1975) geeft eenzelfde resultaat. Het ziet er naar uit, dat hoewel geslacht, leeftijd
en opleiding voor politieke belangstelling etc. op ~en moment belangrijke
determinanten zijn, zij de verandering niet duidelijk beinvloeden.

De meningsvorming van het ‘buitenshuis werken van de gehuwde vrouw’ is
in paragraaf 3 reeds behandeld. In Bijlage C, tabel 4, wordt de beantwoor-
ding van de vraag nogmaals weergegeven. Daarbij zijn ook de resultaten van
een replicatie in 1978 betrokken.13 Tussen 1975 en 1978 was er, evenals in de
vorige periode, sprake van stabilisatie.

Bij een wat ruimere beschouwing van de meningsvorming vallen enkele
zaken inhet bijzonder op. In de eerste plaats is de mening over het buitenshuis
werken van de gehuwde vrouw veel minder positief, wanneer haar kinderen
daarom naar een creche moeten (Bijlage B, tabel 2). Dit duidt erop dat de
zorg voor gezin en opvoeding door de vrouw nog sterk in de oordeelsvorming
blijftmeewegen (1970—1975). Verder wijst de verminderende steun voor meer
cr&ches erop, dat de bereidheid om voorzieningen ten bate van de werkende
gehuwde vrouw te cre&en toch we! achterblijft.’4 Opvallend zijn tenslotte de
verschillen, die men tussen groepen werknemers blijkt te maken bij ontslag
en bij promotie. Zoals mag worden verondersteld, wordt verschil gemaakt
tussen ‘raciale groepen’, waarbij blanken in het algemeen en Nederlanders
beter af zijn. Geslacht en gezinsverantwoordelijkheid zijn echter veel zwaarder
wegendecriteria, die in het nadeel van ongehuwden en vanvrouwen werken. Uit
dit alles valt te concluderen, dat de steun voor het werken van de gehuwde
vrouw bepaald niet onvoorwaardelijk is.

5. SAMENVATTING EN ENIGE CONCLUSIES

Sinds het midden van de jaren zestig zijn de meningen op het gebied van het
gezin, de sexualiteit en de opvoeding geliberaliseerd. De sterkste verandering
had daarbij plaats v66r 1970. Tussen 1970 en 1975 werd de visie op het
huwelijk wat minder romantisch getint. De verandering bij mannen en bij
vrouwen was gelijk. Wel bleek de liberalisering bij jongeren (35 jaar en jonger)
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en bij hoger opgeleiden (h.b.s. en meer) extra sterk aan te slaan. Terwijl zij
in 1965 al het meest liberaal waren, veranderden zij tussen 1965 en 1970 en
tussen 1970 en 1975 van alle leeftijds- en opleidingsgroepen het meest in
liberale richting.
Het beeld met betrekking tot de verandering in de visie op de man—vrouw-

verhouding in engere zin is minder eenduidig. Wel is het zo dat de conven-
tionele houding ten aanzien van de man—vrouw-verhouding tussen 1970 en
1975 verzwakte; en dat bij tweemeningen (‘politiek is mannenzaak’ en ‘meisje
kan ook jongen ten huwelijk vragen’) de opvattingen op wat langere termijn
(I 965/’66 en 1975) eveneens minder conventioneel werden. In het geval van de
houding ten aanzien van de relatie tussen man en vrouw vindt men echter niet
dat jongeren of hoger opgeleiden sterker dan de totale trend veranderden.
Bij de mening, dat een meisje eenjongen ten huwelijk kan vragen veranderden
de hoger opgeleiden wel iets sneller in minder conventionele richting. Bij de
vraag of politiek een mannenzaak moet blijven is dit effect zeer sterk. Het is
echter wel zo dat — verrassend genoeg — hoger opgeleiden hier over het
geheel genomen conventioneler denken dan lager opgeleiden. Mogelijk halen
de hoger opgeleiden hier slechts het algemene niveau van acceptatie in.

Veel van de meningsveranderingen op de gebieden huwelijk en gezin, sexuali-
teit en opvoeding hebben een verschillende betekenis voor de positie van man
en vrouw. Voor de meningen over de rolverdeling tussen man en vrouw zelf,
is dit zekerzo. Het is daaromopvallend dat mannen en vrouwen vrijwel overal
op dezelfde manier veranderd zijn. Men krijgt het beeld van een ‘ideologische
stroming’ die voor mannen en vrouwen dezelfde is.
De veranderingen op de gebieden huwelijk, gezin, sexualiteit en opvoeding

hebben vooral aanhang gevonden bij de jongeren en de hoger opgeleiden. Bij
de opvattingen over de man—vrouw-verhouding, die meer direct op vrouwen-
emancipatie betrekking hebben, is dit vrijwel niet zo. Een aantal belangrijke
subgroepen veranderden op dezelfde manier in hun houding ten aanzien van de
conventionele man—vrouw-verhouding.

De genoemde meningsveranderingen wijzen erop, dat men de vrouw wat
meer vrijheid is gaan toekennen. Vindt deze ontwikkeling nu een tegenhanger
in een sterkere ori~ntatie van vrouwen op enkele zaken, die nadrukkelijk
buiten de gezinssfeer liggen? Wat betreft politieke belangstelling, en enkele
vormen van politiek gedrag is dat niet zo. Voorzover daarin tijdens de be-
schouwde periode verandering optrad, is die bij mannen en vrouwen — met
een enkele uitzondering — dezelfde. De belangstelling voor actualiteitenrubrie-
ken op de TV nam bij vrouwen tussen 1970 en 1975 sneller toe dan bij de
mannen. De combinatie van leeftijd, opleiding en sexe beinvloedt de veran-
dering van een aantalmeningen en houdingen op politiek terrein maarweinig.

De houding ten opzichte van het buitenshuis werken door de gehuwde vrouw
werd sinds 1965 positiever, alweer vooral tussen 1965 en 1970. Jongeren
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veranderden hier sneller dan de totale trend. Er zijn aanwijzingen voor dat de
instemmingmet buitenshuiswerken hier toch bepaald niet onvoorwaardelijk is.
Als kinderen naar een creche zouden moeten om het werken van hun moeder
mogelijk te maken, is de adhesie al heel wat minder groot. De bereidheid om
door de overheid cr~ches te laten cre~ren, neemt af. Tenslotte doen enkele
opiniepeilingen vermoeden dat de arbeidsdeelname van de vrouw niet moet
gaan ten koste van het werken van de man. Gehuwde werkende vrouwen
zullen doorgaans geen kostwinner zijn, toch is juist dit criterium belangrijk
voor het toedelen van werk en van promotie. Alles bij elkaar krijgt men de
mdruk dat het buitenshuis werken van de gehuwde vrouw meer gezien wordt
als een luxe, dan als iets waarvoor men offers over zou moeten hebben.

Bijlage A

TABELLEN BIJ PARAGRAAF 2

Tabel I

Opvottingen over het huweizik naor geslacht, 196S—197S

Nr. Mening Gesi. (sterk) mee
eens (%)

1965 1975

Verschuiving
l965~1975*

I lemand die getrauwd is, is gelukkiger M 65,5 41,3 +0,24
dan jemand die angetrauwd blijft V 55,0 29,2 +0,26

2 Beter een huwelijk dat niet za best is, M 10,0 11,1 —0,05
dan helemaal niet trauwen V 9,0 10,3 (—0,02)

3 Naarmate men langer met elkaar getrauwd is, M 73,9 59,4 +0,15
gaat men elkaar steeds meer waarderen V 75,9 55,7 +0,21

4 De meeste huwelijken leiden tat een M 13,7 19,0 +0,12
teleurstelling V 16,2 26,5 +0,20

5 Goede huwelijken kamen tegenwoordig M 31,5 44,4 +0,15
minder vaar dan vraeger V 30,9 48,7 +0,20

6 De meeste huwelijken warden op M 36,9 39,7 (+0,01)
den duur een sleur V 33,0 41,0 +0,10

* De omvang van de verschuiving is weergegeven met behuip van de Kendall Tau C. Een
+-teken duidt op taegenamen pessimisme ten aanzien van bet huweijik, een — -teken duidt op
taegenamen aptimisme.
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Tabel 2

Opvattingen over her gezin noor geslacht, 1965 1970—1975

Nr. Mening Gesi. (sterk)mee eens (oo) Versch. Verach.
1965~~70* l970~’75*

1965 1970 1975

I Echtscheiding, als er nag kleine M 10,2 32,9 35,7 +0,42 +0,06
kinderen thuis zijn, is taelaatbaar V 12,7 47,9 43,9 + 0,49 (— 0,02)

2 Geen principi6le bezwaren tegen M 61,9 67,9 68,4 +0,08 (+ 0,00)
gebaartenbeperking V 52,7 64,1 62,7 +0,13 (—0,01)

3 Het is Ic billijken, dat echtparen M 26,1 64,6 74,5 +0,41 +0,12
geen kinderen willen krijgen als V 19,5 56,4 68,4 + 0,40 + 0,15
daar medisch geen bezwaar tegen is

* De amvang van de verandering is uitgedrukt in Kendall Tau C. Een + -teken duidt op taename
in liberale richting, een — -teken duidt op een toename in niet-liberale richting.

Tabel 3

Optattingen over sexualiteit noar geslachr, 1965/68—1970—1975

Nr. Mening GesI. (sterk) mee cens (o/~) versch. Versch.
1965/’68— 1965—’75

1965/ 1970 1975 1970* 1970~’75*
‘68

In geval van antrauw hapert er icts M
aan een huwelijk (1965)** V

2 Een avantuurtje van een getrauwde M
man is in bepsalde gevallen te V
rechtvaardigen (1965)

3 Een enkel avantuurtje kan vaar een M
gaed huwelijk geen kwaad (1965) V

4 Geslachtsverkeer tussen mensen die M
willen trauwen is toelaatbaar (1965) V

S Een meisje mag valledige geslachts- M
gemeenschap met cen jangen hebben, V
als zij veel vaar hem voelt (1968)

6 Een meisie mag valledige geslachts- M
gemeenschap met een jongen hebben, V
oak al voelt zij weinig voar hem
(1968)

7 Een meisiemoet maagd blijven
tat zij ffauwt (1965)

66,8 44,7 + 0,22
71,1 52,8 +0,18
22,1 50,1 52,0 +0,27 (+0,02)
18,0 45,1 45,2 ±0,27 (+0,00)

30,0 53,2 38,1 +0,40 —0,14
15,4 40,3 31,3 +0,40 —0,06
27,3 65,0 61,6 +0,38 (—0,03)
15,9 55,3 55,6 +0,43 (+0,00)
24,3 51,9 48,8 +0,32 (±0,02)
13,7 38,2 37,8 +0,36 +0,07

3,4 14,8 17,4 +0,25 +0,19
1,0 3,9 8,6 +0,18 +0,20

M 66,6 29,5 19,7 +0,37 +0,05
V 72,4 36,9 22,7 +0,39 +0,10

* Dc amvang van de verandering is uitgcdrukt met behuip van Kendall Tau C Een + -teken
duidt op cen toename in liberale riebting, cen — -teken, duidt ap een taename in nict-liberale
richting.

** AchIer de mening is het cerste jaar van anderzaek vermeld.

96



Tabel 4

Opvattingen over de verhouding lussen ouders en kinderen 1965—1970—1975, en 1970—1975

Nr. Mening Gesi. (sterk) mee cens (%)

1965 1970 1975

Yersch.
1965~’70*

Versch.
1970~’75*

1 Het is meestal am het bestwil van M 59,5 55,3 (+0,04)
teenagers als zij doen wat hun V 66,8 55,5 + 0,09
ouders zeggen

2 Ret belangrijkste dat men kinderen M 44,0 39,4 (+0,03)
kan leren, is algehele gehoorzaam- V 49,8 41,7 + 0,07
heid aan hun ouders

3 Ret is vanzelfsprekend dat kinderen M 75,1 70,6 + 0,07
cerbied en respect voor hun ouders V 73,9 69,7 +0,08
hebben

4 Kinderen van 18 jaar mogen alles M 50,4 71,8 77,8 + 0,21 + 0,06
lezen V 46,5 71,9 77,8 +0,25 +0,06

S Kan cen 20-jarige dochter zeif of M 49,0 83,0 86,6 +0,33 (+0,01)
in overleg met ouders bepalen hoe V 45,6 82,5 87,3 + 0,37 (+0,03)
laat zij ‘s avonds thuiskomt?

6 Kinderen mogen jij’ tegen hun M 31,7 45,4 45,4 +0,19 (+0,04)
ouders zeggen V 30,4 49,7 46,1 +0,25 (+0,01)

* Dc omvang van de verandering is uitgedrukt in Kendall Tau C. Een + -teken duidt op cen
toename in liberale richting, een — -teken op een toename in niet-liberale richting.

Tobel 5

Huwel(jk en gezin naar leeftUd, 1965—1970—1975 (4= meest liberaal~

1965 65—70 1970 70—75 1975

17—25
26—35
36—50
51—70

3,5
2,9
2,1
1,5

3,2
2,9
2,6
1,3

3,7
2,8
2,3
1,2

2,5
3,6
2,0
1,9

3,5
3,1
2,1
1,3

W ,464 ,460 ,652 ,364 ,430

S/NS,P~0,05 S S S S S
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Tabel 6

Huwelilk en gezin naar opleiding, 1965—1970—1975 (4=meest liberoal)

1965 615—70 1970 70—75 1975

1. Lager onderwijs
2. Uitgebreid anderwijs
3. Middelbaar onderwijs
4. Hager onderwijs

1,6
2,2
2,8
3,4

1,9
3,5
2,3
2,3

1,3
2,3
3,1
3,3

—

—

—

—

1,3
2,1
3,0
3,6

W ,360 ,288 ,496 ,188 ,612

S/NS,P~0,05 S S S NS S

Toelichting op de tabellen S en 6
De bewerkingen hebben betrekking op de volgende items.
Bijiage A, tabel 2, nummers 1, 2
Bijiage A, tabel 3, nummers 2, 4, 6, 7
Bijiage A, tabel 4, nummers 4, 5, 6
Bijiage B, tabel 2, nummer I

De gevolgde werkwijze sluit aan bij die, welke gevolgd werd in J. W. Becker, C. Kool en
A. P. N. Nauta: Culturele Veranderingen: enkele overwegingen en resultaten’, Jaarboek van de
NederlandseVerenigingvanMarktonderzoekers, 1977. Zij laat zich het beste aan de hand van eca
voorbeeld uitleggen. Gesteld dat men de antwikkeling van de opvattingen over huwelijk en gezin
wil traceren tussen 1965 en 1975, en wel in het bijzonder de ontwikkelingen t.a.v. leeflijdsgroepen.
Er zijn 10 vragen (v, I/rn v10) die dit terrein bestrijken. Er zijn 4 leeftijdsgraepen (17—25,
26-~35, 35—50 en 51—70)waarvan men de meningen wil volgen. Van ieder van de leeftijdsgroepen
is per vraag vast te stellenhet percentage ‘zeer mee eens’ en ‘meeeens’. Er ontstaat dan per vraag
een rangarde tussen de vier leeftijdsgroepen onderling, aangevend de mate waarin menhet met de
vraag eens is. Doet men dit voor alle 10 vragen dan ontstaan bier rangarden, waarvan te
berekenen is of zij significant overeenkomen. Dit is geschied met behuip van Kendall’s con-
cordantiemaat W.
Voor iedere leeftijdsgroep is over lien vragen een gemiddelde positie te berekenen, de 4

gemiddelde posities geven de gemiddelde rangorde aan. Hiermee is de uitgangspositie vastgelegd.
Zij geeft aan de volgorde van de vier leeftijdsgroepen, in de mate van adhesie, t.a.v. de tien vragen
tezamen.
Dezelfde procedure is toegepast t.a.v. de versehuiving tussen tweejaren, alleen vormen bier niet

de percentages ‘mee eens’ het uitgangspunt, maar de mate van verandering per Ieeftijdsgroep,
uitgedrukt in Wilcoxan’s toetseenheid. Oak hierop kan een signilicantieberekening aan de hand
van Kendall’s W warden toegepast, en een gemiddelde ‘rangorde van verschuiving’ (gemiddelde
over tien vragen) warden opgesteld.

98



Bijlage B

TABELLEN BIJ PARAGRAAF 3

Tabel I

Opvattingen over de verhouding tussen man en vrouw 1965, 1966—1970—1975

Nr. Mening Gesi. (sterk) mee eens (%) Versch.
- — -- --— 1965/’66—’75

1965/ 1970 1975 1970~1975*
‘66

I Een vrouw is geschikter voor het apvoeden M 77,9 71,3 + 0,09
van kleine kinderen dan een man V 77,4 62,2 +0,16

2 Ret is onnatuurlijk dat een vrouw in een M 30,0 20,0 +0,11
bedrijf leiding uitoefent over mannen V 29,9 18,8 +0,09

3 Ret is niet zo belangrijk dat een meisje M 24,5 18,4 +0,08
een even goede opleiding krijgt als een V 20,1 13,5 + 0,07
jongen

4 Je kunt jongens vrijer opvoeden dan M 30,6 23,7 + 0,08
meisies V 27,3 22,3 + 0,07

5 Politiek belsoort geen mannenzaak te M 66,7 61,6 (—0,01)
blijven (1966)”’ V 64,0 64,8 (+0,03)

6 Een meisie kan een jongen oak vragen M 14,4 48,6 +0,42
met haar te trauwen (1965) V 5,9 30,9

—~
+ 0,35

* De omvang van de verandering is uitgedrukt in Kendall Tau C. Een + -teken duidt op een
toename in niet-conventionele richting, een — -teken duidt op een toename in conventionele
richting.

** Achter de mening is het eerste jaar van onderzoek vermeld.

Tabel 2

De mening over het buitenshuis werken van tie gehuwde vrouw 1965—1970—1975

Nr. Mening Gesi. (sterk) mee eens (%) Verscb. Versch.
— - - 1965—’70’ 1970~~75*

1965 1970 1975

IHet werken van een gehuwde M 13,0 52,3 53,9 + 0,40 (+0,01)
vrouw met schoolgaande kinderen V 19,4 60,4 61,1 + 0,43 (— 0,02)

is aan te bevelen of niet bezwaarlijk
2 Het werken van een gehuwde M 28,4 35,8 +0,07

vrouw is aan te bevelen of niel V 21,7 33,7 +0,12
bezwaarlijk, oak als de kinderen
daarvoor naar een creche zouden
moeten**

* De omvang van de verandering is nilgedrukt in Kendall Tao C. Een + -tekenduidt op toename
in niet-traditionele richting, een — -teken op een toename in traditionele ricliting.

** Deze vraag is alleen gesteld aan degenen, die de eerste vraag niet met ‘bezwaarlijk’ hadden
beantwoord.
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Bijiage C

TABELLEN BIJ PARAGRAAF 4

Tabel I

Politieke Interesse naar ges!acht, 1967—1972

Gesi.

M**

seer + tamelijk geinteresseerd (%)
—_--

1967 1972

verschuiving-
~l967~’72*

66,0 72,0 +,08
\t”’ 41,0 49,0 +,09

van de Kendall Tau C. Een* IJe omvaog van de verandering is weergegeven met behuip

+ -teken duidt op toegenamen belangstelling.
** Alleen g~huwden van 25—65 jaar. De tabel is gebaseerdop cijfers ontleend aan L. J. Gubbels:

‘Veranderingen in de Politieke Betrokkenheid bij Vrouwen: een exploratieve studie’, Nijmegen
1977, Bijiagen, pp. 9—11.

I~du’I 2 -

Stemgedrag naar geslacht, 1971, 1972 en 1977 iii percentages

1971 1972 1977

Man Vrouw Man Vrouw Man

Niet stemmen 13,3 14,2 7,5 9,6 8,5
wet stemmen 86,7 85,8 - 92,5 90,4 - 91,5

Bran: Nationale Verkiezingsonderzoeken, 1971, 1972 en 1977.

Vrouw

8,7
91,3

Tabel 3

Enkele opvattingen en gedragingen op politiek gebied 1965—1975 en 1970—1975

Nr. Mening Gesi. (sterk) mee eens (%)
gedraging

1965 1970 1975

Versch.
1970—’75~’

I Kijkl (bijna) altijd naar achtergrond-
pragramma~s**

2 Bezoekt vergaderingen van een politieke
partij

3 Heeft wel eens iets gedaan voor een politieke
partij

4 Zouwa~rschijn1ijk iets doen tegen het aan-
nemen van een onrechtvaardige wet

5 Heeft op een vergadering wel eens een stand-
punt naar voren gebracht***

23,5
20,5
14,4
5,1

M
V
M

V
M
V
M
V
M
V

31,6
32,3
17,7
8,6

7,0 8,6
2,8 4,6
7,6 15,1
3,9 8,0

44,0 17,8
15,5 8,2

+0,11
±0,20
+0,03
+0,04
(±0,01)
(+0,02)
+ 0,18
+ 0,14
—0,25
—0,07
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Tobel 3 (vervolg)

Nr. Mening
gedraging

Gesi. (sterk) mee eens (%)

1965 1970 1975

Versch.
1970~’75*

6 Heeft wel eens naar een krant geschreven M 5,6 5,9 (±0,00)
am een bepanld standpunt naar varen te V 3,0 3,1 (+0,00)
brengen***

7 De politiek is dikwijls te moeilijk am te M 66,9 61,9 +0,05
begrijpen V 82,1 82,1 (—0,00)

8 Je kunt bet beste stemmen zoals je familie, M 8,6 6,6 (+0,02)
bekenden en vrienden V 17,8 14,4 +0,03

9 WisI al lang van te voren hoe te stemmen**** M 81,1 71,4
V 84,1 68,0

* De amvang van de verschuiving is uitgedrukt in Kendall Tau C. Een + -tekenduidt op een
toename inbelangstellingvoor ofbetrokkenheid bij poliliek, een — -tekenduidt op een afoame.

** Met name genoemd werden: Achter het Nieuws, Brandpunt, Hier en Nu, Televizier.
~‘“‘ Alleen gesteld aan respondenten janger dan vijftig jaar.

“‘“““Omdat de antwoordcategarie~n hier niel ordinaal waren, is er geen Kendall Tao C berekend.

Tabel 4

Mening over het werken van tie gehuwde vrouw met schoolgaande kinderen, 1965—1970—1975—1978

1965 1970 1975 1978

aan te bevelen 1,7 16,1 13,6 15,7
niet bezwaarlijk 14,6 40,2 44,3 40,6
bezwaarlijk 83,7 43,7 42,2 43,7

Tobel S

Mening over de verschillende behandeling van enkele bevolkingsgroepen, 1978, in procenten*

A. Ontslag omdat het bedrijf slecht gaat

‘Moet antslagen warden’ ‘Mag geen
verschil maken’

Groep 1 % Groep2

Blanke 1,5 lemand met andere huidskleur 13,5 85,0
Nederlander 1,5 Surinamer 30,2 68,3
Nederlanders 2,7 Buitenlanders 39,9 57,4
Jongere 27,9 Oudere 34,0 38,1
Mannen 2,1 Vrouwen 49,7 48,2
‘Nerknemers met gezin 2,5 Ongehuwde werknemers 66,6 30,9
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Tabel 5 (vervoig)

B. Keuze voor pramatie

‘Moet promotie hebben’

Groep 1 %
— —~

Groep 2

‘Mag geen
—~verschi1 maken’

Blanke 14,7 lemand met andere huidskleur 2,0 83,0
Nederlander 23,8 Surinamer 1,4 74,8
Nederlanders 30,1 Buitenlanders 1,5 68,4
Jongere 21,5 Oudere 23,5 54,7
Mannen 33,6 Vrouwen 2,4 64,0
Werknemer met gezin 41,6 Ongehuwde werkoemer 2,3 56,1

* De volledige vraagstelling was:
Veranderstel dat er twee werknemers zijo, die op ~bn punt verschullen, maar overigens op alle
punten gelijk zijn.
Als een van hen antslagen moet warden omdat het bedrijf slecht gaat, wie zon dat valgens U
danmoeten zijn?Werknemer met gezinof ongehuwdewerkoemer? Buitenlander ofNederlander?
Man of vrauw? Surinamer ofNederlander? Jangere of audere?Blanke of iemand met andere
huidskleur?
Veronderstel nu weer eens dat er twee werknemers zijo, die op ~bn punt verschillen, maar
averigens op alle andere punten gelijk zijn. A1smaar een van beiden in aanmerking kan komen
voor promotie, wie zau het dan moeten zijn? Volgt dezelfde apsomming.

NOTEN -

1. I.J. Schoonenboorn en H.M. In ‘t Veld, De Emancipatie van tie Vrouw, Voorstudies en
Achtergronden, W.R.R., 1976, pp. 7—14, 60—62.

2. C. Brihkgreve en M. Karzec, ‘Gevoel, Gedrag en Moraal in Nederland: 1938—1978’,
Intermedlair, jrg. 14 (1978), nr. 6.

3. I.J. Schoanenboom en H.M. In ‘t Veld, Emancipatie van tie Vrouw, pp. 14—28.
4. Sociaal en C~ultureel Rapport 1976, pp. 257—265. De beschrijving van het replicatie-onderzoek
is te vinden op pp. 226—228.
Zie oak:
J.W. Becker, C. Kool en A.P.N. Nauta, ‘Culturele Veranderingen: enkele overwegingen en
resultaten’, Jaarboek van de Nederlandse Vereniging van Marktonderzoekers, 1977.

5. lW. Becker, C. Koal en A.P.N. Nauta, Culturele Veranderingen; J.W. Becker, A.P.N. Nauta
en C.P. Middendorp, Culturele Veranderingen in NederIand~ in: R. v.d. Vlist en J. Jaspers
(red.): Sociale Psychologie in Nederland, deel IV (te verschijnen in 1978).

6. Voor het bepalen van de significantie tussen Kendall Tan’s zij v~erwezen naarMG. Kendall:
Rank Correlation Methods, London 1948, pp. 37—54. Hier wardt slechts vermeld dat bij de
sleekproefaantallen, waarop de Kendall Tau’s in dil artikel gebaseerd zijn, doorgaans pas bij
een verschil van 0,09 van significantie gesproken kan warden.

7. 1968 1970 1975 l968~’70* 1970~’75*

Een meisje mag infiem met een M 71,8 62,4 57,7 —0,24 —0,05
jongen vrijen als zij veel voor hem V 64,1 47,3 47,6 — 0,23 (+ 0,02)
voelt
Een meisie mag intiem met eenjongen M 85,3 66,1 62,2 —0,39 (—0,03)
vrijen als zij verliefd op hem is V 75,1 46,9

-
43,7 —0,41

•..
(+0,01)

* — = toename naar niet-liberaal.
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8. Een cenvaudige beschrijving van de log-lineaire analyse is te vinden in: B.S. Everitt, The
Analysis of Contingency Tables, Londen t977, pp. 80—107.
Gespecialiscerde informatie geven de artikelen van L. Goodman:
‘The MultivariateAnalysis ofQuanlitalive Data: InteractionsAmong Multiple Classificalions’,
Journal of the American Statistical Association, Vol. 65, 1970.
‘A General Model for the Analysis of Surveys’, American Journal of Sociology, Vol. 77, 1972.
‘Causal Analysis ofData from Panel Studies and other Kinds of Surveys’, American Journal
of Sociology, Vol. 78, 1973.
Nederlandse toepassingen sun:
J.W. Becker, C.P. Middendorp en A.P.N. Nauta, Culturele Veranderingen in Nederland.
I. Gadourek, ‘Ret VersomberdeToekomstbeeld in Nederland (1958—1975): toepassing van log-
lineaire analyse en van hi~rarchische modellenbouw op gegevens uit twee steekproeven’,
Mens en MaatschappU, Jrg. 52, 1977.
A. Boomsma, ‘Ongelijkheid bij Orthodontisehe Hulp; een analyse met log-lineairemodellen’,
Mens en MaatschappU, 1978, 2.
F.H.M. Nieman, De Toepassing van Goodmans log-lineaire modellen voor de analyse van
qualitatieve variabelen m.b.v. het computerprogrammaECTA, Nijmegen, Sociologisch Instituut.

9. Een Ondersoek naar de Rol van de Vrouw in NederlandAnna 1974, Centrum 1974.
10. Zie voor diverse gegevens L.J. Meijer, De Sociale Atlas van de Vrouw, Sociaal en Cultureel

Planbureau, 1977.
11. L.J. Gubbels, Veranderingen in Politieke Betrokkenheidbil Gehuwde Vrouwen: een exploratieve

Studie, Nijmegen, 1977, pp. 6—27.
12. Ret data-bestand, dat door bet koppelen van deze onderzoeken ontstaat, is technisch nag

niet geheel toegankelijk gemaakt. Er waren wel reeds enige kruistabellen beschikbaar. 1-let
materiaal — oak de ECTA-bewerking — is in afwachling van verdere publikaties niet weerge-
geven.

13. In 1978 werd een beperkt santal vragen uit ‘Cutturele Veranderingen in Nederland 1958—
1975’ herhaald. Voor publikatie van de resuttaten zie het Sociaal en Cultureel Rapport 1978,
hoofdstuk II.

14. Mening Antwoord- 1970 1975 1978

De overheid moet meergoedkope crbches Sterk mee eens 30,9 20,1 11,9
bouwen t.b.v. werkende moeders Mee eens 35,9 36,1 26,4

Samen 66,8 56,2 38,3

103



6. ‘Industrial CLINIC’
ofwel het benutten van ‘klinische’ omstandigheden

bij industrieci marketing-onderzoek

R. STEGEMAN, G. VAN DER VuuRsT DE VRIEs en W. KNAPPER

1. INLEIDING

Daar waar de industri~1e toeleverancier zijn afzetmarkt jarenlang middels
persoonlijke benadering heeftkunnen bewerken, wordt hij in steeds toenemende
mate geconfronteerd met de noodzaak met deze afnemersmarkten op afstand’
te communiceren.
Hij zal dan ook steeds meer zijn toevlucht moeten zoeken tot niet-verbale

communicatiewaarvoor een vlekkeloze overdracht van informatie, aansluitend
op de perceptie van de afnemer, van essentleel belang is.

In dit artikel wordt de mogelijkheid beschreven middels een compacte en
praktisch hanteerbare onderzoeksvorm de zgn. ‘Industrial CLINIC’ deze corn-
municatieve problemen te inventariseren en tot een oplossing te brengen.

Deproblematiek van het moeten communiceren op afstandspeelt bijv. sterk bij
de verkoop van technisohe apparatuur in de wat lagere prijsklassen (f 1.000—
f. 15.000), afgezet in wat men zou kunnen noemen de ‘professionele markt’, de
beroepsmatige gebruiker in het bedrijfsleven c.q. de overheid.
Apparatuur die in het algemeen niet via complexe groepsmatige koop-

processen wordt aangeschaft, en waar de directe gebruiker een grote invloed
heeft:
— de marketing van dergelijke apparatuur stond tot voorheen vrijwel volledig
in het teken van de persoonhijke verkoop, van een sterk persoonlijke be-
nadering van de markt;

— de gestegen personeelskosten leggen echter beperkingen op aan deze directe
wijze van marktbewerking;

— ook de stagnerende industri~1e groei en de daaruit voortvloeiende ver-
scherping van de concurrentie — apparatuur in deze prijsklasse wordt door
een groot aantal firma’s aangeboden — dwingen tot een bredere en vooral
selectieve marktbenadering.
De industri~1e toeleverancier ziet zich dan ook genoodzaakt naar andere
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communica tiemiddelen te grijpen dan de traditionele (persoonlijke) marktbe-
nadering, of zal in jeder geval zijn prioriteiten dienen aan te passen.
Naast de mogelijkheid van vakbeurzen — vaak ontoereikend om het vol-

ledige scala van alle apparatuur tot zijn recht te laten komen — zal hij in
toenemende mate zijn toevlucht zoeken in media-advertenties maar zeker ook
in de wat beter te richten direct-mail.
Hierbij doet zich echter een nieuw probleem voor. De bedoelde apparatuur

worilt nog steeds sterk los van de eigenlijke markt ontwikkeld. De ontwikke-
ling, respectievelijk de innovatie, wordt veel sterker bepaald door het eigen
‘kunnen’ en de technische perceptie van de ontwerper dan door invloeden en
wensen van de uiteindelijke gebruiker. Als gevolg hiervan staat bij de ontwik-
keling het resultaat (de performance van de apparatuur) centraal en wordt
(mogeijik) voorbijgegaan aan de voorwaarden die ult de toepassing (het
werkelijke gebruik) voortkomen.
Indien de industri~le marketeer zich voor de taak gesteld ziet over een

dergelijk technisch produkt op papier te communiceren, zal het duidelijk zijn
dat hij daarbij inhoudelijk sterk is aangewezen op wat hem door de technici
wordt aangegeven,met name door de ontwikkelaars die mm ofmeerperdefinitie
hun geesteskind in technische vondsten en foe~es zullen ‘beschrijven’ maar er
veel minder een bijdrage toe kunnen leveren om het produkt in zijn gebruiks-
technische context te plaatsen.
Dit geldt in nagenoeg dezelfde mate voor apparatuur van de concurrentie

waarvoor men wel vergelijkingen kan maken op technische kwaliteiten maar
deze ook weer moeizaam naar het werkelijke gebruik kan vertalen.
In het communicatieproceswordt men dan geconfronteerd met de mogellik-

heid van een conflictsituatie tussen enerzijds de wijze waarop men zelf het
produkt (technisch) gestalte en inhoud probeert te geven en anderzijds de
manier waarop de gebruiker en/of koper het produkt vanuit de praktijk, de
toepassing benadert.
(Prtdukt)onderzoek bij de gebruiker lijkt dan een voor de hand liggende

oplossing maar stuit in dit geval — zelfs bij persoonlijke benadering — op
dezelfde problemen nl. de noodzaak het produkt vanuit het feitelijk gebruik
te laten evalueren. Men zal de gebruiker vanuit de praktijksituatie fysiek met de
apparatuur — en die van de concurrentie — moeten confronteren, hem daad-
werkelijk met de apparatuur moeten laten ‘spelen’. Pas dan zal hij in staat zijn
een objectief en vergelijkend beeld te geven.
De industri~le CLINIC biedt demogelijkheid een dergelijke evaluatie vanuit

de toepassing van de produkten te verkrijgen.

2. DE INDUSTRIAL CLINIC

Een CLINIC beoogt confrontatie en evaluatie van apparatuur in een gebruiks-
situatie, onder zo neutraal mogelijke omstandigheden door de gebruiker en/of
koopbeslisser.
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Om ~n en ander inconcreto vorm en inhoud te geven zalmeer gedetailleerd
een beschrijving worden gegeven van de achtergronden, de opzet en ult-
voering van een in 1977 gehouden industrinle CLINIC.

2.1. Achtergronden

Het onderwerp van de CLINIC betrof een potentiometrische recorder van
Philips, een apparaat waarmee een elektrisch potentiaalverschil kan worden
omgezet in een op papier geschreven grafiek.
Deprobleemstelling sloot nauw aan bij wat reeds hiervoorwerd omschreven

en ging uit van bet vermoeden dat er een discrepantie bestond tussen de wijze
waarop over de recorder werd gesproken in advertenties, brochures en direct-
mail-folders en de perceptie van de gebruiker en/of afnemer van dergelijke
apparatuur.
De recorder vindt vooral zijn toepassing inde laboratoria van zowel industrie

als overheid (universiteiten, onderzoekinstituten, gezondheidszorge.d.) waarbij
o.a. de volgende eigenschappen de recorder — in technische zin — kwalificeren:
— de kwaliteit en de leesbaarbeid van de grafiek;
— de kwaliteit van de pen;
vrijwel alle moderne recorders werken met eeninktsysteem op basis van ver-
wisselbare patronen, met pen; bet criterium wordt dan de snelbeid waar-
mee na het eerste signaal de pen begint te schrijven.

— direct gekoppeld aan kwaliteit en sneiheid liggen er een aantal criteria zoals
instelling van meetgebied, nulpunt en keuzemogelijkheden voor de papier-
sneiheid (mm/cm per sec.).
Naast deze en uiteraard meer gedetailleerde ‘harde’ criteria kan in de totaal-

beoordeling een groot aantal andere, meer gebruikstechnische aspecten een
belangrijke rol spelen zoals:
— de verwisselbaarheid van het inkt/pen-systeem (leeg, andere kleur e.d.);
— de verwisselbaarheid van bet papier, of van de papiercassette;
— plaatsing van schakelaars en knoppen, de ergonomische kwaliteiten;
— enz. enz.
Kortom bet betreft bier een groot complex van eigenschappen en mogelijk-

heden die alle, hetzij afzonderlijk betzij in samenhang, de beoordeling van
dergelijke recorders kunnen beYnvloeden.
Binnen dit CLINIC-onderzoek werden naast de Philips recorder nog vier

vergelijkbare uitvoeringen van andere merken aan de evaluatie onderworpen.
Van de veelbeid van merken recorders op de Nederlandse markt werden deze
vijfgeacbt ca. 80% van de markt uit te maken.
Alle apparatuur werd door Philips zelfgeleverd en geYnstalleerd op de plaats

waar de CLINIC werd gehouden.
Andere CLINICS hebben echter geleerd dat bet zeer goed mogelijk is om

direct van de concurrent de apparatuur ter beschikking te krijgen, waarbij deze
concurrent er vanuit gaat (c.q. er van overtuigd kanworden) dat de deelnemers
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aan de CLINIC ook met zijn apparatuur worden geconfronteerd, wat uit
promotioneel oogpunt alleen maar voordelen kan bieden.

2.2. Opzet van de CLINIC

Vanuit bet Philips-bestand van gebruikers van deze recorders — bet gaat
bier om een redelijk beperkte en overzichtelijke markt — werd een steekproef
van bedrijven/instellingen getrokken, waarbinnen telefonisch de relevante
functionaris werd gelokaliseerd en vervolgens uitgenodigd voor een CLINIC
in Amsterdam. Het betrof bier afnemers van apparatuur van zowel Philips
als van andere leveranciers:
— de medewerkenden ann de CLINIC behoorden allen tot de groep van
(meck)beslissers, waarbij echter zekerwerd gesteld dat zij ook in de praktijk
zeer dicbt bij deze recorder stonden en er ook daadwerkelijk mee konden
werken; een voorwaarde die zeer stringent is;

— de gemaakte afspraak werd uiteraard scbriftelijk bevestigd qua tijd en plaats
en nogmaals geformuleerd werd de doelstelling van bet onderzoek: ‘een
objectieve evaluatie van vijf potentiometrische recorders’;

— bij de uitnodiging voor de CLINIC werd de identiteit van de opdracbtgever
niet vermeld. Wel werd toegezegd, dat deze na afloop van de CLINIC zou
worden bekend gemaakt.

2.3. Uitvoering

De uitvoering was in handen van een bureau voor Industrieel Marketing
Onderzoek, en ging uit van bet volgende schema:

a. Persoonlijk vraaggesprek
In de meeste gevallen zal een persoonlijk vraaggesprek voorafgaan ann de
eigenlijke CLINIC~ dit om enkele acbtergrondgegevens van bet bedrijf en de
ondervraagde te verkrijgen en verder om meer kwalitatieve informatie te ver-
garen inzake eisen die men stelt aan leveranciers, problemen met leveranciers
of de apparatuur, bekendbeid e.d.
Afbankelijk van de inboud en de lengte van de vragenlijst kan men kiezen

tussen bet voeren van bet gesprek in bet bedrijf van de respondent dan wel
op de plaats van de CLINIC (afzonderlijke ruimte).

b. De CLINIC ze~f
In de eigenlijke beoordelingsfase van de CLINIC kan men weer twee afzonder-
lijke onderdelen onderscheiden te weten: een uitsluitend visuele beoordeling
en een beoordeling op de meer gebruikstecbnische aspecten; beide primair op
basis van ‘self-completion scaling’.
De basisevaluatie vindt in principe plaats aan de hand van een uitgebreide

lijst van eigenschappen en kenmerken van de apparatuur.
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Een goed en bruikbaar CLINIC-onderzoek kan dan ook alleen maar plaats-
vinden indien men op een gedetailleerde en zo objectief mogelijke wijze de
apparatuur ontleedt in al baar functies en positieve en negatieve eigenscbappen.
Gm de ‘ondervraagden’ in staat te stellen mogelijke andere zaken aan te

voeren respectievelijk bun cijfermatige beoordeling toe te lichten wordt iedere
scbaalbeoordeling gevolgd door een pagina waarop men additionele positieve
dan wel negatieve opmerkingen kan noteren.
Per onderdeel van de CLINIC kan men een tussenevaluatie laten maken

waarbij bijv. een inscbatting van de prijs — binnen gegeven, re~le grenswaar-
den — een goede indicatie geeft van de veranderende instelling van de onder-
vraagde tijdens bet verloop van de CLINIC.

c. Slotevaluatie
In deze fase van bet onderzoek wordt weer op een wat persoonlijke wijze
nagegaan welke voorkeur men nu uiteindelijk beeft, de argumentatie die men
voor deze voorkeur c.q. afwijzing aanvoert en waarin eventueel wat dieper
kan worden ingegaan op de eigen apparatuur, mogelijke aanpassingen/ver-
beteringen e.d.

Op basis van bet bierboven aangeduide schema vond de feitelijke uitvoering
van de CLINIC plaats, met als onderdelen een vraaggesprek, een tweetal
evaluatie-’ronden’ en een slotevaluatie.
In een aparte ruimte werd allereerst een kort (ca. 10 minuten) vraaggesprek

gebouden over de recorders die men zelfgebruikt en de toepassingen daarvan,
terwiji tevens werd ingegaan op zaken als bet eisenpakket ten aanzien van de
produkten en de leverancier daarvan, problemen die men in de praktijk onder-
vindt, merkenbekendbeid van recorders e.d.
Hierop volgde een summiere toelichting van hetgeen tij dens de CLINIC

van de ondervraagden werd verwacbt, in welke volgorde een en ander diende
te geschieden en onder welke voorwaarde: geen communicatie met de andere
deelnemers.
De CLINIC zeif bestond uit twee beoordelingen. Een eerste betrof de uit-

sluitend visuele beoordeling van ieder van de vijf recorders aan de hand van
een 1 5-tal voorgescbreven aspecten. Deze aspecten waren o.a. de afmetingen
(boogte, breedte, diepte), bet ontwerp en de kleurstelling, de overzicbtelijkbeid
en plaatsing van de bedieningsknoppen (beide aspecten komen terug in de
gebruiksevaluatie), bet scbrijfsysteem en andere visueel berkenbare elementen.
In bepaalde gevallen kan bet aanbeveling verdienen een dergelijke (visuele)

evaluatie te splitsen. In bet geval van een CLINIC voor bestelwagens werd
bijv. eenonderscbeid gemaakt tussen bet aanzicbt aan de buitenzijde, de cabine,
de laadruimte.
De beoordeling gebeurde gebeel volgens de ‘self-completion’-metbode;men

kreeg de voorgedrukte vragenlijsten (scalings)en werdverzocbt de vijfrecorders
een voor een af te werken en per te beoordelen aspect steeds ~n cijfer te
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geven. Er werd gebruik gemaakt van een 10-punts ‘scboolcijfer’-waardering.
Vervolgens werd een‘open vraag’ opgenomen naar eventuele aspecten die in

positieve dan wel negatieve zin waren opgevallen, en de mogelijkbeid tot bet
geven van een nadere, gescbreven toelicbting op de gegeven beoordeling.
Daarna volgde een eerste prijsscbattingvan ieder van de vijf recorders, waar-

bij men als ricbtlijn de re~le prijzenvan de duurste en de goedkoopste recorder
kreeg. De geschatte prijs diende daar binnen te blijven.
De tweede beoordelingwas uitdrukkelijk gericbt op bet gebruik van de appa-

ratuur.
Voor alle vijf recorders was eenzelfde gebruikssituatie gesimuleerd, waarbij

op iedere recorder een aantal verschillende signalen kon worden aangesloten.
Menwerdverzocht aande band van deze mogelijkheden de recorders tijdens

bet gebruik nogmaals te beoordelen op een 17-tal aspecten, deels gelijk aan de
visuele aspecten, deels zeer specifiek gericht op zaken die alleen bij het gebruik
van de recorders kunnen worden beoordeeld.
Een ove~icbt van deze gebruiksaspecten, zoals gebanteerd tijdens de

CLINIC, is gegeven in bijlage 1.
Ook bier werd de cijfermatige evaluatie weer gevolgd door een open vraag

naar positieve/negatieve punten en een prijsscbatting.
De slotevaluatie vond plaats in de vorm van een persoonlijk en afsluitend

gesprek waarin o.a. de volgende onderwerpen aan de orde werden gesteld:
— de rangorde wat betreft de voorkeur voor de vijf recorders en de argumen-
tatie die men daarbij banteerde;

— mogelijke verbeteringen, aanpassingen die men t.o.v. de Philips-recorder zou
willen zien aangebracht;

— de instelling t.o.v. de medewerking aan bet CLINIC-onderzoek.
Aan de CLINIC voor potentiometrische recorders werd in totaal door 20

gebruikers en/of kopers meegewerkt_die daaraan gemiddeld ongeveer 2 uur
bebben besteed exclusief de reistijd.

3. BETEKENIS VAN DE INDUSTRIAL CLINIC -

De opdrachtgever en de onderzoeker zijn tot een aantal conclusies gekomen
betreffende de praktiscbe bruikbaarbeid en de onderzoektechniscbe mogelijk-
heden van de CLINIC-formule in industrieel marketing-onderzoek.
DeCLINIC-metbode blijkt op verscbillende punten eenduidelijk eigen infor-

matie op te leveren.
Een aantal bestaande idee~n binnen de organisatie van de fabrikant —

idee~n van enerzijds de technici en anderzijds de verkopers — bleken niet
boudbaar:
— bet bleek dat bij gebruik van de recorders de door de fabrikant nog steeds
als zwak veronderstelde inktsystemen als volledigadequaat werden geaccep-
teerd;

— de prijsinschatting van de gebruikers voor de verscbillende recorders bleek
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aanmerkelijk te verscbillenvan de werkelijke prijs, betgeen niet in de lijn van
de verwacbtingen lag.
Vervolgens kan gesteld worden, dat de neutrale omstandigbeden waaronder

de CLINIC werd uitgevoerd, op veel meer detailpunten informatie opleverde
dan bet meer polariserende beeld dat een verkoopsituatie kenmerkt:
— de gebruikers worden in de praktijk zelden of nooit zo concreet met een
dergelijk breed aanbod geconfronteerd;

— bet is de verkoopsituatie die de fabrikant de basisinformatie verscbaft over
acceptatie en appreciatie van zowel eigen als concurrerende produkten; in
deze gesprekken wordt de nadruk meestal gelegd op slecbts enkele aspecten,
die er duidelijk in betzij positieve betzij negatieve zin uitspringen;

— in de CLINIC-situatie spreekt de gebruiker zich veel gedifferentieerder uit
overeengroot scala van aspecten; bet betreft bier een groot aantal elementen
die in bet directe commercinle contact zelden tot uitdrukking komen,maar in
de acceptatie van bet produkt wel degelijk een rol spelen;
Daarnaast geeft de CLINIC duidelijke uitkomsten inzake de concurrentie-

positie van de apparatuur. Men krijgt immers een gedetailleerd inzicbt in alle
mogelijke kenmerken van de eigen apparatuur en in die van de concurrentie:
— bet CLINIC-onderzoek geeft(nieuwe) inzicbten ten aanzien van de centrale
vraagstelling(de discrepantie tussen bet ‘tecbnisch dictaat’ en de ‘perceptie
van de gebruiker’) voor wat betreft bet prioriteitenschema van de gebruiker
t.o.v. recorders en de sterke en zwakke punten van de recorders opgenomen
in de CLINIC, zoals ervaren door de gebruikers;

— vooral bet feit dat de CLINIC op videotape werd opgenomen geeft de
technici een beter inzicbt in de wijze waarop de gebruiker de verschillende
recorders hanteert en op welke punten mogelijkbeden voor duidelijke pro-
duktverbetering aanwezig zijni
Alboewel de CLINIC op zich niet bedoeld was als een studie t.b.v. mogelijke

produktmodificaties, was een neveneffect dat er voor produktontwikkeling op
langere termijn een aantal duidelijke suggesties naar voren kwam.
Voorts was eenvan de opvallendeuitkomsten bet fluctueren van de gescbatte

prijzen na de visuele, respectievelijk de gebruikssituatie:
— enkele recorders werden na de gebruikssituatie hoger in prijs gescbat dan bet
geval was na de visuele confrontatie, voor andere was dit andersom;

— de waardering van de recorders discrimineerde duidelijk tussen enerzijds
vormgeving en gesuggereerde toepasbaarbeid en anderzijds de werkelijke
gebruikstechniscbe eigenscbappen; de schaalbeoordelingen leverden de dis-
criminerende factoren op.
Het CLINIC-onderzoek biedt tenslotte wellicbt nog enkele additionele

mogelijkbeden.
In onderbavige CLINIC ging bet om bet benoemen van discrepanties in de

percepties van fabrikant, respectievelijk gebruiker voor een reeds lang gevestigd
produkt; de metbode is evenzeer van toepassing waar bet ‘nieuwe’ produkten
betreft.
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Dit geldt voor een situatie waarbij een fabrikant met een voor hem nieuw,
c.q. geinitoveerd, produkt een reeds bestaande markt wil penetreren, maar bet
geldt ook voor de fabrikant die een nienwe apparatuur in een nog te ont-
wikkelen markt wil brengen.
De CLfNIC kari een bijdrage leveren aan bet elimineren van gevestigde

idee~n en, daarmee samenbangend,aande noodzakelijke discussies tussen tech-
nici/ontwikkelaars en verkopers. Hierdoor krijgt de reclamemanager meer in-
zicbt ten aanzien van de inboudelijke kant van de communicatieve boodschap.
De informatie verkregen uit een dergelijke in de praktijksituatie geprojec-

teerde test biedt nieuwe en eenduidige uitgangspunten voor alle betrokkenen.
Het biedt allereerst de mogelijkbeid om op korte termijn een bevredigende

beschrijving van bet produkt te geven, tegemoetkomend aan de eisen die de
gebruiker in de praktijk stelt. Het geeft bovendien de verkoper een gediffe-
rentieerd pakket van argumenten in handen: sterke en zwakke punten, zeker-
beid over de relatieve positie van bet eigen produkt, mede ter voorkoming
van zelfgegenereerde vooroordelen.
Voorts kan deze metbodewellicbt op langere termijn de produktontwikke-

ling verder ricbting geven, en daarbij danjuist uitgaan van de expliciete wensen
vanuit de markt, de gebruiker.
In bet industrieel marktonderzoek is bet genoegzaam bekend, dat inter-

views gedoemd zijn te mislukken of niet de gewenste informatie opleveren,
indien de interviewer niet voldoende gesprekspartner is. Het interview slaagt
beter naarmate bet gesprek meer bijdraagt aan de gezamenlijke menings-
vorming over bet betrokken onderwerp. Bij deze CLINIC hebben de geinter-
viewden niet alleen royaalhun tijd bescbikbaar gesteld maar zeiden bovendien
vrijwel allen spontaan, dat de CLINIC ook voor hen nuttig en leerzaam was
geweest.
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Bijlage I

BEOORDELING TIJDENS GEBRUIK

RECORDER

past
uitstekend

plaatsing aansluitpluggen

instelling meetgebied

instelling nulpunt

plaatsing bedieningsknoppen

knappen en schakelaars ‘voelen lekker aan’

Iaag geluidsniveau in gebruik

keuzemogelijkheden voar gewenste papiersnelheid

sneiheid waarmee pen reageert na in gebruikstelling

onanderbraken inktafgifte/Iijn

afleesbaarheid tUdens gebruik

duidelijkheid/scherpte van bet diagram

makkelijk am bij de pen nag aantekeningen te maken

inktsysteem makkelijk schoan te maken,
weinig anderhaud

is een ‘schone’ recorder

prettig am mee te werken

verhouding snelheid/kwaliteit

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

10 9 8 7 6 5 4 3 2 I

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

TOTAAL INDRUK VAN DE RECORDER
(praktische bruikbaarheid) 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

past
zeer slecht
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7. Prijsgevoeligheidsmeting: een nieuw
onderzoekinstrument?

G.M. VAN VELDHOVEN*

1. ALGEMENE VRAAGSTELLING

In de economische theorie is de prijs van centraal belang voor de verkiaring
van het ontstaan van evenwiclit t~ussen vraag en aanbod. Bij bet opstellen van
vraag- en indifferentiecurven en bij bet bepalen van elasticiteiten speelt de prijs
een centrale rol. Er is echter enige ontevredenheid ten aanzien van de geldig-
heid van de in de prijstheorie gehanteerde modellen voor de werkelijkheid
van het marktmechanismewaar immers vele randvoorwaarden niet meer vol-
doen aan de veronderstellingen welke met deze modellen verbonden zijn. De
homogeniteit en de transparantie van het marktaanbod zijn in veel markten
nauwelijks aanwezig te noemen, zodat theoretisch evenveel evenwichtspunten
bestaan als er specimina in bet aanbod zijn. Het aanbod wordt niet gekend:
cultuur, smaak, opvoeding en persoonlijkheid werken differenti&end door in
de vraag zowel als in de marktkennis van de vrager. Als gevoig van deze
factoren schiet bet empirisch onderzoek tekort in pogingen de veronderstelde
vraagcurven met een redelijk algemene geldigbeid te kunnen reconstrueren en
toetsen.
Kortom, de bestaandeprijstbeorie moet ontoereikend wordengeaclit om bet

werkelijke marktgedrag met betrekking tot prijzen en prijsstelling in al zijn
pluriformiteit te kunnen verkiaren. Deze ontoereikendheid blijft, ook al zijn er
recente formuleringen die minder ver gaan in de reductie van de economiscbe
werkelijkheid ten gerieve van de elegantie van een onderliggend model1. Dat
de onvrede met de huidige stand van de prijstheorie geen perifere punten
betreft, moge echter blijkenuit de motivering welke Montoe2 ertoe brengt zijn
overzichtmet betrekking tot prijsperceptiete publiceren: ‘... to shake the belief
that the inverse price-demand relationship is one of the best substantiated
findings in economics.
Daarmee komt het brede terrein van de meer beschrijvende, gedragsweten-

schappelijke benadering van bet belang en de effecten van de prijs voor het
marktgedragvande consumenten aan de orde. Weliswaar ziet ook de gedrags-
* In dit artikel is made gebruik gemaakt van een studie, door Y. Joirat onder laiding van de auteur
verricht. Drs. Th. Verhallan nam aen deal van de data-analyse voor zijn rekening, waarvoor de
auteur zeer erkenteijik is.
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wetenschappelijke benadering de prijs als variabele die een zekere relatie tussen
vrager en aanbod — onder randvoorwaarden — realiseert, doch het gaat te ver
alleende gehanteerdemethodevanbenaderen als primair punt van onderscheid
tussen de gedragswetenschappelijke en neo-klassieke prijstheorie aan te mer-
ken.3 In de werkelijkheid spelen veel interveni&ende factoren op autonome
wijze op het prijsgedrag van consumenten in, welke in de theorie als storend
worden ervaren, doch feitelijk wel een stuk van de variantie in het prijsgedrag
verkiaren.
Binnen de gedragswetenschappelijke benadering van de prijs zijn er globaal

twee stromingen te onderscheiden. Beide proberen het gedrag met betrekking
tot prijzen te verkiaren vanuit cognitieve processen van de consument en wel
met name vanuit de wijze waarop en de mate waarin de consument prijzen en
prijsverschillen waarneemt en daaraan betekenis toekent.
In de ene benaderingswijze wordt de prijs gezien als een produktattribuut

en wordt het effectvan prijzen en prijsverschillen vergeleken met die van andere
produktattributen zoals samenstelling en ingredi~nten,merknaam, verpakking,
e.d. Via zorgvuldige experimentele manipulatie en met behuip van — meestal
variantie-analytische — onderzoeksopzetten wordt uit het patroon van prefe-
rentieoordelen voor een aantal produkten het relatieve belang van de prijs en
de overige ‘cues’ afgeleid. Zoals Olson4 opmerkt, betreft het hier een metho-
dologisch vrij ingewikkelde onderzoeksvorm, terwiji de aangeboden produkt-
attributen elkaar inhoudelijk dikwijls overlappen en daardoor de eigen in-
formatieve waarde van ieder der aangeboden ‘cues’ dikwijls moeilijk is vast
te stellen. Met name spelen door prijs, merknaam en sommige ingredi~nten
duidelijke kwaliteitsverwijzingen heen,waardoor de eigen invloed van ieder der
informatieve eenheden moeilijk eenduidig bepaald kan worden. Niettemin is
binnen deze benaderingswijze allengs een duidelijker inzicht ontstaan in de
samenhang en betekenis der verschillende factoren, met name door veel, dik-
wijis verfijnde laboratoriumexperimenten. Deze benadering wint aan belang
wanneer vastgesteld kan worden onder welke voorwaarden welk soort cue, en
in dit geval dus de prijs van produkten, aan dominantie wint in de uiteinde-
lijke beoordeling, bijvoorbeeld bij gecompliceerde produkten of onoverzichte-
lijke markten.
De tweede onderzoeksbenadering met betrekking tot prijzen sluit uit-

drukkelijk aan op de traditie van het psychofysisch onderzoek in de psycho-
logie en is vooral geinteresseerd in de structuur en karakteristieken van de
prijsperceptie als eenwaarnemingsproces: welkeprijzenwordenwaargenomen,
onder welke voorwaarden worden prijsverschullen gepercipieerd en welke be-
tekenis wordt aan prijzen toegekend. ‘Drempelwaarden’ en ‘just noticeable
differences’ zijn begrippen die in dit type onderzoek, evenals in veel ander
psychofysisch onderzoek, een rol spelen, terwiji inmiddels ook de wet van
Weber-Fechner binnen de prijsperceptie is getoetst5 (zij het met onduidelijk
resultaat). Na eeneerste aanzet door Stoetzel6 is deze vorm van prijsperceptie-
onderzoek vooral bekend geworden door de publikaties van Gabor en
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Granger7. Overigens moat opgemerktworden dat de enkelvoudige benadering
van hat procas van de prijswaarnaming niet betekant dat hat daarbij om
absolute uitkomsten gaat. Zoals in andere sectoran van da waarneming blijkt
ook ten aanzien vanprijzan te gelden dat zij waargenomen worden binnen aen
nantal referantias, of daze nu uitdrukkelijkwordenbetrokken inda onderzoeks-
opzet — zoals bijvoorbeeld bij de eerdergenoemde multi-cue onderzoeken — of,
zoals bij veal van hat onderhavig soort ondarzoak, als impliciete maar daarom
niet minder re~le verankeringspuntan. Dit betekent dat datgene wat waarge-
nomen wordt zowelals de betekenisgeving binnen het waarganomene made be-
panld worden door buiten daze waarneming gelegan factoren. In concrato: de
aigan positia van de waarnemar (de prijzan die hij zalfgewoonlijk bataalt, hat
assortiment dat hij kant, de winkal waar hij komt) bepalen made de prijs-
niveaus waarbij hij produkten ‘duur’ of ‘goadkoop’ vindt.
Dit artikel houdt zich bezig met wat elders5 wordt aangaduid als ‘Prijs-

sansitivitait’. Ondar prijsgevoeligheid diant in operationele zin ta wordan var-
staan die range van prijzan die voor ean bepaalde produktsoort aangeaft de
zone vanvoor da consumant accaptabela prijzen. Probleam is daarbij uitaraard
wat ondar ‘acceptabilitait’ varstaan diant ta wordan: strikt ganomen is hat
criterium gelegen in da baraidhaid ta batalan c.q. da gevraagda prijzen redelijk
te vinden.
Da prijsgavoelighaidsmating past in de traditia van da psychofysische bana-

daring van waarnamingsprocassen: hat gaat om drampalwaardan waarbij aen
positiave waardering van de prijs omslaat in aen negatieve baoordeling en wal
omdat da kwaliteit te slecht wordt (ondergrens) dan wel omdat hat produkt
ta duur is (bovengrans). Man dient zich hierbij ta realisaren dat er aenuitspraak
gedaan wordt over anerzijds de verhouding tussen kwaliteit en gevraagde prijs
(acceptabal c.q. ta goedkoop) anderzijds over de relatie tussen aangebodan
kwalitait en budgettaira constraints (acceptabel c.q. te duur). In hat midden
blijft daarbij bijvoorbeald da vraag of da kwaliteit van ean produkt als ean
monotone variabala wordt in ralatia tot de prijs: hoe lager de prijs des ta lager
de kwalitait, maar ook: hoe hoger da prijs des ta beter da kwalitait? Gabor
en Granger9 omschrijven hat prijsperceptia- en prijsgevoeligheidsondarzoek
als: ‘based on the proposition that the consumer intend on the purchase has
two limits in mind: an upper limit above which the product would be judged
too expensive and a lower limit below which the quality of the item would be
suspect’, en varvolgans ‘within this range price would not act as an absolute
barrier to purchase’. Gok hiarin komt tot uitdrukking dat kwaliteitsover-
wagingen en budgettaira randvoorwaarden aen rol spalan bij de acceptabiliteit
van da prijs.

2. PRIJSGEVOELIGHEID: ENIGE BEINVLOEDENDE VARIABELEN

In hat voorgaanda kwam naar vorendat ondanks hat absolute karakter van de
prijsschaal, mat behulp waarvan de accaptabilitaitszona kan worden gemeten,
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ook de prijswaarneming varankerd ligt binnan ean zeker refarantlekadar. Gm
walka aigenschappan van da waarnaming gaat hat daarbij, an welke dimensies
kunnan bimaen hat ‘verankerend’ systeem worden ondarscheiden?
Binnan ~=eprijsgavoeligheid kunnan verschillen optraden met batrakking tot

da omvang van de accaptabiliteit, m.a.w. hat verschil tussen bovan- an onder-
grens, mat batrekking tot de differentiatia waarmea binnen daze accaptabili-
taitszona nog verschillenda kwalitaitsklassan worden ondarscheiden of op
andere wijza da prijzen binnan dit trajact als hatarogeen worden ervaran, en
tanslotta uiteraard mat batrekking tot hat absolute prijsnivaau waarop de hier
te maten varschijnselen zich voordoen. In da operationalisatie dient mat daze
verschillenda waarnamingskarakteristiaken rakaning gehouden ta wordan.
Omvang, differantiatie an niveau v~rn de ta matan prijsgevoalighaid wordan

beinvload door ean aantalaan hat subject gekoppalde factoren als wel door ean
aantal buiten hemomwarkende‘externe’ factoren. Ean aantalvan daze factoren
wordt ook in da literatuur vermald. Monroe’0 maakt onderschaid tussen
psychologische an contaxtuale factoran binnen de prijsparceptie.
Hat ligt voor de hand bij hat zoekan naar individuala psychologischa

factoran, die van invloed zijn op de prijswaarneming, te wijzen op da zgn.
‘cognitive styla’-kanmerken. Hiarmee wordt bedoeld aen voor hat individu
karakteristieke consistantie in hat cognitiaf functioneren”, bijvoorbaeld door-
dat bij da varwerking van zintuigelijke waarnemingsinhoudan hat individu ten-
deert naar weinig, ‘breda’ categorie~n waarin hij de complaxiteit van hat
waarganomane ondarbrangt, dan wel van veal, onderling gadifferentlearde
waarnemingscatagorie~n. Hoewel binnen da cognitiave stijltraditie geangaricht
ondarzoak naar da waarnaming van prijzen is gedaan, lijkt hat zeer aan-
nemalijk dat ook hiar interindividuele varschillen in omvang en diffarentiatie
minstans gedaeltalijk tot da invload van cognitiava stijlvariabalen te her-
leiden zijn.
Ean andar relevant psychologisch concept lijkt dat vanhat geparcipiaerd

risico ta zijn. Dit kan worden bastudeerd in ralatia tot produkten, tot
omgevingsvariabelen, maar ook als individuele gadragskaraktaristieken. Hoe-
wel hat aantal studies, dat zich mat gaparcipieerd risico als ean van de
cantrala consumentengedragsvariabelen bazighoudt, lagio j~12, ontbreakt ook
hier aen gerichte studia naar da invloed van gaparcipieard risico op de om-
yang, hat niveau en de diffarantiatia van de prijswaarneming. Wel is bijvoor-
beeld aniga samanhang mat da hoogte van da betaalda prijs waarschijnlijk”,
doch de vraag of gaparcipiaard risico laidt tot aen meer gedifferentiearde
prijswaarnaming blijft vooralsnog onbeantwoord.
Tenslotta zijn er eanaantal factoran die samenhangen met de positie die hat

subject innaamt ten aanzien van hat aangabodena. Aansluitand op de inzichten
die in de sociala psychologia varkragan zijn met batrekking tot de gadiffaran-
tieerdhaid van dewaarneming tan opzichta van objecten, opvattingen e.d. mat
wie da baoordelaar zich verwant voalt, lijkt hat niet onaannemelijk dat var-
trouwdhaid, bekandheid, gainvolveerdhaid, intaresse a.d., individuala factoran
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zijn die waarnamingsprocassan bainvloeden. Dit geldt dan zowel voor de prijs
als object voor interesse en involvement, als ook voor hat produkt of da
dienst waarvoor da prijsstalling dient: geintarassaerdheid an vartrouwdhaid
doat gadifferantleerdar waarnemen.’4
Tenslotta rijst de vraag of aen cognitieve factor, de prijskennis, op enigarlai

wijza samanhangt met da omvang, gadifferentiaerdhaid of niveau van prijsge-
voeligheid. Op zichzelf lijkt hat aannamalijk dat aen gadifferentieerdar prijs-
kennis samengaat mat aen gedifferantiaerder prijsgevoeligheid, waarbij beida
‘varoorzaakt’ zoudan kunnen zijn door onderliggande factoren zoals interasse
an affiniteit t.a.v. prijs an/of produkt. Uit da literatuur is ons gean onderzoek
hiarnaar bekand, tarwijl daarnaast ean factor als prijskennis nog op verschil-
landa maniaran geoparationaliseerd kan worden.
Naast daze subjactieva factoran zijn ar aen aantal contextuala variabelen die

hat waarnamingsproces madevarankeran. Daar is allarearst da structuur an de
omvang van hat aanbod. Gaat hat om aen stark homogena markt of is er
spraka van veal onderling afwijkenda proposities an segmanten binnen hat aan-
bod? Hat is duidalijk dat aen hetarogeen aanbod ean gadiffarantiaarde prijs-
waarneming aerdar in de hand werkt dan ean homogean, ondarling niet erg
afwijkand aanbod vanproduktan. Ook zal, naarmata da uitarsta prijzen in hat
aanbod verder uitaanliggan, hiarvan wellicht ean invloed uitgaan op da breadta
van de waargenoman prijzen. Dit alias zal ook in de prijsgavoaligheid door-
warkan. In hat verlengda hiarvan moat overigens ook ganoamd wordan de
afzonderlijke invload van hat assortimant waarmaa da consuinant gaconfron-
teard wordt. Daarmea wordt dan hat absolute karaktar van de axtarne var-
ankering van da prijswaarneming aangatast en komt aen situatiaf element
binnan: da prijswaarnaming wordt made bepaald door da structuur, omvang
en homogeniteit van hat voorhanden aanbod, d.w.z. dat deal van hat aanbod
waaraan de consument zich exposeert of ge~xposeard wordt als gevoig van
distributieve factoran.
In daze ge~xposaardheid liggen zowal subjectiava als contextuale variabelan

basloten; zij kan hat gevolg zijn van bewusta winkaltrouw als ean psycho-
logische variabalaof van, integandeal, voortdurend en bawust gekozen explo-
ratiaf gedrag naar andara propositias. Daarnaast kan hat imparatiaf van aen
sinaI assortimant ar in doorspalen. Hoewel dus hat uiteindelijk effect op de
prijswaarneming da rasultanta is van axterna zowel als subjectieve factoren,
moat toch rakaninggehoudenwordanmat aen(gadealtalijk) extarne verankaring
van prijswaarneming an prijsgavoeligheid.
Als volganda afzonderlijke externe factor die da waarneming en beoordaling

van prijzan bainvloadt, moat gawazan worden op da dynamiek en varander-
lijkhaid in da prijsstalling waarmea da consumant geconfronteard wordt. Vasta
en constanta prijzan laten zich gamakkelijkar in aen vast waarnamings- en
beoordalingssystaemvangan, dan steedswijzigenda. In de aconomisch-psycho-
logische studiesvan Katona’5 wordt aan dit aspect van inflatia veelvuldig aan-
dacht geschonken en wordt gawezan op da implicaties hiarvan ten aanzian van
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de zekerhaid an hat vertrouwan van de consumanten bij hun spaar- an baste-
dingsbedrag. Ovarigans laidt dit ook tot da interessanta stalling dat veelvuldiga
prijsacties resulteren in aen vagara an onduidelijker prijswaarnaming (an dus
groter gevoelighaid voor andera produktinformatia) met betrekking tot be-
paalde produkten. Naast de subjectieve en contextuala factoren zijn wellicht
ook damografischa an socio-aconomische kanmerkan van belang. Gazien hat
balang van hat beschikbare budget als randvoorwaarde voor da accaptatie van
kwaliteitsniveaus is in dit verband hat inkomen aen ralevanta variabele. Dit
wordt bevestigd in hat ondarzoek van Gabor an Granger’6 die ook aen
samanhangconstataarden tussan prijsgevoeligheid en leaftijd.Tenslotte zijn ook
oplaidingseffecten an enige invloed van variabalen zoals levenscyclus, urbani-
satie en gezinsgrootte niat uit te sluitan.
Al daze subjact-gebonden en axterne factoran resulteren tenslotte in hat

waarnamings- an beoordalingskadar waarbinnen uiteindelijk hat prijsgadrag
ontstaat tan overstaan van concrete prijspropositias: koopt de consumant c.q.
is hij beraid ta kopen of wijst hij de prijs af. Dit leidt tot hat concept van de
individuele standaard- of referentieprijs: hat criterium dat da consument han-
teertbij zijn beoordeling van actuele prijzan. Daze standaardprijs ligt binnen de
accaptatiezona welke doormiddel van prijsgevoeligheidsmetingen kan worden
vastgesteld. Daze standaardprijs wordt door verschillende auteurs genoemd’~.
Onduidalijk is achter of daze standaardprijs als aen gemiddalde waarda binnan
hat prijsacceptatia-interval diant ta wordan opgevat, dan wel dat daze eardar
bij eanvanbeidadrempalwaardan gadachtmoat worden. Hat begrip standaard-
prijs, alsmade da relatia en afgrenzing ten opzichte van hat prijsaccaptatia-
interval vragen omnadere studie. Hierbij dient dan tevens betrokken te worden
de laatst betaalda prijs. Hat is immers aannamelijk dat ook daze in hat alga-
mean binnen hat prijsacceptatia-interval valt en, bijzondere omstandighadan
buiten beschouwing galatan, in enige relatie staat tot de standaardprijs.

3. DE OPERATIONALISATIE EN METING VAN PRIJSGEVOELIG-
HElD

Prijsgevoelighaid is op verschillande manieran onderzocht. Gabor en Granger
hebben twee verschillende methoden gebruikt an geevaluaerd.15 Formeel be-
staat hat varschil tussan beide banaderingswijzan hierin, dat tegenover de
methodawaarbij met open vragen wordt gewerkt (da laatste c.q. hoogsta prijs
waarvoor da respondent ean bepaald produkt nog zou kopan) ean door beida
autaurs ontwikkelde sat van gaprecodeerde vragen staat in da vorm van aen
prijzenschaal waarop de respondent moat reageren. Hierbij worden hem aen
aantal prijzen voorgalegd (Gabor en Granger gebruiken hiarvoor subsets van
zes prijzen par respondent), terwijl de instructia daarbij luidt, aan ta geven bij
iedar van de genoemda prijzan ‘Buy’, ‘No, too expensive’ of ‘No, too cheap’.
Met daze prijzanschaal is in verschillende onderzoekan ga~xparimanteerd.
De auteurs zalf gaven aen zakere voorkaur aan de ‘schaalmethode’. Daze
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zou — mits hat aantal voorgalegde prijspositias niet te groot is — de winkel-
situatia meer banaderan dan de ‘open-vraag’-methode. Bovendien doet daze
laatste ean beroep op hat concept van da prijsdrempel dat de consument
wallicht helemaal niet kent en slachts impliciet hanteert.
Daonderzoekers habbanook da uitkomstan welke via beidemethodes worden

verkregen met elkaar vergaleken an wal door binnen hat bestek van ~n ondar-
zoeksprojact aen subsample van da ondarvraagden mat da ‘open-vraag’-
methoda te ondervragen en na ta gaan of de verdeling van de prijsacceptatia
over de verschillende prijzen voor subsample en da rest van da steekproef
overaankwam. Beide acceptatiecurven bleken inderdaad radelijk tot goad ta
corrasponderen, zij hat dat bij da schaalmethode met name de accaptatie van
lagere prijzen zich verder naar baneden uitstrakte dan bij da ‘open-vraag’-
methoda. Daze avaluatie geaft aanleiding tot ean paar kanttakaningen. Allar-
aarst is da vergalijking tussen beide mathoden wat ruim, in die zin, dat slachts
tussen geaggregeerda uitkomstan over varschillande samples vargelaken ward.
Samenstalling van baida samples is niet gegaven, tarwijl da verkregen resul-
taten ook niat naar relevanta subgroepen zijn uitgasplitst noch naar samen-
hangmatandere relevante variabelanward gezocht. Bovandian blijft hat verschil
in de ondersta regionen van de prijzenschaal onverklaard. Weliswaar var-
moaden de auteurs dat van da wijza van vraagstallan bij da schanlinethoda da
suggastie zoukunnan uitgaan dat ook ‘buitenkansjes’ en ‘speciale aanbiadingen’
onder da vraagstelling vallen,maar in feitahandalt hat hiarwellicht om aenmeer
algemeen en principiaal punt, namalijk de validiteit van de mathoda.
Hat is denkbaar dat de schaalgewijze presentatie door de respondent als

meer vrijblijvand an minder verplichtand wordt arvaran an daardoor tot ean
bredare accaptatieranga leidt dan de respondent teganover ‘werkelijke’ prijzen
van warkelijke proposities hanteert. Hat is dan ook da vraag of da veronder-
stalling van beide autaurs dat de schaalmethode dichter bij de winkelsituatia
ligt, waljuist is. In hat verlangda van de schaalmethoda van Gabor an Granger
heaft da Naderlandse Stichting voor Statistiak59 onlangs aen zogenaamde
‘Prijsgevoelighaidsmeter’ ontwikkeld an daze tar baschikking van de nationela
en intarnationale onderzoakswareld gasteld. Ook hiar wordt mat gaprecodeerda
prijzen gawerkt, zij hat dat daze niet in subsets worden ondarvardeald doch
in reaks-vorm aan da respondent wordan voorgelegd. Ean aantal uitgewarkte
voorbeelden an ondarzoeksresultatan gavan de mogalijkhaden van dit instru-
ment in hat kadar van hat prijszettings- an marketingbaleid van da ondar-
naming. Evenals bij Gabor en Grangar worden da gegavans in gacumulearda
vorm gehanteerd: par prijs wordt berekend walk percentage van de onder-
vraagden hat betraffenda produkt ‘goadkoop’ dan wal ‘duur’ bagint te vindan,
respactiavelijk ‘zo goedkoop dat twijfal aan da kwalitait ontstaat (t~ goad-
koop)’ an ‘zo duur dat man hat er niat mear voor over zou hebben (t~ duur)’.
Op basis hiarvan worden aen aantal indices ontwikkeld.
Ook hierbij zijn ankele opmarkingan ta makan. De vraag is of hat aanbieden

van eanprijsreeks hat effect van vrijblijvandheid niet zal vargroten. Da opgava
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krijgt door daze presentatie mogelijk aen meer abstract karakter. Andarzijds
valt op dat in da instructia da multidimansionaliteit van de prijsbelaving
wordt meagaformuleerd: kwalitaitsovarwegingan (‘twijfal aan kwaliteit’) an
financi~le constraints (‘er voor over hebben’). Hiermee wordt da theoria die
aan hat bestaan van prijsgevoelighaid en prijsdrempals tan grondslag ligt uit-
drukkelijk in da operationalisatia opganoman. Mogalijk wordt hierdoor da
aerdergenoemda vrijblijvandheid wat getemperd: Devraag blijft echtar wat de
validitait is van daze wijza van meten. Vargelijking met andera wijzan van
matan is bij de Nederlandsa Stichting voor Statistiak niet mogelijk. Mark-
waardig is ovarigans dat de NSS stelt dat kwalitaitsvarwijzingen in de door
haar ontwikkalde gevoeligheidsmeter ontbreken en daaraan varvolgans ean
argument tan faveure van de validiteit van hat instrument ontleent.2’ Beida
uitspraken lijken aanvachtbaar wannear man badankt dat uitaindelijk de uit-
sprakan met betrekking tot ‘ta goadkoop’ an ‘ta duur’ gedragsdiscriminerend
zijn an dus op axterna validiteit getoetst moaten wordan.
Ook de cumulatiave verwerking vraagt afzonderlijke baspreking. Varonder-

stalling daarbij is miners dat bij iadare prijs aen bapaalde kans op accaptatia
op ean bepaald momentvan aenbepaalde populatie hoort. Zo drukkan Gabor
en Granger zich ook uit. Dit betekent achtar dat da populatie ten aanzian van
daze kans geacht wordt homogean te zijn. Roept man zich achter da be-
schouwingen inde inleiding in herinnering, dan kan aan daze verondarstelling
gatwijfald worden; miners, markt- en assortimentsvariabelan zowel als mdi-
viduaal-psychologischa variabelen varankeran in principe prijswaarnaming en
prijsgavoeligheid. Dit betakant dat aan ean analyse ~an verwerking op ga-
aggregeard nivaau eiganlijk voorafmoat gaande toatsing van de varondarstalda
homogeniteit. Anders gaformuleerd diant hat verschijnsel van de prijsgevoelig-
heid aerst als aen individueal waarnamingsvarschijnsal ta wordan doorgelicht
voordat cumulatieve functias mogen worden ontwikkeld. Boveii7dien kan op
daze wijze ook beter vastgastald wordan welke populatiekarakteristieken aen
varalgamanisaring van gavonden uitkomsten toestaan.
Ean darda opinarking betreft hat object van de gematen prijsgevoelighaid.

NSS zowel als Gabor en Grangar gebruikan verbale produktaanduidingen als
staakwoordan bij de prijsgevoelighaidsmeting. Da vraag is waar daze steak-
woorden conceptueel voor staan: is hat woord ‘schoen’ aen produktconcept
ten aanzien waarvan ean afzonderlijka set van ondarling samenhangenda
prijsopvattingan bastaat of moat hat over ‘leren herenschoanan’ gaan? De
NSS signaleert daze problemen met name ook tan aanzien van niauwa pro-
dukten. Ermoat ook homogenitait bastaan tan aanzien van hat produktconcept
dat aan de orda wordt gasteld.
Daarmee koint ean laatsta aspect van de prijsgavoelighaidsoperationalisatia

naar voran. Hat gebruik van prijsreeksan als schaalalamanten, maar ook da
verbale presentatie van hat object roepen de vraag op of ar naast de ‘open-
vraag’-methode an de ‘prijsschaal’-methoda niat aenmethodedenkbaar iswaar-
bij da baoordaling van prijzen gabeurt aan de hand van concrete produkt-
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items zoals daze op de markt aangatroffan wordan. Hat is heel wel dankbaar
aen reprasentatiaf sample van produktitams voor ta laggen voorzian van hun
werkelijka prijsen vervolgens te vraganwelkehiarvan ‘ta goadkoop’ en ‘te duur’
zijn. Ean autaur als Fouilh~20 heeft hat effect van concrete markan verge-
lekan mat mear‘ganerieke’ produktaanduidingen an daarbij concrete produkt-
items tar ondarstauning voorgelegd. Hij vond dat concrete merkan ean smallera
accaptabiliteit opriepan dangenarieka produktaanduidingan. Dit zou ean ana-
bog affect kunnan zijn van wat aerdar door Gabor an Granger in hun verge-
lijking ward gavondan: da schaalmethoda naigt naar aen ‘bias’, speciaal naar
baneden. (Ovarigans blijkt ook in de traditionela psychophysischa expari-
mentan dat lagera ‘start’-waardan de zintuigalijke waarnemingsprocassan mat
betrekking tot warinta, pijn, gewicht, etc. naar benedan halen.) Qok Gabor
en Grangar gaan niet varder dan hat tonen van ankale merken en anig ‘point
of sala’-matariaal.2’ In hat onderzoek waarovar onder verslag wordt gedaan, is
gaprobeerd mat ean dargelijka concrete ‘schaal’21 ta werken, en daze bij de-
zelfde respondenten ta vergelijkan met de uitkomsten van da prijsschaal-
methoda. Ook Gabor an Granger bevelan met batrekking tot hun aigen
methoden aan, ‘to apply both methods concurrently’.
Samanvattand lavert daze bespraking vande verschillanda maniaren, waarop

prijsgevoalighaid gametan wordt aen drietal vraagpunten op waarop nader
ondarzoek gebodan lijkt:
—- in hoeverre correspondaren uitkomsten op geaggregeerd niveau mat ean
analyse van prijsgevoalighaidsdata op individueel niveau?

— wat is de evantuaal interveni~rande invload van aanbiedingswijze en opera-
tionalisatia op de uiteindelijka resultaten?

— klopt hat gaschatsta beald van interne en extarna factoran die da prijswaar-
naming an prijsgevoaligheid verankaran?
Daze dna vragan zijn binnan da vakgroep ‘Economische Psychologia’ van da

Katholieke Hogeschool aanlaiding tot nader ampirisch ondarzoak geweast.
Uit de rasultaten van dat onderzoek zal enige ondersteunende en andare
evidentie voor da beantwoording wordan geput.

4. ENIGE EMPIRISCHE DATA RONDOM DE METING VAN PRIJS-
GEVOELIGHEID

In hat najaar van 1976 ward door ean aantal studanten ean exploratiaf ondar-
zoak naar aen aantal aspactan van prijsgavoeligheid en prijsgadrag ingastald.
Vragenlijst an veldwerk warden ontwikkald en stondan ondar supervisia van
Y. Joiret.
Hat onderzoek vond plaats bij 120 huisvrouwen meteen nadat zij in ean

van da vier suparmarkts van aenwinkelcentrum te Tilburg boodschappan had-
den gedaan. Da vraaggesprekken warden in aen ‘neutrala’ onderzoeksruimta
gehouden. Door daze opzat kan geen algemane galdighaid gegevan worden
aande uitkomsten van hat ondarzoak, noch naar da kant van da winkels waar
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de boodschappenwarden gedaan, noch naar enige algamana karaktaristiek van
de ondarvraagdan op welka de staakproafrepresantatiefzou zijn. Beoogd ward
anige kwalitatieve samanhang tussan prijsgavoalighaid en andera variabelan
aan ta tonan en varschillanda meetmethodan onderling, binnan dazelfda steak-
proaf, matelkaar ta vargalijken. Naast prijsgevoelighaidward voor ean zevental
produktan gevraagd naar prijskennis (mits mindar dan eanweak galaden in aen
der supermarktsgakocht; hat antwoord ward terstond in de betreffandewinkel
gecontroleerd),gebruikshoevealhaden,winkeltrouw ten opzichte van debatrok-
ken winkelbedrijven, socio-economischekarakteristiaken an enkela andara rala-
vante kanmarken. Als produkten warden ean aantal gangbare consumptie-
artikalan ganomen, ta watan koffie, sinas, halvarine, sherry, haarlak, panties
an tandpasta: alle passand binnen hat boodschappanlijstja van da ondar-
vraagda huisvrouwan, en, naast ean viartal levensmiddelen (koffia, sinas,
halvarine, sherry) ean driatal produktan in de hygi~nisch-cosmetischa sfaar
omvattend (haarlak, panties, tandpasta).
Waar als gevolg van aen aantal onderzoekstechnischa factoran (‘geen ant-

woord’, ‘niat ingavuld’ en weigeringen als gevolg van de langta van da vragan-
lijst en niat-recent koopgadrag) hat aantal onthrekanda data varieert en in
sommige gevallan vrij groot is, zal in ean aantal gavallan slachts gerap-
porteard wordan over koffie als hat ni~est volladig beantwoord produkt in hat
ondarzoek.Waar echtermulti-produktgegevens noodzakalijk zijn zal hat aantal
waarnamingen waarop daze gegavans berusten worden meegagavan.

4.1. Cumulatieve versus individuele data
Gabor en Granger en ook da Nederlandse Stichting voor Statisti~k geven de
resultaten van hun prijsgevoaligheidsmetingenwear in cumulatievevorm, d.w.z.
op da as van da prijswaarden wordt afgezat da bij iadare prijs behorenda
proportie van degenan die hat betrokken produkt bij die prijs ‘duur’, ‘te duur’,
‘goedkoop’ en ‘te goedkoop’ beoordelen. Daarnaast kan men ean curve con-
strueren gebaseard op da proportie van dieganen voor wie hat betrokkan
produkt voor ean bepaalde prijs acceptabel (d.w.z. noch te duur, noch ta goad-
koop) is.
Ook in onderhavig onderzoek zijn aen aantal van daze cuinulatiava functias

berakendengrafisch uitgezet. In bijlage 1.1 en 1.2met bijbehorende tabel 1.3 treft
men de cumulatieve curvan voor ‘te goadkoop’ an ‘te daur’, alsmadeda accep-
tatiacurva voor koffie. Op daze in daze grafiakan en tabel eveneens voorko-
mande uitkomsten van de produktaanbiedingsmethoda zal later wordan terug-
gakomen.
Da gatrokkan curvan komen globaal gasprokan overean mat hat beeld dat

ookinandera prijsonderzoakingennaar vorenkomt. 06k ean maximale accep-
tatia binnen da staekproaf van ca. 9OO~ wijkt niet veal af van de ruim 8O~
die Gabor an Grangar bij aen aantal produkten vondan. Hetzelfde galdt voor
da enigszins ‘afgaplatte’ vorm van da acceptatiacurva. Ook Gabor en Granger
wijzen op dit verschijnsel. Ean directe vargalijking mat de NSS-gagavens
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wordt bemoailijkt door steekproefverschillen en — meer nog wallicht — door
de stormachtiga ontwikkeling van de koffieprijzan in hat jaar 1976. Omdat
bovendien ook de formularing an aanbiadingswijza van da prijsgevoeligheids-
schaal in hat onderzoak strikt overeenkoint met de methode door de NSS
ontwikkald, naman wij voor hat vervolg aan dat hat hiar om uitkomstan gaat
welke ovareenkomen met de in de literatuur gerapporteerde prijsgevoelig-
heidsmetingen.
Hat lijkt echter varvolgans zinnig, nader in ta gaan op de betekanis van daze

cumulatievegegevens. Wanneer 33O~ van de ondarvraagden aen prijs van f 2,50
voor aen pak koffie accaptabel vindt (67O~vindt ean pak koffie tagen die prijs
te goedkoop), dan rijzen twee additionala vragan.
Welke andare prijzen zouden voor daze ‘substeekproef’ ook nog acceptabel

zijn, m.a.w. hoe zian da individuela prijsaccaptatiezones aruit van degenan die
tot daze acceptantan behoran? En vervolgans: geldt, watmen bij eandergalijka
uitsplitsing zou vinden, ook voor willekeurige andara prijsniveaus? Hiar stelt
zich da kwestie van da homoganiteit binnen de accaptatiacurva: zijn de mdi-
viduala acceptatiezonas naar grootta en naar niveau van banaden- en bovan-
granswillekeurig verdeald binnan da acceptatiacurva ofhangen daze parameters
op enigerlei wijze saman mat de plaats van hat individu binnen da geaggre-
gearde acceptatiagagevans? Om op daze vragen aen antwoord te krijgen zijn
varschillanda analyses mogelijk. Ondarstaand is ean overzicht gageven (tabel
1) van de samenhang tussan de grootte van de accaptatiazone (d.w.z. hat
varschil tussen da prijs waarbij hat produkt te duur geacht wordt en de prijs
waarbij hat produkt te goedkoop wordt baoordaald) en de absolute niveaus
van da bovan- an benadengrens waaruit daze acceptatiezones zijn barekand.

Tabel I

Produkt-moment correlatie tussen de lengre van de accepratiezone en de beneden (‘te goedkoop’)
resp. bovengrens (‘te duur’); volgens prijsschaabnethode.

‘Ta duur’ ‘Te goadkoop’

koffia ,845 (N= 101) —,359 (N= 92)
sinas ,819 (N= ~77) —,503 (N= 76)
halvarina ,906 (N = 77) — ,222 (N = 77)
sherry ,893 (N= 80) —,173 (N= 80)
haarlak ,909 (N= 52) — ,064 (N= 53)
panties ,980 (N= 100) —,016 (N= 100)
tandpasta ,872 (N 78) — ,296 (N = 85)

In daze tabal vallen verschillende dingen op. Da stalling dat de grootte van
da accaptatiazone aen willekaurige verdeling kent over de verschillande prijs-
niveaus blijkt niet op te gaan. Met name voor daganan voor wie hogere prijzan
nog steeds acceptabel zijn, geldt dat hun prijsacceptatiazone grotar is: ar is aen
stalsalmatiga, zeer hoge correlatia voor iadar van da zavan produktan tussan
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da waarde waarbij ean produkt ‘te duur’ is an da grootte van da individuele
acceptatiezonevan de betrokken respondent. Varvolgens valt aenveal lager — in
ean aantalgevallenzelfsvrijwel afwezig — negatief verband op tussen de grootta
vande accaptatiazonaen de banadangrens van daze accaptatiezone. Mat andere
woordan: bij degenen die aen grotare prijsacceptatiezona habben, ligt de
banadangrans over hat algemeen iets lager, zij hat dat dit verband veal minder
systamatisch is. Daarmaa wordt da verondarstalling omtrent de homogeniteit
binnen de accaptatiecurve aangatast en koint de volgende vraag naar voren:
hoe is te varkiaren dat raspondenten voor wia hogara prijzen nog accaptabel
zijn, ean grotare accaptatiezone habban? Wellicht dat hiar ean ofmear van da
ganoemde intarne an/of extarne varankeringsfactoren ean nadare verklaring
kan bieden.
In tabal 2 wordt hat verband weergagevan tussen enarzijds de betaalda prijs

(zoals door de respondent opgegeven, afgazian van de juistheid van daze
prijsopgave)en anderzijds de waardanvanbaneden- an bovangrans an de langte
van de prijsaccaptatiazona. Dit varband is van balang, gezian da aerdar ge-
noamdehypothase van de standaard- of refarentieprijs: de laatst bataalda prijs
zou aen indicatie daarvan kunnan zijn. Ook Gabor an Granger houden zich
bazig mat da ralatie tussen laatst bataalde prijs en mat name da bovengrens
van da accaptatiezona. Op grond van aen ovarigans vrij globale analyse var-
werpan zij hat bestaan van aen systamatisch verband. Zie tabel 2 voor de
ralaties voor iader van de produkten.

Tabel 2

Produkt—moment correlatie tussen beraalde pr{/s met de benedengrens (‘te goedkoap’), bovengrens
(‘te duur’) en de groone van de acceprariezone.

koffia

‘te duur’ ta gaadkoop’ accaptatiezona

,20 (N = 75) ,24 (N = 75) ,09 (N = 75)
sinas ,09 (N = 63) ,2W (N = 59) — ,04 (N = 59)
halvarine ,51 (N=60) ,49 (N=62) ,31 (N=58)
sherry ,28 (N= 60) ,41 (N= 58) ,10 (N= 58)
haarlak ,33 (N= 36) ,6~ (N= 36) ,15 (N= 35)
panties ,20 (N=80) ,22 (N=79) ,16 (N=78)
tandpasta ,21 (N=44) ,31 (N=51) ,13 (N=49)

Ook al is da basis voor sommige produktan wat smal (veal respondentan
wisten zich de laatste prijs niet te herinnaran), de rasultaten zijn consistent
in die zin, dat zij voor alle produkten anig verband tussen zowel bovangrans
an ondargrens met de laatst betaalda prijs aanduidan, doch overigens veal ga-
meenschappelijka variantie onverklaard laten, tarwijl aen systematische ralatia
tussan grootte van acceptatiezone en laatst betaalda prijs vrijwal ontbraakt.
Dit betekant dat heal wat andere factoran doorspelan in da (vermeand) laatst
bataalde prijsen dat dazemaarbetrakkalijk bapalend is voor da grootte an hat
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niveau van de prijsgevoelighaid noch daaruit voorspelbaar is.
Vervolgens blijkt er tussen de laatst betaalda prijs voor de verschillende

produktan vrijwal geansamenhang te bastaan: aenrelatief hoge laatst bataalde
prijs voor koffie zegt niets over de relatieve hoogte van da laatst betaalde
prijs voor enig andar produkt. Ook hieruit valt te concludaran dat veal andera
(momantane, niat-systematische) factoren inspelan op de laatst betaalde prijs
voor aen bepaald produkt. Dit is des te opmerkelijker omdat zowel tan aan-
zianvan de limiatwaarden vande prijsgevoaligheid als tan aanzian van de lengta
daarvan w~l ean duidalijka samenhang over de verschillende produktan heen
blijkt te bestaan. In tabal 3 wordt daze samenhang voor wat betreft laatst
betaalde prijs en langte van da prijsaccaptatiazona in corralatiaco~ffici~nten
uitgedrukt.

Tabel 3

Produkt—moment correlaties tussen laatst betaalde prUzen (rechtsboven) en tussen grootte van prijs-
acceprariezones (linksonder)

Koffla Sinas Halva-
rina

Sherry Haarlak Panties Tand
pasta

Koffie x —,09 ,38 —,08 ,04 ,08 —,20
Sinas ,56 x ,38 ,03 ,49 ,28 —,03
Halvarine ,62 ,57 x ,02 —,03 ,09 ,00
Sherry AS ,32 ,53 x .10 ,22 ,14
Haarlak ,55 ,53 ,59 ,75 x ,12 ,36
Panties ,44 ,35 ,49 ,60 ,68 x ,19
Tandpasta ,45 ,50 ,50 ,53 ,60 ,56 x

Uit tabel 3 blijkt tussen prijsgavoaligheidskarakteristieken over verschillanda
produkten heen aen systematische relatia te bestaan. De correlatiac&ffici~nten
voor benadangrans an bovengrens (hier niet gageven) liggan bovandien op
ongavear hetzeLfde niveau als die van de grootte van da prijsacceptatiazone.
Gecombineerd met da co~fficibnten uit rachterbovanhelft duidt dit arop dat de
laatst betaalde prijs geanvoldoende predictor voor nivaau en/ofgrootte van da
prijsgevoeligheid is.

4.2. Produktgew~ze aanbieding: een alternatieve operationalisatie?
Waarblijkans de literatuur da validitait van da prijssensitiviteitsmeting in feite
aenzwak punt vormt, is besloten hieraan in ondarhavig ondarzoek nader aan-
dacht ta bastaden. Mat hat oog hierop ward aan alle ondervraagden, naast de
aanbiedingdoormiddelvan prijsschalan, ook ean produktgabondanaanbieding
voorgelegd. Gezian da grotere bawerkalijkhaid van daze methode baparkta daze
nanbiading zich tot twee van de produkten, namelijk koffia an panties. Voor
beideproduktenwarddusvan iadere respondentaendubbale sensitivitaitsmeting
verkragan.
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Da alternatieve procedure was als volgt. Aan de respondantan warden aen
aantal concrete produktspacimina voorgalagd i.c. zevantian pakkan koffie,
vari~rand naar mark, prijs an kwaliteitsklasse; voor panties waren dat 25 var-
schillende proposities. Nadat da respondent had aangegeven welka van de
voorgelagdemerken zij kande,ward haar vervolgens gevraagd da overblijvande
items te groaperan naar kwaliteit. Op daze wijze wercfen aen aantal homogene
groepan verkragendie onderling naar hat oordaalvan da consument in kwaliteit
varieerden. Tenslotte moasten hierbinnan die groepen wordan aangewezan
waarvanda kwaliteit naarhat oordaal van de respondent voldoende was, terwijl
van de overblijvande groepan (van accaptabale kwalitait dus) diagene moastan
wordan aangewazan die naar hat oordeel van de respondent ta duur waran.
Daze aanbiedingswijze speelt zich geheal af binnen hat kadar van an zalfs in

terman vanhat concrete marktaanbod: da respondent hoeft niat te abstraharan
en da acceptatiazona wordt gamaten in da prijzen van concrete produkten.
Strikt ganomen is bij daze aanbiadingswijze hat probleam van de validitait niet
aan de orde: da mathoda meet wat zij pratandeert te matan an niet aen afga-
leida daarvan. De oparationalisatie sluit bovandien, evanals da prijsschaal-
aanbiading, nauw ann op de kwaliteits- en duurteoverwagingen die ann da
beneden- en bovengrens worden toagekend.
Praktisch blijkt daze methoda hantearbaar, in die An dat respondanten

voldoende voorgelegde merkan kannan an de opgava om naar kwaliteit te
moeten groeperan met voldoende onderlinge differantiatia blijken te kunnen
realiseran. Ean en ander blijkt uit tabel 4.

Tabal 4

Bekendbeid, koopgedrag en kwaliteitsverschillen met betrekking tot voorgelegde merken koffie en
panties -

Koffle Panties

M (n) M (n)
Aantal bakende merken 9,9 (114) 9, 1~ (100)
Aantal wal cans gakoclita markan 4,7 (114) 4,5 ( 97)
Aantal ondarscheidan kwalitaitsgioapan 3,4 (119) 3,7 (119)

Blijkt da mathoda bawarkelijk maar praktisch uitvoarbaar, er zijn zakar ook
nadelen en onduidelijkheden. De methode maakt noodzakelijk dat hat gehela
marktaanbod in principe wordt voorgalegd, zodat niat-opgenomen items niat
varstorend kunnen werken op hat resultaat. Wat anderzijds pracies de invloed
is van da factor bekendhaid op varschillende classificeringen is onduidelijk.
Iniaga-aspacten an andara dan prijs- c.q. kwalitaitsattributen kunnan aen rol
spalan. Zekar is dit de kearzijda van da medailla van da produktgebondan
aanbiedingswijze. Vanbalang is uiteraard dat ar voldoendawaarnemingen zijn
om bovan- en benadangrenzen met voldoanda precisia an betrouwbaarheid
vast te stellan.
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Wat lavert daze aanbiadingswijza nu voor resultatan en zijn de uitkomstan
vergalijkbaar mat die van de prijsschaalmethode?
Beschouwing van de geaggregeerde resultaten leert allereerst dat naast aen

overeenkomst met betrekking tot hat maximale niveau van acceptatia ar aen
duidelijk verschil bastaat ten aanzien van de halling in de gecuinuleerde ‘te
goedkoop’ en ‘te duur’-functies bij baida methodes. De gemiddelde waarden
waarbij aenpak koffievolgens da prijsschaalmethode te goedkoop, rasp. te duur
wordt gevonden, bedragan f 2,50 en f 5,12. De overeankoinstiga gemiddelde
bedragan voor de produktaanbiedingsmethoda f 3,25 en f 4,35. Vergelijkt men
daze bedragen mat de prijzen die in werkelijkhaid binnen de staekproef van
ondervraagden voor ean pak koffie warden bataald, dan blijkt ca. 75n~ van de
bataalde prijzen te liggen binnen de laatsta twee gamiddelda waarden. Boven-
dienvindt bij da prijsschaalmethode 84o~ vande ondervraagdan prijzanbenaden
f 3,25 nog accaptabel, tarwijl 75cc, volgens daze methode prijzen boven f 4,25
nog niat ‘te duur’ acht, dit ondanks hat feit dat minder dan 1000 in werkelijkheid
bareid blijkt ean dergelijkahoga of lage prijs te batalan. Man kan zich afvragen
wat da betekanis isvan ean dergalijka niet-gerealiseerda prijsaccaptatia. Al mat
al plaiten daze uitkomstan voor aen serieuze nadera bestudering van de ‘staar-
ten’ bij da prijsschaalmathode, zoals ook door Gabor en Grangar aanbevolen.
Evanals bij de accaptatiecurva die met bahulp van de prijsschaalmethode

ward geconstruaerd, kan men zich met batrekking tot de produktaanbiedings-
mathoda afvragen of de gegevens op geaggregeerd niveau aen homogane
populatia weerspiegelan. Uit tabel 5 blijkt, dat dit niet hat geval is.

Tabel S

Produkt—moment correlatie tussen de lengte van de accepratiezone en de beneden- (‘te goedkoop’)
resp. bovengrens (‘te duur’); volgensproduktmethode.

koffia

‘ta duur’ ‘ta goadkoop’

,49 — ,53

panties ,91 —,17

Evenals bij de prijsschaalmathoda is da grootta van da prijsaccaptatiezona
niet willakaurig, doch hangt systematisch saman mat de waarda van de bovan-
grens en — negatief — mat da waarda van de ondergrens. Dezelfda karakteris-
tiaken op geaggrageerd nivaau dus als bij de prijsschaalmethoda.
Fanvan da voordelenvan de produktaanbiedingsmathode is, dat daze onder-

scheid toastaat tussen geparcipiaerda prijsvarschillan enerzijds, geparcipiearde
kwaliteitsverschillen anderzijds. Binnan da zone van qua prijs kennalijk accep-
tabele produkten blijkt toch enige differantiatia in kwalitait zich nog voor te
doen: gemiddeld worden binnan daze acceptatiazone nog twee varschillande
kwaliteitscatagorie~n onderscheiden batrekking habbend op gamiddeld 5
merken, blijkens de indaling door respondenten. Hat aantal onderschaiden
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kwaliteitscatagoria~n en hat nantalmerkenbinnan da prijsacceptatiezona neamt
hovendien toe met de langte van daze zone: r= .62 rasp. .67. Prijsgevoelig-
heid an kwaliteitsgevoeligheid vallen dus niet zonder mear samen, ook al is er
wal samenhang.
Cantraal in daze vraagstalling en voorafgaand aan analyses naar da samen-

hang met andere intarne en axtarna variabalen, is de mate van overeankomst
tussen baide methodan op individueel niveau. Omdat beide methoden aan
dazalfde respondanten warden voorgelagd is aen directe vergalijking mogelijk.
Voor koffie is de produkt—moment-corralatieco~ffici~nt tussan prijs- en

produktschaal: — 0,05, voor panties bedraagt daze 0,03. Dit batekent dat er
geen ankel verband is tussen da uitkomstan volgans de ene methode met die
volgens de andara. Of, anders gaformuleard: hat criterium dat hat individu
hanteert bij zijn gedrag volgens de prijsschaalinstructie is geheel onafhankalijk
van da wijze waarop hij reageart op de produkt-groaperingsinstructia. Waar-
mae dit ondarzoek verstrikt is geraakt in de validitaitsproblamen, waarvoorhat
de oplossing baoogdadichterbij te brangen. Ondanks de globale overaenkomst
van baide inathoden op geaggregeerdnivaau blijken baideop hat niveauvan de
individuele respondent verschillande gedragsimpact te habben.

4.3. Enkele determinanten van pr~sgevoe1igheid, tevens discussie
Gaprojacteerd tegen da uitkomstan van de directe vergelijking tussen baide
mathodan, zou daze paragraaf aen dubbale functie moatan hebban: enerzijds
exploratiaf ten aanzian van verbanden met persoonsgabonden an omgavings-
gabondan factoran, die in de inlaidingwarden gepostuleard, maar tegelijkertijd
validitaitstoetsand tan aanzian van de gehanteerde aanbiedingswijze. Die
mathoda is miners de meest juista waarvan de uitkomst hat best past in hat
gaheal van varonderstalde samanhangan.
In bijlaga 2 zijn de enkelvoudige corralatiaco~fflci~nten opgenoman tussen

da uitkomstan van baida methoden voor beide produkten met aen aantal
variabelan. De lijst is niet compleet en staat geanconclusias toe ten aanzien van
factorenalsinflatie enwisselendaprijsstalling, cognitive style(hoeweleananalyse
van da prijsschaalmethoda aen individuale dispositia tot hat constant hantaren
van eangrotere, rasp. kleinere acceptatiezona zeer waarschijnlijk maakt) en ga-
percipieerd risico. Voor zover de opganoman variabelen wel vargelijkingan
toestaan geven daze ean zeer uitaenliggend beeld, zonder duidelijke con-
clusies op ta laveren. Ean an ander koint stark naar voran bij aen ragressie-
vergalijkingwaarbij da inda bijlaga ganoemde variabelan, saman mat de waar-
den van benaden- en bovengrens als predictoren zijn opgenoman an de volgans
beide methodan varkregen grootte van da prijsacceptatiezone als criterium-
variabelen warden gebruikt. De samanvatting van daze multipla-ragressieverge-
lijking is opgenomen in tabel 6.
Uit daze tabel blijkt, dat voor panties da prijsacceptatiezones volgens baide

mathoden beter voorspalbaar zijn vanuit de gehanteerde sat pradictoren dan
voor koffie, waarbij da produktaanbiedingsmethode zelfs aen cumulatief var-
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Tabel 6

Overzickt mulriple-regressieverge4ikingen voor Icoffie en panties met grootte van de prilsacceptarie-
zone als criteriumvariabele, berekend volgens de prtjsschaal-, rasp. de produkraanbiedingsmerhode.

predictoren r beta

PANTIES
prUsschaalmethode
var: opleidingsnivaau vrouw ,07 1 — ,266 — ,378

beroapsklasse man ,115 —,169 —,359
inkomensklasse ,168 ,025 ,212
sociale kiassa ,178 ,056 —,131
laeftijd ,186 ,257 ,104

produktaanbieding
var: aantal bakande merkan ,239 ,489 ,647

aantal kwaliteitsklassan ,404 ,258 ,43 1
prijskennis ,421 ,009 —,139
algamana prijskannis ,425 — ,023 ,067

KOFFIE
prUsschaalmethode
var: prijskannis ,038 —,195 —,172

‘normala’ prils ,082 ,177 ,227
prijskannis ,091 ,130 ,136
algemane prijskannis ,103 —,080 —,133
aantal merkan binnan acceptatiezona ,111 — ,050 —,137
aantal kwalitaitscategoriabn ,1 16 ,121 ,090
Iaagsta prijs ,118 ,042 —,048

produktaanbieding
var: inkomensk]assa ,005 ,075 ,131

sociala kiasse ,015 ,064 ,175
opleidingsnivaau vrouw ,026 ,053 ,108
laeftijd ,030 — ,043 — ,061

klaard variantienivaau van rum 40% baraikt. Inhoudalijk is er achtar geen
ankala overeenstemming. Voor koffia ligt da nadruk bij da verklaring van da
acceptatiazona volgens de prijsschaalmathode op socio-economischa ken-
markan, volgens de produktaanbiedingsmathode echter op marktori~ntatie-
variabalan zoals prijskennis, markenkannis an kwaliteitsperceptie. Bij panties
ligt dat andersom.
Da slotsom luidt dan ook dat, wil men op basis van ean thaoratisch kadar

waarbinnen prijsgavoeligheid geralateerd wordt aan andere gadragsvariabalen,
aen uitspraak doan over dameast geeigandamathode om daze prijsgevoelighaid
te oparationaliseran, ean herhaling van dit ondarzoak mat meer produkten an
mat aen vollediger sat van pradictoren nodig zal zijn. Daze herhaling zal nodig
zijn waar da oorspronkelijka vraagstalling van hat huidig onderzoak om met
gebruikinakingvande bastaande prijsschaalmethode ankela van daze ralaties te
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exploraran, in feita gastuit is op de ontoereikendheid van daze methode zowal
ten aanzien van hat verband tussen individuele en geaggregeerde uitkomsten,
als ten aanzien van de optimaliteit van de gehanteerde operationalisatie.

Bijlaga 1.1

% acceptabe~ vigna scheal-
~ koffie aenbieding

% acceptabel vigna produkt-
aenbieding

100-

80-

60-

40-

20-

1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00 5,50 6,00 >6,40
prija per pak—* —

Bijlage 1.2

koffie

100 - ,~ teduur
~ - (produktaanb.)

(produktaanb.)
80

te
-~goedkoop~
(scheal- ~ (schaalaanb.)

40 aanb.)

20

1.00 1,50 2,CO 2,50 3,00 3:5b 4,00 4,50 SOb ‘5,50’ 6,00 >6,40
prija perpak
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Bijlaga 1.3

KOFFIE

Prijs par pak

Schaalaanbiading Produktaanbiading

ta goedkoop
abs. %

ta duur
abs. %

accaptabal ta goedkoop
% abs. %

ta duur
abs. %

accaptabal

<100
100
150
200
250

300
350
400
450
500

114 100
111 97
110 96
107 94
76 67

30 26
9 8
1 1
— —
— —

— —

— —

— —

—

— —

0 0

2 2

19 17

29 25

-56 49

0 112 100
3 103 92
4 103 92
6 103 92

33 103 92

84 103 92
90 42 38
82 5 4
75 0 0
51

0 0
3 3

71 63
112 100

6
6
6
6
6

6
62
93
37
0

gemiddalda prijs f 2,70 f 5,12

maximale accaptatia

Om redanan van ovarzichtalijkhaid is hat aantal prijsschaalwaarden in daze tabal beparkt. in
warkalijkhaid badroag da schaalaanhaid 10 cant.

Bijlage 2
Enkelvoudige correlaties tussen lenyte van pr(jsacceptatiezone, gemeren volgens de pr(/sschaal-,
resp. produktaanbiedingsmerhode, met een aantal overigeonderzoekvariabelen.

prijsschaal-
mathoda

koffia panties

prijskennis koffie
prijskannis panties
algamana prijskannis
laagsta bekanda prijs koffia
hoogsta bakanda prijs koffie
als ‘normaal’ banordealda prijs koffia
aantal bakanda markan panties
aantal kwalitaitscatagoriain panties
aantal kwalitaitscatagoriain koffia
Iaaftijd
baroapsklassa
oplaidingsnivaau vrouw
inkomansklassa
sociale kiassa

produktaan-
biedingsmathoda

koffia panties

,13 ,07 —,09
—,20 —,27 ,02
— ,08 ,05 — ,35
,04 —,24 ,07
,17 ,04 ,32
,18 ,12 ,19

—,11 ,06 ,19
—,12 —,11 ,06
,12 ,13 .17
,05 ,26 —,04
,10 —,17 ,04

—,16 —,27 —,11
,01 ,03 ,07
,02 ,06 ,06

,08
,01

— ,02
— ,03

14
,21
‘49
,26

— ,06
—,03
— ,01

,05
,06

—,13
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8. Ben margerelatie voor de detailliandel

B. NoomnooM

1. INLEIDING.

Het Economisch Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf(ElM) is, in samen-
werking met bet Econometrisch Instituut van de Erasmus Universiteit Rotter-
dam, bezig met een diepgaande studievan de structuur van kosten en winsten
inde detajihandel, met het accent op de positie van het midden- en kleinbedrijf.
Het is de bedoeling daarmee eentheoretisch gefundeerde basis te verscbaffen

voor voorspellingen op korte termijn, en om inzicht te geven in structurele
ontwikkelingen op middellange termijn.
De schrijvervan dit artikel bereidt eenproefscbrift1 voor over enigeaspecten

van dit onderzoek, waarop hij eind 1978 hoopt te promoveren. E~n onderdeel
is de pogingomeenverkiaring te gevenvan de ontwikkeling van de procentuele
brutomarge (tijdreeksanalyse), en van verschillen in procentuele brutomarge
tussen versobillendesoorten winkels (doorsnee-analyse). De procentuele bruto-
margeis daarbij gedefinieerd als het verschul tussen de verkoop- en de inkoop-
waarde van de omzet, als percentage van de verkoopwaarde van de omzet. De
studie beeft geleid tot wat we ‘de margerelatie’ noemen, waarin de gemiddelde
(procentuele) brutomarge voor een bepaald soort winkels wordt verklaard als
een optekenmarge op de gemiddelde (procentuele) exploitatiekosten.
Dehoogte vande optekenmarge wordt verklaard uit de aard van het geboden

assortiment/service-pakket, de noodzaak van een zekere basisvergoeding voor
de arbeid van de ondernemer, en de concurrentiepositie t.o.v. andere soorten
winkels.
We geven bier een kort versiag van de theoretische opbouw, de empiriscbe

resultaten, en de implicaties van de margerelatie.

2. WINKELTYPEN

In de studie groeperen we individuele winkels in zg. ‘winkeltypen’. Met een
winkeltype bedoelen we een groep winkels die (redelijk) homogeen zijn t.a.v.:
— het geboden assortiment (naar ‘breedte’ en ‘diepte’)2;
— serviceniveau (bijv. mate van bediening);
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— mate van eigen produktie (warme bakker, ambachteI~ijke slager, reparaties,
etc.);

— bedrijfsvorm (zelfstandige, co6peratie, fihiaalbedrijf, etc.).
Wepretenderen biermee niet alle factoren aan te geven die van invloed zijn

op de exploitatiestructuur. Alsmen ecbter eenstrikte homogeniteit vereist t.a.v.
alle relevante factoren, dan komtmen terecbt in de situatie dat elke individuele
winkel uniek is, en zijn eigen type vormt. Het gaat bier om de factoren die
van primair belang zijn voor een studie van gemiddelden op ‘meso-niveau’,
waaria de effecten van de meer gedifferentieerde factoren tegen elkaar weg-
vallen. Het ligt dan voor de band dat bet voor de exploitatiestructuur van
primair belang is wat er globaal verkocbt wordt hoe bet verkocht wordt, of
er ook nog fysiek iets wordt geproduceerd, en tot wat voor een soort onder-
neming de winkel behoort. =

Om de studie een empirische inboud te geven moeten we voorts aansluiting
zoeken bij de bescbikbare cijfers. De traditionele indeling volgens welke cijfers
zijn verzameld is die naar ‘branche’, waar een branche is gedefinieerd naar de
artikeigroep waarin bet merendeel van de omzet wordt bebaald (kruideniers,
slagers, etc.). In verband met de voortscbrijdende vervaging van de grenzen
tussen branches (de ‘parallellisatie’), is deze aanduiding alleen niet voldoende.
In de bescbikbare cijfers uit de bedrijfsvergelijkingen van bet ElM is er echter
sprake van enigeverdereverbijzonderingnaar de verkochte produkten, de mate
van specialisatie, bediening, reparatie, bezorgingetc., waarmee we de gewenste
indeling enigszins kunnen benaderen.
Een belangrijk voorbeeld is de kruideniersbrancbe. We maken daarin in de

eerste plaats eenonderscbeid naarmidden- en kleinbedrijf(MKB), grootwinkel-
bedrijf (GWB) en co6peraties (COOP). Binnen deze groepen maken we een
onderscbeid naar bedieningswinkels, zelfbedieningswinlkels, supermarkten en
discounts, waarbij we opmerken dat de scheiding tussen zelfbedieningswinkels
en supermarkten inbet MKB en GWB niet dezelfde is.3 Men kan naar bevind
van zaken verdere opsplitsingen invoeren, al naar gelang bet doel en bet
aggregatieniveau van de studie en de in de cijfers bescbikbare informatie. Zo
zijn er deelstudies wanrin wij t.a.v. supermarkten een onderscbeid maken naar
de samenstelling van bet non-food pakket, de aanwezigbeid in de winkel van
een ambacbtelijke slager, warme bakker, etc.
Tenslotte merken we op dat onze studie beoogt een basis te geven voor bet

beleid van de centrale overheid en centrale organisaties, zodat een regionali-
sering van de studies geen dee] uitmaakt van ons project.
Het is nuide bedoeling een margerelatie te ontwikkelen die een verkiaring

geeft van:
— Deverscbillen in gemiddelde (procentuele) brutomarge tussen verscbillende
winkeltypen;

— De ontwikkeling van de gemiddelde (procentuele) brutomarge voor elk
winkeltype.
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3. THEORIE.

Voor de modelvorming in de detailbandel is er voor zover wij weten geen
tbeoretiscb kader dat voldoet aan de volgende twee voorwaarden:
— plausibiliteit;
— wiskundige specificatie van eensamenbangendestructuur vanwaarneembare
variabelen.
Enerzijds vindt men in de gangbare neo-klassieke theorie een op basis van

de bekendemarginale relatiesuitgewerkte wiskundige structuur van variabelen,
maar die is, aitbans in de detailbandel, uiterst implausibel. Anderzijds vindt
men in de marketing literatuur vele plausibele principes en parti~le inzicbten,
maardie zijn niet aaneengesmeed in een samenbangende wiskundige structuur
van variabelen.
De neo-klassieke structuur is gebaseerd op de bekende veronderstellingen

omtrent winstmaximalisatie, volledigemededinging(exogenemarktprijzen voor
bomogene produkten), en produktiefuncties (substitutie tussen homogene
produktiefactoren). Onder deze veronderstellingen is er geen prijsdifferentiatie
en geen produktdifferentiatie, en is de bedrijfsvoering zuiver een kwestie van
operationele efficiency, met als instrument de substitutie tussen de homogene
produktiefactoren.
In de detailbandel ecbter is bet ‘produkt’ in feite een bepaalde wijze van

verkoop, en die is in boge mate gebonden ann de factor arbeid, zodat een ver-
vanging van arbeid door kapitaal(bijv. inde vorm van winkelruimte, of instal-
laties in de winkel) grosso modo leidt tot een andere wijze van verkoop (meer
zelfbediening; minder service in meeralgemene zin) en dus eenander ‘produkt’.
Daarmee geeft substitutie eerder een verscbuiving tussen verschillende winkel-
typen dan een verscbuiving tussen verscbillende produktiemogelijkbeden
binnen een winkeltype.
Bovendien is ergeen sprake van volledige mededinging in neo-klassieke zin,

wanrdoor naast de operationele efficiency (kostenbewaking) bet accent van de
bedrijfsvoering ligt op wat Mc. Clelland beeft genoemd de commerci~le effi-
ciency’4; op de keuze van een goede ‘marketing mix’ van assortiment, service
en prijsniveau, in samenbangmet de lokatie van de winkel, om daarmee invloed
uit te oefenen op de prijs en bet volume van de omzet. Dit bangt samen met
de complexiteit, differentiatie en inhomogeniteit van bet marktgebeuren. De
consument beeft aandacht voor prijs, kwaliteit, service, keuze, nabijbeid en
toegankelijkbeid (parkeren e.d.), en bet is de vraag of deze gezicbtspunten in
te wegen zijn in een transitief preferentiescbema. De consument wordt gecon-
fronteerd met een verre van doorzicbtig pakket van goederen en diensten,
waarin een goedkoop lokartikel wellicbt de boge prijs van een ander artikel
maskeert. In deze situatie is bet ook moeilijk voor de ondernemer om bet
consumentengedrag en de acties en reacties van concurrenten te doorgronden.
En tenslotte, wat betreft de motivatie van vooral de zelfstandige ondernemer,

ligt bet accent wellicbt meer op de continuiteit van zijn bedrijf en bet band-
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haven van zijn zelfstandigheid dan op bet maximeren van winst.
Samenvattend stellen wijvast dat de neo-klassieke tbeorie iets biedt wat in de

detailbandel minder relevant is (substitutie), en niet biedt wat wel relevant is
(commerci~le efficiency).
Dit alles is voor iemand uit de marketing professie ongetwijfeld het intrappen

van eenopen deur. Hij zalwaarscbijnlijk zijn voorkeur geven aan eenplausibele
en relevante benadering, ook al levert die geen systematische, wiskundig ge-
specificeerde structuur. De modelbouwer echter vergt nu eenmaal zo’n struc-
tuur, en voor hem is de verleiding groot om terug te vallen op de beschikbare
uitwerking van de neo-klassieke theorie, ondanks bezwarende overwegingen
van plausibiliteit.
Sommigen, zoals met name Friedman5, wijzen elk bezwaar op grond van

plausibiliteit van de band als niet ter zake doende, zolang de toepassing maar
empiriscbe geldigbeid blijkt te bezitten. Manr dan is er de volgende situatie:
De neo-klassieke tbeorie leidt via de marginale relaties tot een relatie tussen
de produktiviteit en prijs van produktiefactoren die empiriscbwordt bevestigd,
maar even goed kan worden geinterpreteerd op gebeel andere gronden, die in
strijd kunnen zijn met het neo-klassieke gezichtspunt. Zoals Klein reeds eerder
heeft opgemerkt6, kan een empiriscb verband tussen de produktiviteit en prijs
van produktiefactoren op twee manieren worden geinterpreteerd :~
— Als blijk van substitutie tussen die produktiefactoren ten gevolge van ver-
anderingen in bun prijsverboudingen, bij exogene marktprijzen;

— Als blijk van een prijszettingspolitiekwaarbij de prijs van bet produkt wordt
bepaald als een zekere optekenmarge op de exploitatiekosten.
We zijn in concreto met dit probleem geconfronteerd: We hebben eerst een

neo-klassieke benadering genomen, en we bebben die vervolgens, ondanks bet
feit dat zij empirisch ‘goed werkte’, vervangen door de gedacbte van een op-
tekenmarge, voornamelijk op gronden van plausibiliteit.
We zijn t.a.v. de procentuele brutomarge, die we opvatten als een prijs voor

detailbandelsdiensten, uitgegaan van de gedacbte van Kalecki8,dat in bet alge-
meen de prijs voor een produkt wordt ‘gezet’ als een optekenmarge op de
exploitatiekosten, en dat de boogte van de optekenmarge afbangt van ‘the
process of industrial concentration; on the vigour and weaknesses in com-
petition; on industrial setting; on the morphology of markets; on the degree
of freedom and constraints in price setting.. .‘~. We hebben geprobeerd deze
gedacbte te operationaliseren.

4. SPECIFICATIE

De eerste stap in onze specificatie van de margerelatie is als volgt:

ji~ (1)

waar i : een index voor bet winkeltype,
ji: gemiddelde procentuele brutomarge,
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c: gemiddelde exploitatiekosten (in wnarde), exclusief de arbeid van de
ondernemer (of bedrijfsleider)1 0, als percentage van de omzet (in
waarde),

p: gemiddelde optekenmarge.

We banteren bier gemiddelden per winkeltype, en de vraag rijst dan in hoe-
verre deze gevoelig zijn voor de ann de waarnemingen ten grondslag liggende
omzetverdeling van individuele winkels. Dit is van belang omdat bet bekend is,
dat de waarnemingen uit de bedrijfsvergelijkingen van bet ElM inprincipe niet
representatief zijn t.a.v. de gemiddelde winkeigrootte (vooral de moeilijker
waar te nemenkleinste vestigingen zijn waarscbijnlijk ondervertegenwoordigd).
Ult voorafgannde studies van schanleffecten in de detailbandel bleek echter

dat noch p nocb ,cgevoelig zijn voor de omzetgrootte per vestiging.
Voor p impliceert dit, dat voor zover inkoopvoordelen gekoppeld zijn nan

de omzetgrootte van de vestiging (eerder dan de omzetgrootte van de onder-
neming of inkoopcombinatie waartoe de winkel beboort), dit voordeel grosso
modo ann de consument wordt doorgegeven in de vorm van een lagere detail-
handelsprijs. De gedacbte hierbij is dat juist dit ~n van de factoren is wnnr-
door de vestiginggroot kan zijn (door bet aantrekken van vrang over eengroter
verzorgingsgebied).
Voor K ontstaat de ongevoeligheiddoordat bet schanleffect voor winkels met

~n enkele afdeling bij benadering wordt ge~limineerd door bet weglaten van de
arbeid van de ondernemer (of de bedrijfsleider, in bet geval van een filianl).
Wij gaan bier niet verder op in, en verwijzen naar onze literatuur daarover.”
We kunnen (1) berscbrijven als volgt:

= p~ (2)

waar: bet ondernemersinkomen, gedefinieerd als de brutowinst minus ex-
ploitatiekosten exciusief ondernemersarbeid, a~s percentage van de
omzet (in wanrde).

Anders gezegd: De optekenmarge levert de beloning voor de arbeid van de
ondernemer plus de bedrijfswinst, die een beloning moet opleveren voor bet
eigen vermogen.
Voor de specificatie van de optekenmarge p gaan we nu uit van de volgende

bypotbese:

Pi = Pli+P2i±P3i (3)

waar P1: een beloning voor de ondernemersarbeid,
P2: een beloning voor bet geinvesteerd vermogen, in samenbang met de

aard van bet assortiment en de geboden service,
p
3: bet resultant van de concurrentiekrncbt van bet winkeltype t.o.v. an-

derewinkeltypen die gebeel of ten dele dezelfde produkten verkopen.
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(4)

4.1. Ondernernersarbeid

Als Pi een vaste beloning op zou leveren voor de arbeid van de ondernemer,
ongeacbt de grootte van de vestiging,dan zouden we moeten scbrijven:

B
PhJ Q

waar j : een index voor een individuele vestiging,
B : de vaste beloning voor de ondernemersarbeid, gelijk voor nile mdi-

viduele vestigingen (in een bepanld jnar),
Q~~: de (jaar)omzet (in wanrde) van vestigingj (in winkeltype i).

Het gevolg daarvan zou ecbter zijn, dat de marge (p~j) groter is voor kleinere
vestigingen (binnen een winkeltype), en dit is in strijd met de wnarnemingen.
Onze hypotbese is als volgt:

B
Ph Qi

waar Q~: de gemiddelde omzet per vestiging in winkeltype i.
Met andere woorden, de beloning B wordt in winkeltype i gerealiseerd in

een vestiging met de gemiddelde omzetgrootte. Voor de andere vestigingen in
bet winkeltype is de beloning pro into de verbouding tussen de omzet van de
vestiging en de gemiddelde omzet in bet winkeltype:

Qi (6)

wnar B1~: de beloning gerealiseerd in vestigingj.
De veronderstelling in (5) is voorts dat B gelijk is voor nile winkeltypen

(B beeft geen subscript i). B en Q~ zijn beide waardecijfers, en we scbrijven nu:

B =b0(1+it)
t (7)

(5)

waar it: de gemiddeldegroeivoet van de beloning B t.o.v. eenbepanld basisjaar
(t= 0).
De uiteindelijke specificatie van p~ is nu, onder toevoeging van een index

voor de tijd (t), als volgt:

(8)
Qi
t

Deze relatie veronderstelt een effect van schnalvergroting, als voigt: als de
waarde van de gemiddelde omzet per vestiging (Q~) stieller groeifdan met de
groeivoet it, dan danit m~ en dnalt ook, ceteris paribus, de gemiddelde bruto-
marge p~.
Het is nan de empirie om b0 en it te schatten. De waarde voor b0 zou dan

plausibel moeten zija als een basisinkomen, ter beloning van de ondernemers-
arbeid, en de wanrde voor it zou plausibel moeten zijn als de groeivoet daarvan,
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waarbij wedenken ann een groei die bijv. gelijke tred boudt met de kosten van
bet levensonderboud.

4.2. Assortiment en service

Deverkoopvan meerluxueuze goederen, een grotere diepte (meer keuze) in bet
assortiment, en een grotere mate van service gaan gepaard met een lagere om-
zetsnelbeid. Om te komen tot een bepanid rendement op bet eigen vermogen
moet denettowinst pergulden omzet indergelijke gevallen boger zijn dan in een
winkeltype met meer noodzakelijke goederen, een ondieper assortiment en
minder service.
Onze bypotbese is als volgt:

P21 = (9)

waar o~: een te schatten co~fficient,
e: een maat voor bet luxeniveau van bet assortiment/service-pakket,
wanrin tot uitdrukking dient te komen bet luxeniveau van de ver
kocbte goederen, de mate van keuze en de mate van service.

De concrete empiriscbe specificatie van e zal in bet algemeen athangen van
bet niveau waarop bet onderzoek wordt gednan, en de nard van de beschik-
bare cijfers. In onze studie op meso-niveau bebben we als proxy variabele voor
e genomen de inkomenselasticiteit van de verkocbte produktgroep, met even-
tuele ad hoc annpassingen op grond van service-aspecten. Dit is in overeen-
stemmingmet de gangbare classificatie van luxegoederen als goederen met een
inkomenselasticiteit groter dan 1,0 en noodzakelijke goederen als die met een
elasticiteit kleiner dan 1,0.
De kwantificering van e voor de verscbillende onderzocbte winkeltypen is

gebaseerdop een vergelijkende studie van een twintigtal empiriscbe studiesvan
vraagvergelijkingen in binnen- en buitenland. Zo nemen we bijv. voor kruide-
nierswaren (in beperkte zin) e = 0,4, voor zuivel e = 0,3, vlees e = 0,6, aard-
appelen groente en fruit e = 0,5. Voor bet winkeltype kruideniersbedienings-
zaken stellen we op grond van de assortimentssamenstelling s = 0,5 en voor
(kleinereen grotere) supermarkten c = 0,55. Voor zuivelwinkels stellen wee= 0,3,
maar voor de bezorgende zuiveihandel e = 0,5 ~ 0,6 (vanwege de service van
bezorging).’2
We bescbouwen de waarden van e als institutioneel bepaald. We bedoelen

daarmee dat als bijv. drogisterijartikelen in een supermarkt worden verkocbt,
de s-waarde daar gelijk is ann de e-waarde in de drogisterij, ook al worden
die artikelen in de supermarkt in een ondieperen meer ‘probleem-loos’ assorti-
ment verkocbt, met minder service en met een bogere omzetsnelbeid. De
supermarkt kan deze artikelen tegen een lagere nettowinst verkopen dan de
drogist, maar volgens onze hypothese wordt de relatief boge, op de drogist
afgestemde, nettowinst per gulden omzet ook in de supermarkt nangebouden.
Men zoukunnen zeggen dat de supermarkt in deze zin parasiteert op de drogist,
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zolang die zich bandbaaft. We bebben deze laatste meer gedetailleerde bypo-
these in de bier te bespreken empiriscbe studie niet kunnen toetsen.

4.3. Conczw~ntiepositie

Debasisbypotbese is dat de derde component van de optekenmarge(ps) affiangt
van de concurrentiepositie van bet winkeltype, tot uitdrukking gebracbt in
zijn marktaandeel.
Men kan dan denken ann een effect van bet niveau dan wel van de mutatie

van bet marktaandeel. Wij bebben gekozen voor bet laatste, als volgt:

= j3Ain1~ (10)

waar /3: een te schatten co~fficient.
Am1~ = 1n1~—m1 ~— ~

n;~: marktaandeel van winkeltype i bijv. gedefinieerd als de totale omzet
van bet winkeltype, gedeeld door bet grote totaal van nile omzetten
van alle geparallelliseerde winkeltypen (typen die ~n ofmeer dezelfde
produktgroepen verkopen als winkeltype i).

Onze keuze is gebaseerd op de volgende overwegingen:
— De detailbandelanr beeft in de meeste gevallen waarscbijnlijk niet zozeer
zicbt op de grootte van zijn marktaandeel als wel op bet feit dat bij markt-
nandeel verliest dan wel wint t.o.v. zijn concurrenten;

— Een dalend marktaandeel is een signaal van gevaar, wanrop de detaillist
defensiet’ reageert door een verlaging van zijn prijsniveau, in een poging
verdere afbrokkeling te voorkomen. Een stijgend marktaandeelwordt (aldus
onzebypotbese) opgevat als een blijk van de captivatievan een zeker markt-
segment, die een verboging van bet prijsniveau recbtvaardigt;

— Er is bij dit laatste sprake van de strategie van bet afromen van de markt
zolang die gunstig ligt. Een alternatieve strategie zouin principe kunnen zijn
een meer beboudende prijspolitiek, om een marktsegment niet te anniok-
kelijk te maken voor de entree van nieuwe concurrenten, manr dit heeft
slecbts zin als er een zekere barri~re ligt voor die entree, in de vorm van
gespecialiseerde know-how of hoge kapitnalkosten, maar die barri~res zijn
in de detailbandel niet of nauwelijks nanwezig, en de opkomst van nieuwe
winkeltypen beeft waarscbijrilijk een belangrijke autonome component.

Vervolgens kan men zicb afvragen of men wel direct met de prijs reageert op
veranderingen in marktaandeel. Het is zinvoller dat men eerst even afwacbt
om te zien of er inderdand sprake is van een systematische eerder dan een
toevallige beweging. Dat zou leiden tot een vertrangd effect, dat we specificeren
als volgt:

= fl(3Ain1~±(1—3)Arn1~.1) (11)

waar 0< 3 <1 -de vertraging bepanit (met een maximum van eenjaar).
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De uiteindelijke specificatie van de gebele margerelatie is nu als volgt:

= K
1~ + b0(1±~~)

t±c~e
1~+/3(8Am~~+(1 —~)Am1~..1) . (12)

waarin

Wegaan in bet volgende over tot een empiriscbe toetsing en schatting van ons
model, op zowel een doorsnee- als een tijdreeksbasis. We geven daarbij de
voornaamste resultaten, en we gaan niet in op nile details.

5. DOORSNEE-ANALYSE

Als eerste stap toetsen en schattenwe de relatie in een poging tot de verkiaring
van verscbillen in marge tussen winkeltypen (doorsnee-analyse). In feite is er
tegelijkertijd ook enigermate sprake van een tijdreeksanalyse, omdat de waar-
nemingen (voor een wijd scala van winkeltypen) gespreid zijn over een nantal
verschillende jaren, maar de nadruk ligt op de verscbillen tussen winkeltypen.
Een probleem bij deze studie is, dat we niet voor alle winkeltypen gegevens

bebbenomtrent de marktaande.len (in). Het vergaren van die cijfers is een moei-
zame en tijdrovende bezigheid, die onlangs onder leiding van drs. P. Rozendal
van bet ElM tot stand is gebracbt, maar alleen nog voor de levens-
middelenbandel. Waar we in de latere tijdreeksanalyse van de kruideniers-
branche kunnen bescbikken over de marktaandelen, moeten we bet bier in de
doorsnee-analyse zonder stellen. Gelukkig geeft bet weglaten van bet markt-
nandeel-effect geen groot probleem van bias, ineen voldoende brede doorsnee-
analyse (die redelijk volledig is t.a.v. elkaar beconcurrerende winkeltypen),
omdat dan de som over nile marktaandeelmutaties nul is (de ene zijn winst is
de andere zijn verlies).
We gebruiken derbalve de volgende ‘afgekapte’ specificatie:

p~t~K1, ±b0(1±it)
t+ ~ (13)

We passen de relatie toe op:

variabe1e/co~fflci~nt dimensie/eenheid

(gemiddelde procentuele) brutomarge percentagepunten
(gemiddelde procentuele) exploitatiekosten percentagepunten
basisinkomen in een bepaald basisjaar (1970) tientallen guldens in 1970

a groeivoet van bet basisinkomen decimale fractie
gemiddelde omzet per vestiging duizenden guldens in jaar t

a : proportionaliteitsconstante dimensieloos
institutionele inkomenselasticiteit decimale fractie; dimensieloos

/3 : proportionaliteitsconstante dimensieloos
5 vertragingsconstante dimensieloos
Am: marktaandeelmutatie percentagepunten
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— 74 waarnemingen van 33 winkeltypen in Nederland tussen 1960 en 1971 ;13

— 70 waarnemingen van 18 winkeltypen in Duitsland tussen 1969 en 1971 ;14

We willen de relatie toetsen d.m.v. een schatting van de co~ffici~nten in de
volgende relatie:

V2(l±Ys)t + V481t (14)
11
1t’Yo±ViKit + Q

Volgens onze bypothese moet dan gelden: y~,=O; y~ = 1,0; V2 >0 en plausibel
als een basisinkomen in 1970 (in tientallen guldens); y3 >0 en plausibel als een
groeivoet van bet basisinkomen; y~ >0.
We willen de schatting uitvoeren d.m.v. eenlinenire regressie, maar de relatie

is niet te lineariseren, en we gaan daarom te werk in twee stappen, als volgt:
we veronderstellen eerst dat de groei van bet basisinkomen (it) gelijk is ann de
gemiddelde stijging van de samengestelde prijsindex van de in bet onderzoek
opgenomen produktgroepen. Gezien de grote vari~teit van de in de analyse
opgenomen winkeltypen benadert dit ongeveer de stijging van de kosten van
levensonderboud, die in de betrokken periode ongeveer 5-A% bedroeg. Met
andere woorden, de uitgangsveronderstelling is dat het basisinkomen B bij
benadering waardevast is. Deze veronderstellingwordt latergetoetst. Met deze
veronderstelling omtrent V3 schatten we v~’ Yh Y2 en y4 volgens de volgende
regressievergelijking:

= ~ + V2 (15)— ± y48it±uit,0’!Iit

waar qj~: de omzet Q1~ gedefleerd met de prijsindex van bet bij winkeltype
beborende produkt (t.o.v. 1970 als basisinar),

u~: storingsterm.
De resultaten zijn dan als volgt (standanrdfouten tussen baakjes):

Nederland:

1
= —0,12±1,038 ic1~+ 873 —--±5’6s~ R

2 = 0,99915 (16)
(0,38) (0,024) (59) q~~ (0,4)

Duitsland:

1 _____

ii~~ = —0,04+1,01K
11+ 1645 —

22F3,0e
1~ R

2 =-0,923 (17)
(1,18) (0,04) (277) q

1~ (0,5)

Deze resultaten zijn zeer bevredigend, omdat ann alle vooraf gestelde voor-
waarden is voldann:
— Va verscbilt niet significant van 0
— y~ verscbilt niet significant van 1,0

— V2 geeft een schatting van bet basisinkomen in 1970 van 8~ duizend gulden
in Nederland. We merken op dat bet wettelijk minimumloon in Nederland
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medio 1970 8,2 duizend gulden bedroeg. Met andere woorden, volgens deze
schatting is bet basisinkomen ongeveer gelijk nan bet minimumloon. We
herinneren erann dat dit basisinkomen slecbts bebaald wordt in een vestiging
met gemiddelde omzetgrootte (er wordt minder bebaald in kleinere en meer
in grotere vestigingen).

— y4 is significant groter dan 0.
Ten aanzien van de verscbillende scbattingen van V2 en y4 in Nederland en

Duitsland merken we bet volgende op:
— Weweten dat er op basis van de bedrijfsvergelijkingen een gevaar is van een
overscbatting van de gemiddelde omzet per vestiging (q1~), omdat vooral de
kleinste vestigingen in de wanrnemingen ondervertegenwoordigd zouden
kunnen zija.We bebben ook gronden te vermoeden dat deze fout inbet Duitse
cijfermateriaal opmerkelijk groter is dan in bet Nederlandse materiaal. Een
overscbatting in q~, kan leiden tot een overschatting van bet basisinkomen.
Dit zou, altbans ten dele, een verklaring kunnen geven van de bogere
schatting van bet basisinkomen in Duitsland.

— Anderzijds is er weinig reden te verwacbten dat de co~ffici~nten V2 en y~ in
Nederland en Duitsland dezelfde zouden moeten zijn, met bet oog op de
verscbillen in de bistoriscbe ontwikkeling van de detailbandel tussen de twee
landen (een groter gewicht van de na-oorlogse wederopbouw in Duitsland).
Wemerken voorts op dat in Duitsland bet gescbatte basisinkomen weliswaar
boger is, maardat dit, altbans ten dele, wordt gecompenseerd door een lager
effect van de 8.

Tenslotte keren we terug naar een controle op de veronderstelling dat de groei
van bet basisinkomen gelijk is ann de stijging van de samengestelde detail-
handelsprijsindex. Bij wijze van benadering scbrijven we:

= q1~(1+2)t (18)

wanr )L: de gemiddelde groeivoet van de samengestelde prijsindex.
We berschrijven nu de modelspecificatie uit (13) als volgt:

= ~ (19)

met de bypothese dat it =
Weconstrueren z1~ voorNederland d.m.v. desubstitutie van de in(16) gegeven

schatting van o~ = 5,5. (19) geeft vervolgens:

/ 1+it

\

lnz1~=lnb0—lnq11±lnI . t (20)
\ 1+~i

(in natuurlijke logarithmen)
We voeren een regressie uit volgens de vergelijking:

ln z1~ = y~ +Y6 la q1~ + y7 t + u~, (u1~: storingsterm) (21)
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Als onze hypotheses juist en onze schattingen consistent zijn, dan moet gelden:
In b0, met b0 = 850 en In 850 = 6,75

Y6 1,0
= 0 (zodat (1 ±x)/(1±~a)= 1,0)

Het feitelijke resultaat is als volgt (voor Nederland):

ln z1~ = 6 1—086 ln q1~—0,018 t R
2 = 0,53 (22)

(0,6) (0,10) (0,019)

We zien dat op redelijke wijze ann de gestelde voorwaarden is voldaan:
— y~ verscbilt niet significant van de verwacbte waarde van 6,75
— Y6 verscbilt niet of nauwelijks significant van de verwacbte waarde van — 1,0
— y

7 verscbilt niet significant van de verwachte wanrde van 0,0

6. TIJDREEKSANALYSE

Nu toetsen we bet model met een tijdreeksanalyse van bedieningskruideniers,
zelfbedieningskruideniers en supermarkten uit bet midden- en kleinbedrijf

t 6,
over dejaren:
bediening: 1950, 51, 52, 53, 54, 55, 56,57, 58, 59, 61, 63, 65, 67, 69
zelfbediening: 1957, 58, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71
supermarkten: 1965, 67, 69, 71
Er zijn onvoldoende waarnemingen omzelfbediening en supermarkten apart

te onderzoeken, en we brengen danrom alle waarnemingen samen, waardoor
bet onderzoek ook ten dele bet karakter krijgt van een doorsnee-analyse, maar
bet accent ligt op de ontwikkeling in de tijd. Voor deze studie zijn de markt-
nandelen bescbikbaar. De specificatie van bet marktaandeel is bier: Do totale
omzet van bet winkeltype, gedeeld door de grote totaalomzet van alle kruide-
nierswinkels, inclusiefGWB, COOP, discounts, en de kruideniersomzetten van
warenbuizen. Het verloop van deze marktaandelen is weergegeven in figuur 1.
Dit is uitmuntend materinal voor eea toets: er is in de waarnemingsperiode
sprake van grote veranderingen in bet marktaandeel, en van grote dalingen
zowel als grote stijgingen, zodat als er een effect is van de marktaandeel-
mutatie op de marge, dat bier tot uiting zou moeten komen.
We gaan uit van de basisspecificatie:

ThitKit + b
0(1 ±it)

tQ + c’~8
1~+/3A1n11 (23)

We schatten weer in twee fasen, te beginnen met een ~cbatting van it, volgens
de volgende vergelijking:

= b0(1 ±it)t (24)
waarin wenemen: = 5,0 en /3= 0,5. f1~ 1x-waarde isgebaseerd op de voorgaande
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doorsnee-analyse en de /3-waarde op een voorlopige inspectie van de data
(analyse van residuen t.o.v. de doorsneerelatie).
Overigens is de gemiddelde omzet per vestiging Q1~ niet meer ontleend nan’

de bedrijfsvergelijkingen van bet ElM, maar is geraamd op een meer represen-
tatieve basis, om daarmee een bias in de schatting van bet basisinkomen (b0)
te voorkomen.’

7
We voeren nu een linenire regressie uit volgens de relatie:

log ~ = y~+ y
7t + u1~ (u1~: storingsterm) (logaritbmenmet grondtal 10)

(25)

wanrbij
y~ een schatting geeft van logb0
y-, een schatting geeft van log( 1+ it).
We namen in de ontwikkeling van y~ omstreeks 1957 een trendbreuk waar,

waarvan de oorzaak/interpretatie nog niet duidelijk is. Voor de periode na
1957 vinden we:

log y~, = 2,41+0,0225 t = 0,939 (t = 1 in 1950) (26)
(0,03) (0,0027)

Dit geeft een scbatting voor b0 van + 800 en voor it van +0053 d w.z. een
gemiddelde stijging van bet basisinkomen van ongeveer 5j%. Dit is in goede
overeenstemming met de resultaten van de doorsnee-analyse.

Figuur 1. Marktaandelen MKB.
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Voor eexi schatting van de overige co~ffici~nten stappen we nu over op de
dynamiscbe specificatie:

/1
1~=IC11 + b0(l±it)

t+ ~s
11±/3(3Ain1~+(1—3)Ain1.11) (27)

Qit
We schatten de co~ffici~nten op twee manieren, volgens de vergelijkingen:

(1+ ~*
~ )t +Y8 Am11+y9Arn~ ~ + u~, (28)

‘lit
c,~=5,0,it*=0,035

— bo(1±it*)l— y1K11+y4811+y8Afl111+y9A1fl11.1+U11 (29)

b0= 850, it*=O,03S

Hierin is it”’de differenti~legroeivoet vanbet basisinkomen t.o.v. de prijsstijging
vankruidenierswaren, die in de waarnemingsperiode gemiddeld ongeveer 2,0%
bedroeg.
Onze schatting van it”’ is derbalve 5,5—2,0 = 3,5%. ‘lit is Q1~ gedefleerd met

de prijsindex voor kruidenierswaren.
We bebben de tweeledige scbattingsprocedure volgens (28) en (29) genomen

ter vermijding van multicollineariteit, omdat er in de gegeven set van data een
sterke correlatie beerste tussen

~ en (1+it*)l

Beide zijn ook sterk gecorreleerd met de eenbeidsvector, zodat we ook geen
constante term konden opnemen.
In deze regressies geeft:

y1 een schatting van de co~ffici~nt van ,c~, die 1,0 dient te zijn,
Y2 een schatting van b0, die we eerder op 850 schatten,
y4 een schatting van c~, die we eerder op 5,0 ~ 5,5 schatten,
y~ een schatting van /33, en y~ eenschatting van /3(1 — 3), zodat YB + y9 een
schatting geeft van /3.
De resultaten zijn als volgt:

= 0,9
9K

1t+8
4l (1+0,035)1 + 0,37Am~~+0,15Arn~~ (30)

(0,02) (50) q
11 (0,06) (0,06)

R
2=0,894

0,93 ic
11+6,4e11+0,38Am11+0, 16Am11...1 (31)

qft (0,04) (0,9) (0,05) (0,06)

Vs+ 2’g =0,54 R
2=0,989
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Dit is een bevredigend resultant, nangezien nan alle voorwaarden is voidnan.
Stellen we de schatting van /3 = Y8+ Y9 op 0,5, dan is onze schatting van 3: 0,75,
d.w.z. voor kruideniers is de vertraging 1 kwartaal.

7. DISCUSSIE

Het eindresultaat is nu als volgt:

= K1~+850 (1,055)t + 5,081~+0,5(0,75Am1~+0,25Am11—1), (32)
Qit

waarbij we opmerken dat:
— De gemiddelde groei van bet basisinkomen, gescbat op 5-~% in de periode
v66r 1971, bij de bogere inflatie van de nakomende jaren wellicbt boger zal
zijn. Voor de extrapolatie van de relatie is bet waarscbijnlijk bet beste om
de groei vanbet basisinkomen gelijk te stellen ann bijv. de groei van de kosten
van bet levensonderboad;

— Het effectvan de marktaandeelmutatie geschat is op een steekproefdie geheel
bestant ait kruideniers. Met name de vertraging, bier geschat op een kwar-
taal, zou voor andere winkeltypen anders kunnen zija (groter bij een lagere
aankoopfrequentie).

De margerelatie impliceert:
— Als bet marktanndeel constant is (Am = 0), de assortimentssamenstelling
niet verandert (s constant), en de gemiddelde omzet per vestiging (in waarde)
groeit met dezelfde groeivoet als bet basisinkomen, dan leidt een stijging
van de procentuele kosten tot een evengrote stijging vande procentuelemarge
(in percentagepunten);

— Als er sprake is van schaalvergroting, in die zin dat de volume- en prijs-
stijgingvan de gemiddelde omzet tezamen de groei van de kosten van levens-
onderhoud te boven gaan, dan leidt dit, ceteris paribas, tot een lagere
procentuele marge;

— Tij dens de opkomst van eenwinkeltype (Am>0) is de marge relatief gunstig
en aantrekkelijk, mnar als bet verzadigingspunt bereikt is, dan is dit voordeel
verdwenen, en dan intensiveert zich de onderlinge concurrentie binnen bet
winkeltype,en wordt er gezocbt naar een demarrage ineen nieuwwinkeltype.
Wehebben dezemargerelatie in 1974 ontwikkeld. Sindsdien is zicheen ver-

zadiging van de gebruikelijke supermarkten gaan aftekenen. Men kon in de
pers lezen hoe dit leidde tot klacbten van afnemende winst en tot een ver-
bevigdeonderlingeprijsconcurrentie. Vervolgens ziet men de introductie van
de ‘shop in the sbop’-formule voor supermarkten, met een speciale counter
voor een warme bakker, banketbakkerij, ambacbtelijke slager, bediening in
verse groente en fruit, drogisterij-artikelen, etc., d.w.z., de overgang tot een
nieuw winkeltype;
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— Voor een vestiging die niet mee kan komen in de scbaalvergroting is bet
zaak om toe te treden tot een meer gespecialiseerd winkeltype met een lagere
gemiddelde omzet (Q1~) en een hoogwaardiger assortiment/service-pakket
(8~~). Men moet daarvoor uiteraard wel een vestigingspunt kiezen waar een
dergelijke winkel baalbaar is (een winkelcentrum van voldoende grootte).
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In figuur 2 geven we een confrontatie tussen de op grond van de bedrijfsver-
gelijkingen van bet ElM waargenomen marge-ontwikkeling en de ontwikkeling
berekend volgens (32). Het kostenpercentage (K1~) is daarbij ontleend ann de
bedrijfsvergelijkingen van bet ElM. De waarden voor de gemiddelde omzet
(Q1~), marktaandelen (in11) en bet ‘luxeniveau’ van bet assortiment (e~~) zijn
gebaseerd op meer representatieve cijfers, maar bet betreft bier voorlopige
ramingen die nog aangepast zullen worden.
We zien in figuur 2 een geleidelijke stijging van de institutionele marges

(marges per winkeltype). Men is op grond van een vergelijking tussen detail-
bandelsprijzen en producentenprijzen in bet algemeen geneigd te stellen dat de
detailbandelsmarge ongeveer constant is gebleven. Dit betreft echter de func-
tionele marge voor een bepaalde produktgroep, geaggregeerd over de ver-
schillende detailbandeiskanalen (winkeltypen). Dit verscbil inontwikkeling tas-
sen institutionele en functionele marges is als volgt te verklaren:
— De institutionele marge geeft een weerslag niet alleen van de marge-ontwik-
keling per produktgroep, maar ook van wijzigingen in de assortiments-
samenstelling;

— De functionele marge voor een produktgroep is de som van institutionele
marges voor die produktgroep, gewogen met marktaandelen, en die zijn ver-
schoven ten gunste van de zelfbediening en de discounts (zie flguur 1). Fen
institutionele stijging, gecombineerd met een verscbuiving naar goedkopere
winkeltypen, kan een constante functionele marge opleveren. Voor zover
die verscbuivingnu is afgelopen (zie flguur 1), zullen we in de toekomst reke-
ning moeten bouden met de mogelijkbeid van stijgende functionele marges.

Wezullen inde toekomst de margerelatieverder toetsen op basis van verbeterde
enmeer recente cijfers. Het is vooral van belang ook de discounts in de analyse
te betrekken, maar de daarvoor benodigde exploitatiecijfers zijn (nog) niet
beschikbaar.
Er is onlangs in opdracbt van E.Z. bij bet Econometriscb Instituut in

Rotterdam een project gestart, waarin R. Jansen zal proberen de margerelatie
te desaggregeren in een regionnal vrang-aanbod model.
Voorts is bij bet ElM drs. A. R. Thurik, in samenwerking met de scbrijver

dezes, bezig met de poging een model te vormen voor de ontwikkeling van de
marktaandelen.
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NOTEN

1. Met de titel Cost and Profit Structures in Retailing.
2. De ‘breedte’ van het assortiment houdt verband met het aantal verschillende produktgroepen
(kruidenierswaren, zuivel, etc.), en de ‘diepte’ met de keuze binnen een artikeigroep (variatie
in merken, kwaliteit, verpakking, etc.).

3. De meeste ‘supermarkten’ in het MKB zijn wat men in de internationaal meet gangbare
terminologie ‘superettes’ zou noemen, die in het GWB grotendeels zijn in~edeeld bij de
categorie ‘zelfbedieningszaken’.

4. Mc. Clelland (1964, 1966).
5. Friedman (1953).
6. Klein (1970), P. 210.
7. Deze gedachtengang sluit aan bij een opm~rking van Van der Zwan in de recente discussie

in ESB over de modellen van bet CPB. De cbnclusie van bet CPB was dat de werkloosheid
via de vervanging van arbeid door kapitaal te wijten was aan een te hoge stijging van de
loonvoet. Nu kan dat best waar zijn, aithans ten dele maar van der Zwan wijst er o.i.
terecht op, dat het in principe mogelijk is dat die conclusie vanwege de neo-klassieke benade-
ring vooraf is opgelegd.

8. Kalecki (1943).
9. Feiwel (1974), p. 31.
10. Maar inclusief de eventuele arbeidvan familieleden.
11. Het reedsgenoemde proefschrift, ofNooteboom (1976, 1977).
12. Andere gekozen waarden zijn: schoeisel, niet gespecialiseerde en gemengde textiel 0,7;

slijters 0,9; huishoudeiijke artikelen, woningtextiel, baby- en kleuterkledingzaken, corsetten
en lingerie 1,0; rijwielhandel, boekhandel en banketbakkers 1,2;elektrotechnische artikelen
1,3; drogisten en gespec. dames- en herenkleding 1,5; bloemen en planten 1,6; uurwerken
goud en zilver 2,0 (de opsomming is niet uitputtend).

13. Bron: Bedrijfsvergelijkingen ElM, Den Haag.
14. Bron: Institut fUr Handelsforschung, Keulen.
15. In deze schatting is een veronderstelling aan~ebracht omtrent een zekere heteroskedasticiteit

van de storingsterm, als functie van q~,. Het rcsultaat verschilt weinigvan dat onder de ver-
ondersteiling van homoskedasticiteit.

16. Bran: Bedrijfsvergelijkingen, ELM, Den Haag.
17. Zie de discussie op pag. 153.
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9. Perceptie en de adoptie van innovaties
Ben nadere besehouwing op grond van enkele
hoofdlijnen uit de literatuur

G.M. VAN VELDHOVEN

1. ENKELE INLEIDENDE KANTTEKENINGEN BIJ DE INNOVATIE-
LITERATUUR

Er zijn twee onderzaekstradities m.b.t. de acceptatie en verbreiding van inno-
vaties: de adoptiebenadering, waarin dewijze waarop en de condities waaronder
innavaties door individuen worden geadopteerd centraal staan, tegenover de
diffusiebenadering,waarinde overdracht van innovaties binnen socialesystemen
onderwerp van onderzoek en theorievorming is. Beide hebben elgen para-
digma’s.

Deadoptie en verbreiding van innavaties is binnen versohillendemaatschappe-
lijkeprableemveldenen binnen verschillende disciplinesbestudeerd. Sacialagie,
psycholagie en economie hebben zich beziggehouden met innovaties op het
gebied van landbouwkunde, gezondheidszorg, antwikkelingswerk en marke-
ting.
Zelfs ‘invisible college’-apvattingen m.b.t. nieuwe wetenschappelijke para-

digma’s kunnen vanuit deze traditie warden benaderd.

Innavaties die zich m.b.t. het ecanomisch handelen voordoen betreffen voaral
produktvernieuwing:hiernaar is ook het meeste onderzoek verricht. Innovaties
m.b.t. diensten warden minder vermeld. Random invoering van nieuwe con-
sumentencredietsystemen, bank- en girocheques en nieuwe verzekeringspak-
ketten zijn nauwelijks wetenschappelijke publikaties te vinden.

Er is een vloeiendeavergang tussen de diffusie van innovaties en ‘social change’.
Aan social change ligt ecliter meestal niet een enkelvaudige gebeurtenis of
innavatie ten grandslag: het is resultante van samengestelde maatschappelijke
waarderingsprocessen, waarbinnen oak innovaties een rol gespeeld kunnen
hebben. Anderzijds leiden velegeaccepteerde innavaties niet tat social change:
hun betekenis beperkt zich tot de directe instrumentaliteit van het handelen
waarbinnen zij qua gebruik en toepassing geaccepteerd warden.
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Het diffusiemadel gaat uit van een innovatie die binnen een sociaal systeem
door de leden van dat systeem wordt avergedragen binnen een bepaald tijds-
bestek, gebruik makend van zekere kanalen (Rogers 1971).
De diffusietheorie classificeert individuen naar het tijdstip waarop zij een

innovatie adopteren (‘Innovators’, ‘Early adopters’, etc.).

Demeeste adaptiemadellen gaan uit van eenadaptie/beslissingspraces waarin
verschillende fasen warden doarlapen. Meest algemeenmodel is het ‘hi~rarchie
van effecten’-madel (‘Kennis’ leidt tot ‘attitude’ leidt tot ‘acceptatie’). Hierap
zijn vele amenderingen gefarmuleerd, (Robertson 1974), zowel naar varm,
aantal fasen als naar de volgorde waarin dit adoptiepraces wordt doorlapen.

Door verschillende auteurs warden verschillende bezwaren tegen ontwikke-
lingen binnen de innavatieliteratuur genoemd:
— ‘The diffusion literature has not been concerned far the mast part with the
cognitive motives, processes or with internal variable that might tend to
provide basic explanationsofthe psychologicalmechanism involved’(Venka-
tesan, 1973).

— Onvaldoende proces-geari~nteerdheid. ‘By 1968 only 65 of the then 1084
empirical diffusion publications reported results from field experiments.
Another 6~/~ (67 studies) reported longitudinal paneistudies at two or mare
paints of time’ (Rogers, 1974).

— Metingen op geaggregeerdniveau. ‘Not one studyapparently has gone beyond
using the rate of adaption as the dependent variable to predict instead who
would or would not adapt the innovation, that is, the innovativeness of
individuals’ (Ostlund, 1974).

— Teveel person-blame geari~nteerd, te weinig saciometrisch (Rogers, 1974):
een ‘psychological bias’!

Uit de innavatieliteratuur blijken oak verschillende ‘vooringenamenheden’,
waar het marketing-innovaties betreft:
— tegenaver de aandacht voor adoptie, staat een valledige afwezigheid van
enige bestudering van afwijzing als een gelijkwaardig en even actief ge-
dragsalternatief;

— impliciet betekent dit tevens dat innavaties ‘goed’ zijn, maatschappelijk en
individucel acceptabel. Innovaties hebben geen ‘dysfunctie’, noch in de zin
dat zij overbadig zijn, noch in de zin dat zij onzekerheid, risica en een
verminderd inzicht en overzicht bij de cansument kunnen cre~ren. Een meer
cansumenten-geari~nteerde benadering van innovaties zau zinvol zijn.

Onderhavige analyse wil in dubbel opzicht aan enige van de aangehaalde be-
zwaren tegemoet komen:
— zij wil uitdrukkelijk op enige cagnitieve variabelen, die voor individuele
adaptie van innavaties van belang zijn en die nadere beschouwing ver-
dienen, ingaan;
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— zij wil daarbij uitdrukkelijk oak vanuit de aptiek van de adoptant/consu-
ment deze adaptievariabelen behandelen.

Centraal indeze verhandeling staat eerstens de ral van de individuele perceptie.
Deze wordt beschouwd zowel in zijn relatie tot de innovatie, naar eigen
attributieve dimensianaliteit, dach oak naar zagenaamde ‘cagnitieve stijl’-
variabelen die in de perceptie van innavaties van belang zijn.

De vraag of ‘innovativeness’ als een afzonderlijke psycholagische ‘trek’ kan
warden opgevat, leidt tot een samenvattende beschouwing aver enkele funda-
mentele psychologische mechanismen die aan ‘innovativeness’ en ‘novelty
seeking behavior’ ten grondslag liggen.

2. DE PERCEPTIE VAN DE INNOVATIE

Een algemene amschrijving van een ‘innovation’ luidt: ‘an idea practice or
abject perceived as new by an individual or other relevant unit of adaption’
(Rogers, 1971).
In veel anderzoeken isde innavatie zelfeen ‘gegeven’, dikwijls niet of nauwe-

lijks omschreven. Niettemin zou eenclassificatie van innovaties oak bij de ver-
klaring van adoptieprocessen van wezenlijk belang kunnen zijn. De vraag is of
een dergelijke classificatie gebaseerd moet zijn op ‘objectieve’ of ‘psychola-
gische’ criteria.
Een lauter objectieve classificatie, bijvoorbeeld gebaseerd op ingredi~nten

en/of technische attributen, wordt afgewezen.
Voorgesteld wardt een classificatie gebaseerd op afzanderlijke relaties die

tussen individu en innovatie te anderscheiden zijn. De innovatie kan aldus
geclassificeerd warden binnen een dimensionele ruimte met de valgende assen:
— het produktaspect waarap de innavatie vooral betrekking heeft. Betreft de
innavatie de eigenlijke werking van het pradukt, betreft het secundaire ken-
merken zoals gebruiksgemak en dergelijke of betreft het de presentatiewijze
(model, verpakking). Een en ander zoals gepercipieerd door de cansument;

— vervolgens een conceptuele as: in hoeverre is de innovatie volstrekt nieuw?
Men kan hierbij denken aan een indeling gebaseerd op de impact van de
innavatie op het gedrag van het individu: ‘continuous’, ‘dynamically con-
tinuous’ en ‘discontinuous’ (Robertson, 1971). In wezen gaat het hierbij am
de vraag of de innavatie past in de cagnitieve structurering die de consu-
ment hanteert ten aanzien van het veld waarbinnen de innavatie zich voar-
doet: moeten er nieuwe cancepten voor antwikkeld warden of past het in
het bestaande cognitieve systeem;

— tenslatte een ti]dsas: tegenaver cagnitieve nieuwheid staat hier de recentheid
waarmee de innavatie zich aan het individu voordoet (Blake e.a., 1970;
Hart en Jacaby, 1973), of oak wel de expositieduur (Mittelsteadt e.a.,
1976). De aperationalisatie van deze tijdsvariabele is overigens niet eenvou-
dig: hoe dient deze ‘exposure’ gedefinieerd te warden?

161



De innavatie is onderdeel van wisselende situaties. In aanvulling op de
classificatie op basis van direct aan het produkt gebonden gepercipieerde
‘eigen’ attributen, moet vervolgens gewezen warden op de werking van ‘calla-
tieve’ attributen. Dit zijn attributen van de tatale stimulusconfiguratie die
een zeker arousal potential’ (Berlyne, 1968) vertegenwoardigen, en uit dien
hoofde eenmativatie-activerende werking hebben. De vraag of deze mativatie-
activerende eigenschappen oak in werkelijk gedrag resulteren is afhankelijk
van de mativatiestaat waarin het individu zelf verkeert. Voorbeelden van
callatieve eigenschappen zijn: ‘novelty’, ‘surprisingness’, ‘change’, ‘ambiguity’,
‘incongruity’, ‘blurredness’ en ‘power to induceuncertainty’. Deze inde stimulus-
configuratie besloten liggende perceptieve attributen kunnen een eigen acti-
verende werking hebben op het adaptiepraces doordat zij een perceptieve en
eventueel oak cagnitieve nieuwsgierigheid en explaratief gedrag aproepen.
Terwijl de eerder gegeven classificatie op zichzelf geen mativerende werking
heeft, kan dat wel het geval zijn vcxar daarin voorkamende callatieve attn-
buten, zoals ‘novelty’. Howard en Sheth vatten het hier arnschreven percep-
tuele praces samen onder de noemer ‘stimulus ambiguity’ (1969).

Externe perceptieve categarie~n zijn in staat een zekere gedragsgeari~nteerd-
heid op te roepen, blijkens vaorgaande. Rogers (1971) saint een aantal perci~
pieerbare attributen op, welke in empirische anderzoeken — op geaggregeerd
niveau —blijken sainen te hangen met de ‘rate of adaption’ (Ostlund, 1969,
1972, 1974). Het betreft attributen zoals ‘gepercipieerd voardeel’, ‘verdeelbaar-
heid’, compatibiliteit’, ‘complexheid’, ‘communiceerbaarheid’ en ‘gepercipieerd
nisica
In een aantal van deze attributen spelen al duidelijk cognitieve beoorde-

lingscategarie~n mee die voar eventuele adaptie door het individu van belang
zijn. Ondanks de gebleken samenhang zijn de onderliggende mechanismen
nag onduidelijk.

Als laatste ‘variantiebron’ binnen de perceptie van innovaties moet verwezen
warden naar de zagenaamde ‘cognitive style’-campanenten.Cognitieve stijl ver-
wijst naarde cansistentie inbet cagnitief functioneren van bet individu (Pinson,
1975), en heeft betrekking op diens denken, waarnemen, herinneren en andere
cagnitieve activiteiten.
Cognitive style kan betrekking hebben op de complexheid van cognitieve

verwerking van allerlei ‘input’ (zich inanifesterend in verschillen in differentia-
tie, discriminatie en integratie), dach kan oak ingedeeldwarden naar een aantal
strategie~n waarmee een zekere cagnitieve balans wordt beoogd dan wel be-
hauden (zich uitend in tolerantie voor ambiguiteit/behoefte aan cognitieve
helderheid, het aanscherpen dan wel nivelleren van verschillen en analytische
versus globaliserende instelling).
In enkele onderzoeken zijn cognitive style camponenten in samenhang met

de adoptie van innavaties (of daarvan afgeleide variabelen) onderzocht. Het
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betreft de toepassing van het ‘category width’-cancept, waarbij zogenaamde
‘broad categorizers’ in meer gevallen innovaties wilden accepteren dan ‘small
categorizers’ (Donnelly e.a., 1973, 1974; Ostlund e.a., 1974). De interpretatie
van deze bevindingen kan langs verschillende theoretische ingangen dach duidt
in iedergeval op eengeringere cognitieve discrepantie tussen innavatie en eigen
cagnitief systeem bij ‘broad categarizers’ en van daaruit op een gemakkelijker
acceptatie.
Oak ten aanzien van tolerantie voar ambiguiteit is enig adaptie-anderzaek

verricht. Intolerantie vertoonde enige samenhang met toegekende nieuwheid,
terwijl bij intolerante respandenten nieuwheidsperceptie en acceptatie van in-
navatie een tegengesteld verband toont (Blake e.a., 1973).

Kamen we tenslotte tat de vraag of er variabelen te anderkennen zijn, die het
individu predisponeren tot een zekere ‘innavativeness’, daarbij uiteraard oak
op het niveau van perceptuele processen werkend, doch in eerste instantie
samenhangend en hun basis vindend binnen de structuur van de persoanlijk-
heid.
In het veld van de ‘trek’-onderzaeken zijn veel pagingen gedaan het prafiel

van de innovator vast te leggen. Twee kanttekeningen zijn daarbij te maken.
Methadolagisch schieten vele van deze anderzoeken te kart: ‘these designs

consist mainly of correlational analysis of cross-sectional data, gathered in
one-shot surveys of the respondents’ (Rogers, 1974). Als gevalg van het
post-fact’-karakter van deze onderzoeken wordt de betrouwbaarheid van de
data (Kleijngeld, 1974, kan bij hermeting nag maar 35O~ van zijn innovators-
steekpraef apnieuw als innovator kenmerken) en de predictieve waarde van de
bevindingen zeer veranachtzaamd.
Vervalgens ontbreekt in de meeste studies een fundamentele beschauwing

over de mogelijke rol van de persoonlijkheid m.b.t. innovaties: ‘in most cases
no a priori thought is directed to how, or especially why personality should or
should not be related to given aspects of consumer behavior’ (Jacaby, 1971).
Bijgevalg vindt men — dikwijls slechts zeer beperkt geoperationaliseerd en
gemeten met daartoe ongeeigende schalen (van Veldhoven, 1973) — persoon-
lijkheidsdimensieszoals ‘dominance’, ‘innerdirectedness’, ‘needfor achievement’,
‘dogmatism’, etc. in anderzoek gerelateerd aan het verschil tussen innovators
versus non-innovators, zonder dat dat tat een thearetisch eensluidend en be-
vredigend inzicht in de anderliggende mechanismen aanleiding geeft.

Afzonderlijke vermelding verdient de benadering, waarbij ‘novelty seeking
behavior’ als een permanente persoonlijkheidstrek wardt gezien. Hiervoar
wordt gebruik gemaakt van o.a. de ‘Sensation Seeking Scale’ van Zuckerman,
waarvan de scores vervalgens warden gerelateerd aan innovatarschap. Robert-
son (1974) vermeldt een drietal studies naar deze samenhang, terwijl oak
Jacoby (1971) en Mittelstaedt (1976) deze trekdimensie hanteren. Er blijkt
inderdaad een pasitieve samenhang te bestaan, zij het dat er een aantal inter-
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medi~rende variabelen nag te onderscheiden zijn (zoals apleidingsniveau, dog-
matisme). Interessant is deze benadering vanwege de inhoudelijke samenhang
tussen de ‘novelty seeking’-trek en ‘innavativeness’, maar oak amdat aan het
mechanisme van ‘novelty seeking behavior’ in het algemeen, las van de even-
tuele fundering binnen de persoonlijkheid, een interessante thearetische
analyse van Berlyne gewijd is, die uitgangspunt voor verdere bestudering, oak
van innavativeness, kan zijn (Berlyne, 1968).

3. DE ADOPTIE VAN INNOVATIES OPNIEUW BESCHOJJWD

In het vaorgaande is de meervaudige functie, die perceptuele processen (kun-
nen) spelen bij de adoptie van innavaties, aan de orde gesteld. Perceptieve
attributen weerspiegelen de interactie tussen individu en stimulussituatie en
kunnen dan oak op verschillende wijze en in verschillende mate gerelateerd
warden aan eigenschappen van innovatie en ‘adoptant’.
Ondanks het feit dat inde canfiguratie van de stimulussituatie dan wel in de

persoonlijkheidsstructuur van de innovator mativationele aspecten beslaten
liggen, die tat adoptie van innavaties kunnen leiden, en oak in de hantering
van perceptieve attributen zijn terug te vinden, moet daarnaast oak uitdruk-
kelijk rekening gehauden warden met een adaptie van innavatie die antstaat
en zijn impetus ontvangt vanuit ‘problem awareness’ en probleemaplassend
gedrag; een cagnitief mechanisme dus als anderdeel van beslissingsgedrag.
Bij een averzicht van de verschillende verklaringswijzen van innovatief gedrag
zal met deze categarie afzonderlijk rekening gehauden moeten warden.
Dit leidt ertae dat bij wijze van samenvatting de volgende mechanismen

onderscheiden kunnen warden, die op mm of meer anathankelijke wijze een
verklaring voar de adaptie van innavaties kunnen leveren.
‘Problem awareness’ kan via een cognitief conflict en informatie-zaekgedrag

leiden tat adoptie van een innavatie. Deze biedt a.h.w. de aplassing voar een
bewust prableem van technisch-instrumenteel of sacia-psycholagische aard
waarvoor de adaptant een oplassing zaekt door middel van een beslissings-
proces. De vraag of deze ‘problem awareness’ antstaat als gevalg van het
intern bewust warden, dan wel als gevolg van externe factoren (informatie
bijvoorbeeld) is niet van belang voar de karakterisering van bet adoptie-
mechanisme als zodanig.
Het ‘arousal potential’ van novelty en andere callatieve attributen in de

configuratie van de stimulussituatie kan via perceptuele pracessen en in
interactie met de ‘state of arousal’ van het individu aanleiding geven tat expla-
ratief gedrag in verschillende vormen (specifiek, divers): ‘novelty seeking
behavior’met eensterke nadruk op de rol van perceptuele en cagnitieve apge-
roepen ‘nieuwsgierigheid’. Ten aanzien van ditmechanismewardt gekazen voor
de verklaring vanuit de zagenaamde complexity-thearie~n en niet vanuit een
cognitieve consistentie theoretische benadering (zie hiervoor oak Venkatesan,
1973).
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Zijn beide vaorgaande verklaringen gericht op mm of meer ‘ad hoc inna-
vatief gedrag, namelijk opgeroepen door de situatie of vanuit een bestaand
probleem, als derde verklaringsgrond moet oak gewezen warden op de moge-
lijkheid dat er inderdaad een duurzame affiniteit tat het exploreren en eventueel
adapteren van nieuwe produkten, diensten of concepten te anderkennen valt.
De bestaande literatuur maakt het bestaan van een persaanlijke gepredispo-
neerdheid waarschijnlijk, dach deze is waarschijnlijk niet als enkelvaudige
‘trek’ te beschouwen, terwijl wellicht veel interveni~rende variabelen binnen de
wel pasitieve maar niet averweldigende samenhang te anderscheiden zijn.

Voarzover voargaande afzonderlijke gedragsmechanismen zich inderdaad
voardoen, dient in het onderzoek naar innovatief gedrag canceptueel en
onderzaektechnisch uitdrukkelijker rekening gehouden te warden met de
mogelijke werking van ieder van de hier genoemde mechanismen en van inter-
actie daartussen.

Als bijzander lezenswaard in bijgaande bibliografie moge verwezen warden
naar de bijdragen daarin van Venkatesan [22], Rogers en Shoemaker [19] en
Robertson [18].
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10. Nominale variabelen en
multiplicatieve modellen: Goodmans
log-lineaire analysemethodiek*

F.H.M. NIEMAN

1. INLEIDING.

De methodologie der sociale wetenschappen is sedert enige jaren verrijkt met
betrekking tot de multivariate analyse van nominale variabelen door de in-
spanningen vanmethodologisch-mathematisch gerichte wetenschappers buiten
deze disciplines. Het merendeel der analysemethodieken is afkomstig uit de
experimentele biometrie: bij dergelijke experimentele opzetten hanteert men
vaak categorische of nominale variabelen, die een dichotoom karakter hebben
(al dan niet, ja of neen, dood of levend), waarbij men de invloed(en) van enige
door de onderzoeker te manipulerenvariabelen nagaat.Te denken valt bijv. aan
het toedienen van drugs aan experimentele groepen van proefdieren, en het
effect daarvan op de overlevingskans van zo’n populatie. In de economie en
econometrie zou gedacht kunnen worden aan het al of niet aankopen van een
bepaald produkt door consumenten, in de sociale wetenschappen bijv. aan het
al of niet eens zijn van een respondent met een bepaalde uitspraak door een
interviewer gesteld in een sample-survey onderzoek. Men kan in zo’n geval
moeilijk uitgaan van een statistisch normaal verdeelde onderzoeksvariabele, en
soms ligt het dan voor de hand om een zgn. dummy-variabelen-regressie-
techniek te hanteren, aangezien de gangbare model-analysetechnieken als
multiple regressie of padanalyse o.a. vereisen, dat de variabelen metrische
scoring van categorie~n bezitten en normaal verdeeld dienen te zijn. Nu gaan
dummy-variabelentechnieken meestal uit van:
a. een model dat additief is m.b.t. zijn effecten;
b. de schattingstechniek, de gewogen kleinste-kwadratenmethode (zie bijv.
Namboodiri (1975)of~ in eenmeermoderne, algemene en sophisticated vorm:
de gewogen kleinste-kwadratenschatting inde zgn. G.S.K. analysemethodiek
van Grizzle e.a. (1969)).
Bij bepaalde zeer scheef verdeelde ‘afhankelijke’ variabelen (bijv. in propor-

ties van dichotome variabelen: .8/.2 of .9/.1) ontstaan er moeilijkheden bij de

* Voor enige waardevolle suggesties m.b.t. dit artikel dank ik J.G.M. Lammers en A.J.A. Felling.
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schatting in een multivariaat additief model (Lindsey, 1975). Bepaalde schat-
tingen van de afhankelijke variabele kunnen dan namelijk waarden verkrijgen.
die buiten de 0—1 ‘range’ liggen van de proportie der afhankelijke. Het is in
zo’n geval dan ook niet aan te raden uit te gaan van verschillen in kansen,
proporties tussen subgroepen in de steekproef, zoals in. additieve modellen te
doen gebruikelijk is. Dit wat betreft a. Wat betreft b is het volgende op te
merken: een ongewogen ‘least squares’-schattingstechniek levert minder effi-
ci~nte parameters op, m.a.w., de standaardfouten van zulke parameters zullen
(te) groot worden, hetgeen de toetsing van bet model bemoeilijkt. Oorzaak van
dit laatste is het voorkomen van een grote mate van heteroskedasticiteit in
de afhankelijke, d.w.z. dat de variantie van de afhankelijke binnen alle corn-
binaties van de ‘onaffiankelijke’ (test)variabelen niet overal even groot is. De
log-lineaire analysetechniek van Goodman tracht nu beide problemen op te
lossen door een multiplicatief model te hanteren, een andere (en betere) schat-
tingstechniek te gebruiken en tegelijkertijd een andere statistische verdeling te
veronderstellen, die meer ge~igend is voor nominale data.

2. KARAKTERISERING

Goodmans log-lineaire analysemodel kan gekarakteriseerd worden met een
aantal kernwoorden, die we in de loop van de nu volgende paragraaf nader
zullen bezien. In het kort genomen bezit zijn analysemodel de volgende eigen-
schappen:
1. Het model is multiplicatief: meestal wordt echter van iedere modelverge-
Iijking de natuurlijke logaritme genomen, zodat het log-lineair genoemd
wordt.

2. De veronderstelde verdeling der variabelen is de (produkt)rnultinomiale
verdeling.

3. De variabelen zijn van het nominale meetniveau.
4. De schatting der door het model verwachte frequenties gaat via demaximum-
likelihoodmethode.
Om de Goodman-analyse te illustrerenmaken we gebruik van de frequenties

van tabel it/rn 4. Deze (multidimensionele) contingentietabellen zijn afkomstig
uit het Nationaal Kiezersonderzoek 1972—1973, dat onder Nederlandse kiezers
werd gehouden rond de tijd dat het kabinet Den Uyl aan zijn regeringsperiode
begon*. Het onderzoek had tot doel een groot aantal gegevens te verzamelen
over politieke opvattingen en gedragingen van Nederlandse stemgerechtigde
staatsburgers, en dit werd gedaan middels een representatieve steekproef uit
deze populatie. Uit deze gegevens werd een aantal variabelen uitgekozen en
gehercodeerd, hetgeen de (meer)dimensionele tabellen 1 t/m 4 opleverde.
Als eerste opmerking t.a.v. de analyseprocedure van Goodman kan vermeld

worden dat wekunnen uitgaan van twee situaties: 6f er is een duidelijk theore-

* Gegevensuit de eerste golf enqu&te van ‘panel’ en nieuwe steekproef werden samengevoegd.
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tisch-causaal model van variabelen, waarbij — zoals in de regressie-analyse en
variantie-analyse — een(of meerdere) variabele(n) de ‘afhankelijke’ variabele is
en de overige de verkiarende of ‘onafhankelijke’ variabelen zijn, 6f geen der
variabelen wordt gezien als typisch ‘afhankelijk’ en alle variabelen hebben
dezelfde status. Goodmans methode kan voor beide situaties aangewend wor-
den, echter in bet vervolg zullen we van bet eerste geval uitgaan. Overigens
heeft o.a. Bishop (1975) aangetoond dat beide benaderingen equivalent en op
elkaar herleidbaar zijn. In tabel I zien we nu als afhankelijke variabele de
dichotome variabele G, t.w., bet antwoord op de in bet sample-survey gestelde
vraag aan 3175 Nederlandse respondenten: ‘Wilt u dat de verschillen tussen
hoge en lage inkomens blijven zoals ze zijn, kleiner worden of groter worden?’
Het bleek dat slechts weinig respondenten voor de derde mogelijkheid kozen,
zodat bet ‘conservatieve’ eersteen ‘reactionaire’ derde standpuntwerden samen-
gevoegd en dit standpunt werd afgezet tegen bet ‘progressieve’ standpunt. Na
weglating van de ‘weet niet’- en ‘geen antwoord’-categorie~n houden we een
dichotome afhankelijke variabele over. We vermoeden nu dat bet antwoord op
deze vraag in sterke mate afhankelijk is van de positie die de respondent in-
neemt op een viertal verkiarende of onafhankelijke variabelen, t.w.:de politieke-
partijkeuze van de respondent; bet feit of men van mening is of er voldoende
gelijkheid vankansen is voor iedereen om eenhogere schoolopleiding te volgen;
het opleidingsniveau der respondent zeif en tenslotte zijn/haar inkomen.
In het kort zullen we nu deze onafhankelijke variabelen bezien: we ver-

moeden dat de politieke-partijkeuze (P) in sterke mate bepaalt hoe men denkt
over inkomensnivellering. Daartoe werden de Nederlandse partijen geberco-
deerd in 3 hoofdstromingen: ‘links’, ‘midden’ en ‘rechts’.* Verder werd aan de
respondenten de volgende vraag gesteld: ‘Is er volgens u voldoende gelijkheid
van kansen voor iedereen om door te leren, of te weinig, of teveel?’. Ook hier
werd het ‘reactionaire’ en bet ‘conservatieve’ standpunt opgeteld, zodat we een
dicbotome variabele overhielden (S). We vermoeden dat respondenten die
vinden dat er te weinig kansen op goede scholing zijn, van mening zullen zijn,
dat er meer genivelleerd dient te worden in de inkomens, daar grotere gelijk-
heid inscholingsmogelijkheden nu eenmaal een grotere gelijkbeid in inkomens
zal veroorzaken. Het opleidingsniveau van de respondent zelf(0) en zijn/haar
inkomen (I) werden getrichotomiseerd in resp.: ‘hoog’ (H.O. plus V.H.M.O.),
~midden’(U.L.O., M.A.V.O., etc.) en ‘laag’ (L.B.O. en L.O.), en in ‘laag’ (minder
dan f 6.500—f 11.700), ‘midden’ (f 11.700—f 15.600) en ‘hoog’ (meer dan
f 15.600). Resultant was dat er 1873 respondenten verdeeld werden over de
categorie~n van de vijf variabelen van tabel 1 (waartoe we voorlopig onze
aandacbt zullen bepalen).
We gaan nu wat aan noodzakelijke notatie doen: in bet vervolg stellen we

het nantal respondenten in een bepaalde cel van tabel 1 voor als: f jklm’ waarbij:

* ‘links’ = C.P.N./P.S.P./P.P.R/P.v.d.A./D’66; ‘midden’ K.V.P./A.R./C.H.U./D.S.’70; reehts’=
\1.V.D./B.P./S.G.P./G.P.V./N.M.P./D.M.P.
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= 1,2 (houding t.a.v. nivellering inkomens: voor/tegen),
P1 = 1,2,3 (politieke-partijkeuze, links/rnidden/rechts),
Sk = 1,2 (houding t.a.v. kansen in onderwijs: te weinig/voldoende),

= 1,2,3 (opleidingsniveau, hoog/midden/laag),
= 1,2,3 (inkomen, laag/midden/hoog).

Tabel I t/?fl 4

Aanrallen Nedsrlandse stemgerechtigderespondenten nit het Nationaal Kiezersonderzoel< 1972—1973,
iwar: -—

Houding t.a.v. nivellering van inkomens (G) (voor-tegen);
Polirieke-partiJkeuze nov. 1972 (F) (links-rnidden-rechts);
Handing t.abika,zse,i in her onderwUs (S) (re weinig-voldoende);
Opleiding respondent (0) (hoog-niidden-laag);
Inkornen (I) (1aag.,nidden~hoog)*.

P1

7G~ 29 5 20 1
—SI.
\ I ~ 4

4 4 10

/GiE2 1061

-SI. -___

7 15 6G, 4 6

57 29 -i-i-

]

7G, [ 2 6 121

—SI.
28 45 37
6 23 48

p P. _________
I ___________

46 21 13] 105 3615
29 49 24 j 81 104 32

10 71 6223 13

]

131 20 121 47 1 62 29
48 1 211 21 10

5936 231 15730 18[ 36 1713
‘[3469871 _ [2676 55J [34 4830

* Door weet niel’- en geen antwoord’-categorieen knmt het dat de optellingen in de volgende
tabellen (van I t1m 4) niet ~kloppen’.

Tabel 1.

I,,,—

01

P.
[44 1991

2

36

j5~ 2112

~

24 17

V’53 2131

N=1873

P.

99 27 10
[684

65 74 21
13 26 9

21 TI
[40 43 19
[Ii 16 8

~ ‘~ ~1
125 31 i~ 1

9 17 14 [

Tabel 2. /1kb,.
0,

N =-1909
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Tabel 3. .f.kl~ N = 1975

‘I. ‘I. ‘A

[39 ~ 941 77 101 87 [205 117 711
22 31 106 73 71 111 151 85 661
16 19 112] 37 34 75 51 39 461

TabeI4. fe,,. N=2275

88 226 506

]

4,[ 94 235 279
335 298 2141

We willen nu in eerste instantie weten wat de effecten zijn van de vier on-
afhankelijke variabelen op de vraag van de inkomensnivellering. Daartoe
hanteert Goodman eenmultiplicatiefmodel, waarin door vermenigvuldigingen
van eenaantal parameters de afhankelijke variabele berekend ofgeschat wordt.
Het multiplicatief model kan vari~ren van het zgn. full model, waarin alle
mogelijke (interactie)effecten vertegenwoordigd zijn, tot het zgn. random error
model, waarbij de enige parameter het gemiddelde (effect) vormt van de af-
hankelijke. Tussen deze twee modellen in zijn er diverse andere modellen
mogelijk, die kunnen ‘passen’ op de data van een tabel: we duiden dit laatste
aan met de mate van ‘fit’ van een model op de data, ofwel met de mate van
aannemelijkheid,dat eenmodel niet bet onjuistemodel is (let erop dat modellen
niet ‘bewezen’ kunnen worden, maar dat ze slechts niet verworpen kunnen
worden).
Het full model, dat in zija empirische ‘invulling’ gebaseerd is op de ge-

observeerde frequenties filkim van tabeli, kunnen we—zoals te doen gebruikelijk
is bij bijv. de variantie-analyse — uitsplitsen naar de invloeden/effecten van
diverse variabelen. Alle andere soorten modellen dan het full model laten ~n
ofmeerdere parameters of effecten weg, en deze noemen we restricted modellen.
Bij deze laatste wordt een schatting der frequenties gedaan, onder conditie van
bepaalde restricties. Degeschatte frequenties van tabel 1 onder modelrestricties
noemen we: Ejikim. In bet algemeen kan men stellen dat fEikim # Filkim, en dat
dus de parameters van een full model in bet algemeen niet gelijk zijn aan die
van een restricted model. Verder duiden we een optelling over een variabele in
een contingentie-tabel aan door middel van een punt: d.w.z.:

f.jkIm = >2 fr.pam, en fi...m = >2>2>2 fJkhn.
jk I

Uiteraard is de f = N van de tabel.
We komen nu bij een belangrijk volgend punt in Goodmans methode, dat

volgt uit eigenschap 1. In zijn causale modellen (1972a, 1972b, 1973) gaat
Goodman niet uit van de frequenties of proporties van frequenties van een
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tabel (zoals in additieve modellen), maar van de odds van frequenties. De odd
of ratio van frequenties defini~ren we als het relatieve overwicht van de eerste
op de tweede categorie van een (afhankelijke) variabele, dat tot uitdrukking
komt in de ratiovan frequenties van deze categorie~n. Deze waarde varieert van
±cc over 1 (gelijke frequenties) naar 0. We geven nu het ja of neen zeggen op
de nivellering van inkomen-vraag (G) in de odd vorm, waarbij bet subscript
van deze variabele vervangen wordt door een punt:

G (1)
CO ikim fljklm/f2jklm

Uit (1) blijkt, dat erjx k x I x in= 54 odd-waarden zijn in tabel 1, naargelang
de categorie~n van de onafhankelijke variabelen. Voor restricted modellen geldt:

=2fjkiflZ= FljkIm/F2jklnl (2)

en dit noemen we de verwachte odd-waarde van variabele G. Nu kunnen we —

i.p.v. wat te doen gebruikelijk is, nI. de proportie of bet percentage ja-zeggers
op nivellering te hanteren — de odd-waarde (1) of (2) als ~afhankelijke
variabele in eenstructurele vergelijking binnen eenpad-analytisch-soortige op-
zet zetten.
Uitgaande van paddiagram 1, waarin we naast de aT genoemde verwachte

structurele relaties van Gmet de vier onafhankelijken 66k enige relaties tussen
de ‘onafhankelijken’ postuleren, kunnen we het volgende multiplicatieve odd-
model opstellen:

OP GS GO 01 (3)~jklm Vt Vk Vz Vrn

De ~P-parameter geeft de (meetkundig) gemiddelde odd weer van de geschatte
frequenties van tabel 1 over de j x k x I x in categorie~n. De y~’ duidt op bet
in diagram 1 vermelde ‘pad’ van de politieke-partijkeuze naar de gelijkheid
van inkomens, de y~, y~’ en y~1 de causale paden van resp. ‘gelijkheid in
kansen opleiding’, ‘opleiding respondent’ en inkomen’ naar de afhankelijke G.
Voorlopig laten we de paden tussen de predictor-variabelen (nog) ongeanaly-
seerd. Indien een parameter gelijk is ann 1, dan is er ‘geen effect’ wat betreft
de onafhankelijke variabele en kande parameter gevoeglijk weggelaten worden
uit vergelijking (3).
Ten aanzien van model (3) gelden nude volgendeparameter-restricties, welke

louter een model-afspraak behelzen:
2 2- 2 ~3 2 2 2 2

~ (4)
j i i k

We dienen nu enkel bijv. voor de ~yG..parameterde eerste waarde te weten of
schatten. Doel van deze restricties is een aantal qua informatie overbodige
parameters te eliminerenuit model (3). In plaats van I +IJ+1K+IL +IM= 24
parameters behoeft men nu nog maar: 1—l+(I—1)(J—l)+(1—1)(K—1)+
(I— 1)(L— ~)+(I— 1)(M— 1) =8 parax~1eters te berekenen of te schatten om 54
odds te verkrijgen. Voordat we verder ingaan op de parameters van model (3)
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I ____________________

Paddiagram 1. Hypothetisch causaa1 model voor de data ujt de tabellen 1 t/m 4.

en het verkrijgen van de geschatte frequenties Ejikim (en dus van de Q~jkim)~

bezien wedemodelprocedure vanGoodmanwat nader.Zoals reeds gedefinleerd,
is het full model het model, waarin alle (interactie)parameters vertegenwoor-
digd zijn. Dit model gnat uit van de geobserveerde frequenties fjicim en van de
geobserveerde odds van G uit tabel 1. We schrijyen het full model nu voor de
geobserveerde odd-waarden van de vijfdimensionele tabel 1:

G 0 GP GS GO 01 GPS GPO OPI OSO OSI GOI OPSO OPSI OPOI

CO pam = V V~ VA Vi Vm Vjk V~i V~m Vki YAm Vim VJk Vjicm Vjim

Om deze odd-waarden te verkrijgen dienen we
16V parameters te banteren, en

eengelijkluidende regel als (4) geldt ook hier voor deze parameters. Het aantal
ongebondenparametersvoor ditmodel is 54, precies het aantal te schatten odds
in tabel 1. De V5~~5 parameter stelt de interactie voor van 6f politieke-partij-
keuze op de inkomensnivelleringsvraag, onder conditie van de vraag naar de
gelijkheid van opleidingskansen, 6fde interactie van de vraag naar de gelijkheid
van opleidingskansen op de inkomensnivelleringsvraag, onder conditie van de
politieke-partijkeuze. Beide interpretaties zijn equivalent en verwisselbaar. De

is een tweedegraads-interactieparameter, en de V7~0’ is de derdegraads-
interactieparameter. De inhoudelijke interpretatie van dergelijke parameters is
altijd lastig, echter de Goodman-analysemethodiek heeftmathematisch/formeel
geen enkele moeite met de defini~ring van deze parameters. Ook de repro-
duktie in visuele vorm in een ‘paddiagram’ geeft wat problemen wat betreft
de helderheid van het diagram. Voordeel van de methodiek van Goodman is
dat automatisch gewezen wordt op het (eventuele significante) bestaan van
zulke hogere-graadsinteracties.
Zoals de lezer duidelijk zal zijn bestaan er tussen model (5) en model (3) nog

vele mogelijke andere modellen. We kunnen immers telkens ~n parameter
weglaten uit model (5), mits we maar blijven voldoen nan een erg belangrijk
principe in de modellenreeks, nI. de eis van de hi~rarchie van de inodellen. Deze
komt er in het kort gezegd op neer, dat indien een lagere-graadseffekt gelijk
is ann 1 (geen invloed heeft), een hogere-graadseffekt 66k 1 dient te zijn,
indien dezelfde variabelen uit het lagere effekt vervat zija in het hogere-
graadseffekt. Bijvoorbeeld: indien geldt: VY~~0= 1, dan moet gelden: V5~/i~50 =
VJi~0’ = 1. De reden van de hi~rarchie-eis van modellen ligt in de
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gunstige eigenschappen ervan bij de mnximum-likelihoodschntting en de toet-
sing. We kJnnen nu successievelijk uit model (5) de parameters (van achter
af) elimineren door ze 1 te stellen. Het nntuurlijke eindpunt van deze elimina-
ties vormt bet reeds eerder vermelde random error model:

wanrbij de onafhnnkelijke variabelen geacht worden geen enkele invloed uit te
oefenen 01) de vraag naar de nivellering van inkomens. De zojuist beschreven
parameter-eliminatietechniek of ‘zoek’-techniek naar bet best passende model
op de data van tabel 1 noemt Goodman de ‘backward elimination’ procedure.
Men zou in feite ook bij bet random-errormodel kunnen starten en telkens een
hogere-gtaadseffekt kunnen bijvoegen: dit lantste heet de forward selection
procedure. In principedienen beidemethodiekengelijke resultatenop te leveren,
nI. het vinden van het model, dat zo zuinig rnogelijk de gegevens van de tabel
met behuip van de odds-vergelijkingen beschrijft of verkinart.
De volgende stap bestant uit een mathematische transformatie van de

V-effecten, zodat we de wat handiger additieve vorm verkrijgen: om deze reden
wordt het Goodman-model ook wel het log-lineaire analysemodel genoemd,
daar uitgegaan wordt van de (nat.) logaritme der frequenties of odds van fre-
quenties. In plant van (1) hanteren we de logaritme van de odd of de logocid
(ook wel logit genoemd):

lflCO
0jkim 9 = ln f1jkim1~ f2jkim (7)

Deze logodd varieert in waarden van: + ~ over 0 naar — cc ~‘.

Verderzijn ernog vele statistische en methodologische voordelenverbonden
nan het hanteren van de logodd/logit als alhankelijke in een structurele ver-
gelijking (cf. Cox, 1970, pag. 20—21, Bishop, 1975, pag. 14). We herschrijven flu
vergelijking (3):

In =20jkim= ‘kikim = /30 +fiyP+I
3f~s+I3?~)+I3~I (8)

waarbij:

‘kikim geschntte logodd
/30 ln~

0; I3Y~=lnV~~; etc.
Het equivalent van regel (4) wordt na de volgende eis:
2 2 23 2 22 2
>2>2fiGP>2>2j3GP>2/3GS>2>2fiGS>2pGo0 (9)
i i ij i i A

De /30 van (8) is nu bet rekenkundig gemiddelde over de logfrequenties-
verschillen van de eerste mm de tweede categorie van de houding t.a.v. de
nivellering van inkomen, genomen over nile] x k x 1 x m cntegorie~n der onaf-
hankelijkevarinbelen, oftewel:het is de rekenkundiggemiddelde logodd over G.

* Deze symmetrie van de Iogodd range bevalt’ intuitief beter dan de mogeljike waarden range
van de odd.
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Dus:

= Z ~ ~ (ln FlJAI,fl—ln F2JAim)]/(J xK xL xM) (10)

We bezien nu parameter /3~S: deze stelt het causale effrct voor van de houding
betreffende de gelijkheid van schoolkansen op de houding t.a.v. de inkomens-
nivellering. Berekenen we nu de associatie van beide variabelen G en S; hiertoe
dienen we de tabel van beide variabelen te vinden door de frequenties over alle
overige variabelen op te tellen (fE A). We verkrijgen dan tabel 5. Met behulp
van deze tabel beschouwen we de odd van het ‘ja zeggen’ op verdere inkomens-
nivellering onder twee condities:
a. onder het gedeelte der respondenten, dat progressief denkt t.a.v. S;
b. onder het gedeelte der respondenten, dat conservatief denkt t.a.v. S.

Tabel S

de 2x2-rabel van G metS: f1b

S
progress. conserv. totaal

G progress.eonserv.
1454

714 74083 336 419

tataal 797 1076 1873

We vermoeden nu, dat de odd in de a-situatie hoger zal zijn dan in de
b-situatie. en we kunnen dit uitdrukken in een (nieuwe) ratio tussen de odds:

(odd onder a/odd onder b) = C2?A = =2?~/Q~2,• =

We noemen deze ratio van odd-waarden ook wel het zgn. kruisprodukt in een
2 x 2-tabel, zodat we een directe ‘link’ kunnen leggen tussen deze maat en de
oddsratio met twee dichotome variabelen. In feite dienen we, om de partidle
rela tie (oftewel het causale effect) tussen G en S te vinden, telkens j x 1 x m = 27
maal deze oddsratio te berekenen, en daarna een middeling te nemen van de
gevonden waarde. Dat wil zeggen de /3~S kan gezien worden als de middeling
van de log, van de oddsratio of kruisprodukt van variabele G met S over alle
categorie~n van politieke partijen, opleiding en inkomen, of:

1 >2 >2 >2 lfl(FljlimF2jSim/Flj2imF2jIim)
= 2(JxLxM) i

Twee opmerkingen dienen nu nog gemaakt te worden:

1. Partible relaties tussen meer dan twee variabelen (of hogere-graadsinterac-
ties) kunnen in ‘hogere’ logodds uitgedrukt worden; bijv. de ratio van odds-

(11)

(12)
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ratio’s is het eerste-graadsinteractie-effect.
2. Bij een v~iabele met meer dan twee categorie~n nemen we voor de odd zoals
gedefinieerd in (1) en (2)— in plaats van de ratio van de eerste t.o.v. de tweede
categorie— de ratio van de eerste categorie t.o.v. het meetkundig gemiddelde
van alle categorie~n van de desbetreffende variabele, de ratio van de tweede
categorie t.o.v. het meetkundig gemiddelde, etc.
We keren nu terug tot de zg. backward elimination procedure van Goodman:

vertrekkend uit het full model (5) kunnen we telkens ~n of meerdere para-
meters ann de rechterkant van de vergelijking elimineren. Stel we elimineren de

SOI (de derde-graadsinteractie). Er zijn (J— 1)(K— 1)(L— 1)(M— I)= 8 van
deze paranteters aanwezig, naargelang de categorie~n van de onafhankelijke
variabelen. We dienen nu de aannern7elijkheid van zo’n model te vergelijken
met die van het full model (die altijd 1,00 is, daar hier geldt: FlJAi,~ = fijkim).

We doen dit via de likelihood ratio chi-kwadraat: ~ die een maat is van af-
wijking tussen de geobserveerde logodds en de geschatte logodds, en te schrijven
is als:

x~=2->2>2>2>2>2 fijkim ln(fjkim/FijAim) (13)
ii Aim

waarbij de FijAim de geschatte fliAi~~ ~sonder de hypothese: fl{kim = 0.
De mant (13) volgt nu de chi-kwadraatverdeling. Heiiaantal weggelaten vrije

parameters is zoals gezien gelijk aan 8, zodat bet gepostuleerde model 8 vrij-
heidsgraden (df.) heeft.Voor dit model geldt: x~ = 13,41, en de aannemelijkheid
van het model (p) is: 0,098 (d.w.z. de aannernelijkheid van de nulbypothese
is: 0,902). Zoals te zien is ‘haalt’ de nulhypothese niet de aanuemelijkheids-
waarde van 0,95 (die we in bet vervoig als criterium nemen), zodat de derde-
graadsinteractie, boewel vrij groot, niet als een significante parameter gezien
kan worden. We toetsen vervolgens model (8): hierin werden alle (hogere)
interacties weggelaten. De x2 waarde_wordt nu~ 5282 waarbij -we de FiJAiI,.
hanteren,verkregendoor de assumpties nulstellingen van dit model. We nemen
verder nog ann dat alle predictorvariabelen (P, 5, 0, I) onderling gecorreleerd
zijn, d.w.z. dat alle associaties tussen deze onafhankelijken aanwezig zijn.
Model (8) heeft nu 46 df. De aannemelijkheidswaarde van dit model is: 0,227.
hetgeen ecu redelijk goede ‘fit’ is. Elimineren we nog meer parameters, bijv.
zoals in random-errormodel (6), dan is X~=278,32 bij 53 df. (p=O,OOO), zodat
dit model verworpen dient te worden. In tabel 6 staan nu meerdere modellen,
die ‘gefit’ zijn op de data van tabel 1, waarbij vermeld staan de weggelaten
parameters, de x2-waarden, de df’s en de p-waarden van elk model.
Voordat we nader op deze tabel ingaan, dienen we eerst de notie van het

‘fitten’ van een restricted model te koppelen ann de maximum-likelihood-
schattingsprocedure.
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3. DE MAXIMUM-LIKELII{OODSCHATTING EN DE TE ‘FITTEN’
MARGINALEN

Bij de van oudsher bekende procedure van chi-kwadraatberekening om de on-
afhankelijkheid van twee variabelen in een 2 x 2 tabel te toetsen (zoals bijv.
tabel 5) gaan we als volgt te werk: we schatten de frequenties F~A onder
conditie, dat de marginale waarden van de G- en 5-variabelen gehandhaafd
blijven. Deze marginale frequenties zijn: J~ en fA (in dit geval: (1454,419) en
(797,1076)). Bij onafhankelijkheid van G met S geldt nu:

= f~. I. A/N (14)

waarbij de Elk voldoen aan de eisen gesteld onder de maximum-likelihood-
schatting, zodat FlA = FIA, waarbij FIA = maximum-likelihoodschatting van J~A

onder het onafhankelijkheidsmodel. Daarna berekent men voor de 110 de
chi-kwadraat volgens de formule van Pearson:

= >2 >2 (PIA—fA)
2/PIA (15)

i k

en wordt bij 1 df. in de chi-kwadraat-verdelingstabel naar de p waarde of nan-
nemelijkheidswaarde gezocht van de I1~. Goodman doet jets dergelijks 66k
voormultidimensionele tabellen,maarhanteert dan de reeds vermelde likelihood
ratio chi-kwadraat (13), die een aantal gunstiger eigenschappen heeft dan (15).
In bovenstaandvoorbeeld kunnen we nu notatiegewijs het bivariate model van
G met 5, zoals gesteld in tabel 5, uitdrukken als {GS}: dit is als een full model
te zien in de twee-variabelenverdeling; immers we veronderstellen dat het effect
van S op G aanwezig is, zodat ook bet gemiddelde effect van G verondersteld
is (hi~rarchieprincipe).Het onafhankelijkheidsmodel kunnen wenu tot uitdruk-
king brengen door bet ‘fitten’ van twee marginale verdelingen van tabel 5,
of in modeltermen: door { G} {S} te hanteren. In dit model is slechts ~n
parameter van belang, ni. bet gemiddelde G effect.
Terugkerend naar de vijf-variabelenverdeling van tabel 1 kunnen we dus

m.a.w. op grond van de ‘gefitte’marginale verdelingen de maximum-likelihood-
schattingen FijAim berekenen (en dus ook de logodds daarvan). Voor model (8),
waar wealle hogere-graadsinteractiesweglaten, geldt dat de te ‘fitten’ marginale
verdelingen (oftewel subtabellen, verkregen door optellingen over bepaalde
variabelen in tabel l)zijn: {GP} {GS} {GO} {GI} {PSOI}. In de eerste vier tussen
accoladen staande subtabellen ‘gefitte’ marginalen zien we de /3~P~ t/m /3~I~

parameters, verder is inherent aan deze vier de marginale verdeling van G, dus
/30 (nl. 1454 ja/419 neen op de inkomeusnivellering). De vijfde term bevat alle
(hogere-graads)interacties/associaties van de predictoren onderling: daar varia-
bele G niet aanwezig is in deze verdeling is deze verdeling van (uiterlijk) geen
belang voor de logodd-vergelijking (8).
Voor het ‘geen derdegraads-interactie’-model, zouden de ‘gefitte’ marginalen

eveneens bestaan uit de interacties derpredictoren {PSOI}, pWis de marginale
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verdelingen der hoogste /3-termen (de tweede-graadsinteracties), in totaal:
{PSOI} {GPSO} (GPSI} {GPOI} {GSOI}. De modelterm {GPSO} omvat dus =

(via het hi~rarchieprincipe) de parameters: /3G,g,,SO /375 /370, ~K30/3qP /3~S,
/3G0 en /30.

We schrijven model (8) nu zonder bet ~ effect, d.w.z. we veronderstellen
dat de politieke-partijkeuze geen effect heeft op de bouding t.a.v. de nivellering
van inkomens. Dus /3~P =0, en:

~‘~.jAlm = 130+ /3~S+ /3?”+ /3~’ (16)
De marginale fit bij dit model wordt: {PSOI} {GS} {GO}{GI}. Dit levert een

op van: 129,32 bij 48 df. (p=O,OOO’), zodat we dit model duidelijk kunnen
verwerpen. We kunnen nu een zgn. partitionering derchi kwadraat uitvoeren,
immers het enige verschil tussen model (8) en model (16) is de parameter ~
Of: model (16) is vervat in model (8) (hi~rarchieprincipe). We kunnen dus deze
parameter apart toetsen op zijn significantie door het verschil te nemen van de

2 2
chi-kwadraatwaarden van beide modellen: XL. 16~ XL,8 = 129,32 — 52,82= 76,50
(bij: 48—46=2 df.). De aannemelijkheid dat /3~P=O, is nu: 0,000, zodat bij
deze toetsingblijkt, dat politieke-partijkeuze wel degelijk een groot effect heeft
op de inkomens-nivelleringhouding. Zo kunnen we meerdere toetsen doen op
de directe effecten van elke predictor naar de affiankelijke G. In tabel 6 staan
deze achtereenvolgens vermeld als model 5 t/m 8, die vergeleken dienen te wor-
den met model 4. Het blijkt nu dat de J3~” niet significant is: model 7 (z6nder
deze parameter) mm model 4 (met deze parameter en verder met dezelfde para-
meters) is — m.b.t. de chi-kwadraatwaarden — 54,57 — 52,82 = 1,75 bij 48—46 = 2
dL (p=O,4l7)’ zodat de nulbypothese zeer aannemelijk is. In het vervoig laten
we dit ‘pad’ dan ook weg uit onze model-zoekprocedure. Bij het onge-
analyseerd laten van de predictorrelaties is het beste model het model 7 in de
tabel 6(vijf-variabelenverdeling): {PSOI} {GP} {GS} {GI} met eenchi kwadraat
van: 54,57 bij 48 df. We zullen nu zien dat op deze fit nog te verbeteren valt
door enige (hogere-graads)interacties in de predictoren onderling gelijk aan 0
te stellen. Model 10 uit tabel 6 met een chi kwadraat = 70,36 (bij 74 df.) blijkt
dan het incest acceptabel te zijn (p=O,598). De geschatte parameters van dit
model worden gegeven in tabel 7.
We herdefini~ren nu ons analyseprobleem en nemen aan dat in ons causaal

model (ziepaddiagram 1) enkel recursieve relaties tussen de variabelen bestaan,
zodat de mening t.a.v. de inkomensnivellering causaal gezien geen invloed kan
hebben op de voorafgaande, overige variabelen. Als we dus de houding t.a.v.
de gelijke kansen op scholing als afhankelijk stellen van bet standpunt van de
respondent wat betreft zijn politieke-partijkeuze, zijn opleiding en inkomen.
kunnen we dus eenvoudigweg optellen inde data over -de G, (i= 1, 2) variabele.
Doordat nu een aantal ‘weet niet’- en ‘geen antwoord’-categorie~n op de G
variabelewegvallen voor sommige respondenten in de nieuwe verdeling, zal de
vier-variabelenverdeling in tabel 2 niet exact gelijk zijn aan optelling f .jAlm uit
tabel 1. Uitgaande van tabel 2 kunnen we nu direct de logodd-vergelijking over
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Tabel 6

I c’r~,chillende ~nodellenmet hun weggelaren parameters, fitted marginalen, ~~-waarden,vr4iheicls-
giade,i en aannemelijkherdswoarden (p).

Modelno. Weggelaten ‘Fitted’ Marginalen ~ df. p
parameters

Alle 2e en 3e mt.

VOOR DE VIJF-VARIABELENVERDELING (label 1) (G is afh.)
I [=(5)] Geen (full in.) {GPSOI}

2 {GPSO}{GPSI}{GPOI}{GSOI}
{Ps0I1

3 {GPS} {GPO} {GPI} {GSO)
{GSI} {GOI} {PSOI}
{GP) {GS} {GO} {GI} {PSOI}
{GS} {GO} {GI} (PSOI}
{GP} {GO} {GI} {PSOI}

{GP} {GS} {GI} {PSOI)
{GP) {GS} {GO} {PSOI)

{GP} {GSJ {GO} {GI} {PSjI {PO}
{PI}{SO}{SI}{OI}
{GP} {GSII (GI) {~~} (OIl {PSO}
{GP} {GS} {GI} {PS} {PO} {PI}
to’)
{G} {PSOI}

4 [‘=(3)] Alle le+2e+3e mt.

6 Als4+fi~5
7 Als4+f1~’

8 A1s4+fl~’
9* Als 4, mt. pred.

10* Als 4, variant
11* AIs 4, variant

Alle mt. + assoc.12 [=(6)]

VOOR DE

2
3 [=(17)]
4
5
6
7*
8*
9*

VIER-VARIABELENVERDELING (label 2) (S is affi.)
Geen (tull mod.) (SPOI)
f3SPOI lIz’ f3~2’ I3~,’ {SPO} {POI}
Alle le gr. ml. (SF) {SO} {SI) {POI)
Als 3+fiI~” (SO) {SI} {POI}
Als 3+fl~ (SF) {SI} {POII

Als 3+I3~,’ {SP}{SO}{POI}
Als 2±int.pred. {SPO} (P1) (01)
Alle hog. ml. {SP} (SO)(SI) {PO) (P1) (01)
Als 8+l3~,’ {SP} {S0) {PO) (P1) (01)

{S) {POI)10 Alle mt. + assoc.

0 0 1,000
13,41 8 0,098

32,64
52,82
129,32
115,90
54,57
63,95

28
46
48
47

48
48

0,249
0,227
0,000
0,000
0,239
0,061

76,27 74 0,406
70,36 74 0,598

87,70 80 0,260
278,32 53 0,000

0
13,21
2 1,44

227,89

30,56

22,96

19,16
27,37
28,92
267,27

0
18
20
22
22
22
26
28
30
26

1,000
0,779

0,372

0,000
0,106

0,404

0,830
0,498
0,522

0,000

VOOR DE DRIE-VARIABELENVERDELING (tabel 3) (P is alh.)
Geen (full in.) (P01)

2 (P0) {PI) (CI)
3 /3POI pPO {PI){0I}

4 13i’2’13.’ {PO){0I)

5* Alleml. + assoc. {P) {0) (I)

6 Onathank. model {P) {01)

VOOR DE TWEE-VARIABELENVERDELING (label 4) (1 is ath.)
Geen (full in.) {I0}

2 fi1~0 {I){0)

0
6,17

49,92
21,44
364,36
90,21

0
8

12
12
20
17

1,000
0,628

0,000

0,044
0,000
0,000

0 0 1,000
313,55 4 0,000

* Geen logodd-inodellen in de normale zin, aindal enige associaties tuSsen de predicloren zijn
weggelaten. Dit werd gedaan am de vier logodd-analysen van G, S. P en I op elkaar af le
steininen’ in het paddiagrain. De inodellen zijn wel log-lineair te noeinen (zie Goodman (1972,
1973)).



S in een loglineair model zetten; we stellen bijv. het volgende:

‘k%im /3S±/3SP±/3SO+/3St (17)

waar enkel de directe paden van belang geacht worden (diagram 1), en er geen
hogere-graadsinteracties bestaan van P, 0 en I op de S. De marginale ‘fit’
van dit model is te schrijven als: {SP} {SO} {SI} {POI}, waarbij we weer alle
(hogere-graads)associaties tussen de predictoren veronderstellen. Tabel 6 geeft
ook de chi kwadraten, ‘fitted’ marginalen, weggelaten parameters, vrijheids-
graden en p-waarden voor de vier-variabelenverdeling. Voor (17) is x~= 21,44
bij 20 df. (p=O43’72). Bij vergelijking van p-waarden en ‘fitted’ marginalen
vallen twee modellen ten zeerste op: model 2 met marginalen {SPO} {POI} (of:
S is onafhankelijk van I, gegeven de verdeling van P met 0), ~n ffiodel 7 met
een zeer hoge p waarde, waarbij de interactie /3~/~0 wordt verondersteld in de
logodd-vergelijking en de /3~t—0 verondersteld wordt. De /3-parameters voor
dit model 7 staan eveneens in tabel 7 vermeld. -

-

Tobel 7

Dc beta-parameters van de best-fittende inodellen uit tabel 6. (significante parameters hebben een
*-teken)

vijf-variabelenverdeling (label 1): Ioglineair model 10 uit label 6:
0,620* 0,%2

1,356w’ I3~” = 0,082 ~ — 0,510~ l3~~ — 0236*
~0,704* ~0,296*

vier-variabelenverdeling (label 2): loglineair model 7 uil label 6:

j
0,978* 0,066 0,242 0,100 ~0,342*

/35 = ~0,438* /J~P = ~0,432* fi~O — 0,070 /i~jPO = —0,048 0,044 0,094 1

~0,548* —0,136 —0,192 —0,054 0,248

allernatief model 9: zonder inleractie:

0,952* 0,119
8~= —0,458~ ~ ~0,4l8* /350 — 0,076

Q,534* ~0,194*

drie-variabelenverdeling (label 3): logodd-model 2 uit label 6:

j j
0,284* —0,076 —0,110 0,187* 0,133* 0,037 ~0,169*

/3P 0,131* fi~’~’ — —0,040 0,060 —0020 1 fir’ = 0,144* —0,024 —0,120 m

~0,415* 0,116* 0,051 ~0,l67* ~0,276* —0,013 0,289*

twee-variabelenverdeling (label 4): full model I uil label 6:

in
—0,029 ~0,438*~0,209* 0,647*

/3’ = ~0,193* /310 — —0,076 0,126* —0,050 1
0,222* 0,514* 0,083 ~Q,597*
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Evenzovoerenwe analysesuitmet als afhankelijken dePen de I(zie paddiagram
11), d.w.z. met de logodds: P’~m en eP’~, waarbij we er in bet eerste geval van uit
gaan dat inkomen en opleiding bet stemgedrag zullen beinvloeden, en in het
tweede geval bet inkomen alhankelijk stellen van de genoten opleiding. Resul-
taat van de analyses ismodel 2in de drie-variabelenverdeling,en model 1 (het full
model in deze verdeling) voor de twee-variabelenverdeling. Combinatie der
significante paden levert paddiagram 2 op, terwijl de parameters weer vermeld
staan in tabel 7.

evenluele varianl:

G

Paddiagram 2. Hel uitemndelijk paddiagram (voor de waarden der paramelers sic tabel 7).

4. INTERPRETATIE DER ANALYSEGEGEVENS EN CONCLUSIES

Tenslotte dienen we in het kort inhoudelijk in te gaan op de in tabel 7 ver-
melde (significante) parameters. Men ziet, dat vooral het stemgedrag van grote
invloed is op de houding t.a.v. inkomeasnivellering. Daarna volgt in volgorde
van belangrijkheid: de mening t.a.v.kansen op scholing, en als laatste pas is de
hoogte van het inkomen van belang. Schoolopleiding heeft in directe zin geen
invloed op de mening t.a.v. inkomensnivellering. Bij nadere beschouwing van
/3
7P blijkt, dat respondenten die links stemmen veel meer voor inkomens-
nivellering zijn (0,620) dan mensen die rechts stemmen (— 0,704). Voorts ziet
men dat de mening t.a.v. vergroting van de kansen wat betreft scholing, leidt
tot een houding die positief staat t.a.v. verdere inkomensnivellering (0,510).
Tenslotte zien we dat mensen met een hoog inkomen eerder negatief zullen
staan t.a.v. inkomensnivellering (— 0,296). Als verklarende variabelen t.a.v. de
houding m.b.t. gelijke kansen in scholing(5) kunnen we als eerste noemen de
politieke-partijkeuze: linkse stemmers zullen veel eerder vanmening zijn dat de
kansen nu nog ongelijk zijn (0,978), terwijl rechtse en christelijke ‘midden’-
partijstemmers vinden dat er voldoende kansen zijn (resp. — 0,432 en — 0,548).
Het genoten onderwijs heeft niet zo’n grote invloed op de mening t.a.v. gelijke
kansen in de scholing: de mensen met een L.O.-opleiding alleen, zullen eerder
geneigd zijn voldoendekansen aanwezig te achten, maardeze parameter is in dit
model niet significant. Reden Voor bet felt dat we /3j” t6cb in bet model hebben
staan is, dat we veronderstellen dat /3~ftJ relevant is. Dit is een eerste-graads-
interactie, waaruit blijkt dat mensen die rechts stemmen ~n die een hogere
opleiding bebben genoten extra m~r van mening zullen zijn dat er genoeg
kansen t.a.v. bet onderwijs bestaan (—0,342). Er zou wellicbt in deze verdeling
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wat te zeggen zijil voor een eenvoudiger model (zonder deze interactie), maar
met een wat minder goede ‘fit’ (bijv. model 9 uit de vier-variabelenverdeling
in tabel 7).Bij ditmodel zou het pad van opleidingnaar kansen in bet onderwijs
wel significant zijn (maar toch nog vrij zwak), waarbij de bovenvermelde
stelling t.a.v. mensen met L.O.-opleiding alleen 66k blijft opgaan.
Interessant is dat het inkomen geen invloed schijnt te hebben op de houding
t.a.v. de kansen in het onderwijs: de politieke-partijkeuze interpreteert deze
relahie, d.w.z.: er is een wegverklaring van bet originele zwakke verband tussen
inkomen en deze houding onder invloed van de politieke-partijkeuze. Verder
hebbeninkomen en opleidingbeideeenheel behoorlijke invloed op de politieke-
partijkeuze, waarbij de grootste die van bet inkomen is: bijv. mensen met een
hoog inkomen zullen i.h.a. rechts stemmen (0,289), en mensen ittet een laag
inkomen i.h.a. links (0,133). Verder zullen mensen niet een hogere opleiding
eerderrechtsgaanstemmen (0,187).Zoals verwacht mo-cht worden is de invloed
van opleiding op inkomen vrij groot (zie /3fO in tabel 7). Als resultaat van de
Goodman-analyse kunnen we paddiagram 2 zien, plus de parameters zoals
vermeld in tabel 7.
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11. Het gebruik van de conjuncte
meettechniek

W. FRED VAN R~i~

1. INLEIDING.

Produkten en diensten worden door de consument gezien als objecten of
entiteiten met een aantaleigenscbappen, karakteristieken of attributen. Niet de
goederen als zodanig worden beoordeeld en tegen elkaar afgewogen maar de
eigenschappen. Ook weegt de consument eigenscbappen tegen elkaar af: ‘Heb
ik deze meerprijs ervoor over om een beter produkt te verkrijgen?’. In de
economische theorie was het Lancaster (1966) die betoogde dat de consument
geen nut verwerft van goederen als zodanig, maar wel van de eigenscbappen
of karakteristieken van goederen. De consument weegt de combinatie van
karakteristieken van goed A af tegen de combinatie van karakteristieken van
goed B. Ratoliford (1975) geeft de implicaties van Lancaster’s theorie voor
het consumentenonderzoek.
Andere benaderingen, waarbij de goederen of diensten worden gezien als

multi-attributieve objecten, zijn de attitudetheorie~n van Rosenberg (1956) en
Fishbein (1966). Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen een verwach-
tingscomponent(‘perceived instrumentality’ of ‘belief strength’)en een waarde-
component (‘value importance’ of ‘evaluative aspect of belief).
Men neemt ook bier aan dat aan een produkt of dienst een anatal ver-

wachtingen wordt toegescbreven die ieder een utiliteit, nut of waarde bebben
voor de consument. Ook de multi-attributieve nutstbeorie kent twee compo-
nenten, te weten de belangrijkbeid van bet attribuut en de utiliteit of waarde
van bet attribuut. Zie Van Raaij (1975, 1979).
Voorgaande benaderingen bebben zicb vooral beziggebouden met de vraag

welke de belangrijke of saillante attributen zijn die de consument gebruikt in
zijn beoordeling en hoe de consument deze attributen evalueert.
Een minstens even belangrijke vraag is, welke utiliteit ofwelk nut de consu-

ment toekent ann de verscbillende waarden van de attributen. Hiermee kan
men bijvoorbeeld nagaan welke utiliteit de consument toekent aan een ver-
laging van de prijs van f 2,90 naar f 2,65, of welk nut een extra produkt-
eigenschap beeft voor de consument. Ook kan men op bet spoor komen boe-
veel geld een toerist over beeft voor een extra faciliteit in zijn botelkamer
(uitzicbt op zee; een eigen badkamer). Ten derde, de consument moet een
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evaluatie geven over complexe alternatieven met yank veel attributen. Hij kan
deze complexe alternatieven alleennaar voorkeur rangordenen, als bij de attn-
buutwaarden tegen elkaar afweegt, aangezien bet waarscbijnlijk is dat geen
enkel alternatief op alle attnibuten beter is dan een ander. Stel, u stant voor
de keus tussen drie koopbuizen met ongeveer dezelfde prijs:
A. Een goed onderbouden vrijstaand buis, dicbt bij uw werk, met 400 m2 grond,

vier slaapkamers, in een al wat oudere stadswijk;
B. een nieuwe bungalow in een dorp, 25 km van uw werk, op 600 m2 grond,

met drie slaapkamers, in een wijk met nieuwe bungalows;
C. een vooroorlogse villa in een dorp, 10 km van uw werk, op 850 m2 grond,

met vijf slaapkamers, acbterstallig onderboud.
Hoe bepaalt u uw voorkeur?
Geen vah de alternatieven is superieur op alle attributen. De keuze is alleen

dan eenvoudig als u op ~n attribuut let (afstand tot werk; grondoppervlakte;
aantal slaapkamers; staat van onderboud), maar als u meerdere attributen
bescbouwt, moet a de attribuutwaarden tegen elkaar afwegen.
NB. Het aitribuat grondoppervlakte beeft de attribuutwaarden 400, 600 en
850 in2.

De tecbniek van bet conjuncte ineten is ontwikkeld om de globale beoor-
delingen van de consument over een verzameling van complexe alternatieven
te ontleden in afzonderlijke utiliteitsscbalen voor de attributen en bieruit
kunnen de oorspronkelijke globale beoordelingen worden gereconstitueerd. De
conjancte Ineettechniek is ontwikkeld door Lace en Tukey (1964) en Krantz
(1964) en beT eerste artikel met toepassingen op bet gebied van bet consu-
mentengedrag is van Green en Rao (1971). De atifiteitsscbalen voor elk
attribaut bepalen boeveel invloed dit attribuutbeeftop de globale beoordelingen
van de consament. De utiliteiten voor elke waarde van een attribuut worden
zo gekozen, dat, als ze worden opgeteld, de totale utiliteit van elke combinatie
Zo goed inogelijk overeenkomt met de oorspronkelijke beoordeling (in bet
geval van een additief conjunctmeetinodel). Een aantal computerprogramina’s
kan men gebruiken om een utiliteit van de attribaatwaarden te schatten.

2. CONJUNCT METEN

Voorbeeld
Stel, we laten een aspirant-buizenkoper de volgende matrix invullen naar de
mate van voorkeur. We gevenalleen de attributen grondoppervlakte en aantal
slaapkainers. Zie tabel 1 voor zijn voorkeursvolgorde.
De koper beeft de grootste voorkeur voor de combinatie vijf slaapkamers

en 850 m2 grond, en de geringste voorkeur voor de combinatie drie slaap-
kamers en 400 in2 grond. Dit is niet verbazingwekkend. Maar we zien dat de
koper liever een slaapkamer minder beeft dan 250 m2 ininder grond. De
teruggang naar drie slaapkamers ecbter geeft bem een groot utiliteitsverlies.
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De huizen met slechts drie slaapkamers bebben de geringste aantrekkelijkheid.
Merk op dat bet bais met de grootste voorkeur bet boogste ranggetal beeft
gekregen.

Tabel 1

vijfaantal vier
slaapkamers drie

Tabel 2

vijfaantal
vier

slaapkamers drie

2.1. Theorie

grondoppervlakte (in in2)850 600 400
7

7

Wanneer we nu de volgende utiliteiten toekennen nan de attribuutwaarden
(zie de marges van tabel 2), verkrijgen we in de cellen van tabel 2 de utiliteiten
van de combinaties door de overeenkoinstige utiliteiten van de attribuat-
waarden op te tellen.

grondoppervlakte (in in2)
850 600 400

(0,9)
(0,8)
(0,3)

1,9 1,7 1,5
1,8 1,6 1,4
1,3 1,1 0,9
(1,0) (0,8) (0,6)

De volgorde van de utiiteiten in tabel 2 koint overeen met de volgorde van
de voorkeuren in tabel 1. We zien bieruit dat de overgang van drie naar vier
slaapkamers een atiliteitswinst geeft van 0,5; een overgang van vier naar vijf
slaapkamers geeft slecbts een utiliteitswinst van 0,1.
De utiliteiten voor grondoppervlakte lopen regelmatig afmet 0,2. Het nantal

slaapkamers is een belangrijker attribuut dan de grondoppervlakte; de utili-
teitsranges zijn resp. 0,9—0,3=0,6 en 1,0—0,6=0,4. Op analoge wijze kan men
prijs en nantal slaapkamers paarsgewijs vergelijken; en alle andere paren attn-
buten. Voor vier attributen verkrijgt men zes tabellen. Voor n attributen yen-

krijgt men (~) = ~n(n— 1) tabellen.

Laten we beginnen met een set van eenvoudige keazealternatieven die slecbts
tweeeigenscbappen bebben. Bijvoonbeeld, 75 Watt gloeilampen met vier prijs-
niveaus en twee kwaliteitsniveaas. Stel, de prijzen zijn P

1 = f 1,—; P2=f 1,25;
P3 = f 1,50 en P4 = f 1,75. De kwaliteiten zijn Q1 en Q2, waarbij Q1 een
boger kwaliteitsniveaa voorstelt. Er zijn dan 4 x 2=8 combinaties. We laten
eengroep respondenten deze acbt combinaties naar voorkear rangordenen. In
een additief conjunct meetmodel vatten we de voorkeur voor een bepaalde
combinatie op als de som van de afzonderlijke effecten van prijs en kwaliteit.

5
4
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Als dit model juist is, moet en een monotone transformatie van de rangorde-
gegevens bestaan die de eventuele interactie in de ruwe rangorde-gegevens doet
verdwijnen. We bescbikken over ordinale gegevens, want de respondenten
bebben de combinaties naar voorkeur gerangordend. Conjunct meten komt
erop neer dat we getalswaarden Pi, P2, P3 en p4. zoeken voor de pnijsniveaus
P1, F2, P3 en F4, en getalswaarden q1 en q2 voor de kwaliteitsniveaus
Q1 en Q2, zodanig dat

tik = r~+qk (I)

en

tik ~ tfl ~ dik > dJL, (2)

waarbij i,j=1, ..., 4 en k, 1=1,2.
tik en t~1 zijn de sommen van de getalswaarden voor de beide eigenscbappen.

Als we de getalswaarden ‘deelatiliteiten’ noemen is een t-waarde de som van de
deelutiliteiten, d.w.z. de totale utiliteit van een alternatief. d~k en d~1 zijn de rang-
getallen die de respondenten bebben toegekend aan de altennatieven. We
moeten nu de deelutiliteiten p~ en q,~ zo kiezen, dat de volgorde van de t-
waarden zo goed mogelijk overeenstemt met de volgorde van de d-waarden.
De utiliteitssom tik moet groter zijn dan de utiliteitssom t,~’ als bet ranggetal
d~k groter is dan bet nanggetal d~1. Let op dat de t-waarden ‘dezelfde nicbting’
moeten bebben als de d-waarden. Een bogere atiliteitssom t komt overeen
met een hoger ranggetal d. Het meest geprefereerde alternatief geven we bet
boogste ranggetal, en bet minst geprefereende alternatief het laagste ranggetal,
bijvoorbeeld 1. De techniek om de volgorde van t-waanden in overeenstem-
ming te brengen met de volgorde van de d-waarden is ook de essentie van de
multidimensionele scbaaltecbnieken (Van Raaij, 1 976a, I 976b).
In een additief conjunct meetmodel geldt een additieve veelterm; de totale

utiliteit van een alternatief is de som van de deelutiliteiten.

tiku—p~+qk+r~ (3)

in bet geval van dnie eigenscbappen (attnibaten) F, Q en R.

In een distributief conjunct meetmodel is de veelterm of combinatieregel:
tiku = (i’s±q~) x r~, (4)

met u~ 1, ..., n, als bet aantal niveaus van R gelijk is aan n.
In een dual-distributief conjunctmeetmodel isde veelterm (combinatieregel):

tjku = p~ x q~+ r~. (5)

Fen multiplicatief conjunct meetmodel beeft als veelterm (combinatieregel):

tiku = p~ x x r~ . (6)

Ook andene veeltermen zijn mogelijk. Het bangt af van de tbeonie die men
beeft over de samenbang van de eigenscbappen. In feite is elke veelterm een
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combinatieregel (theonie), hoe de afbankelijke vaniabele tiku is opgeboawd uit
de onafbankelijke variabelen p~, q~ en r~.
Formeel is de theonie van bet conjunctmeten als volgt. Stel, we hebben een

globale beoondelingsscore d(x1~,, ..., Xmn~,)voor altennatievenmet m attnibaten
Xm.Ditkan zijn eennanggetal of een ratingscore. Deze attnibuten bebben

respectievelijk n1, ..., n,,, niveaas. Een transformatiefunctie G transformeert de
globale beoordelingsscones naar t-scones t(x1~, ..., X~,,,,,). Bij rangorde-gegevens
is deze transformatie een monotoon niet-dalende functie M(d). Bij nominale
gegevens (categonie~n) is deze transformatie een toekenningsfunctie C(d).

— jM(d), monotone functie voor ordinale gegevens.C(d), toekenningsfunctie voor nominale gegevens. (7)

We zoeken een compositiefunctie F met angumenten f1, ..., f,,,, zodanig dat
fm(Xm)} bet beste t(x1~, ..., Xmn ) reproduceert. Hiervoor be-

staan verscbeidene algonitmen en verscbillende criteria voon de mate van oven-
eenkomst tussen t en F.

2.2. Axiomata

De computerprognamma’s voor conjunct meten zoeken een numenieke oplos-
sing voor de transfonmatiefunctie G en de compositiefunctie F. Een axioma-
tiscbe benadening is bieraan complementair. Een dergelijke benadening streeft
ernaar ait de gegevens af te leiden welkecombinatieregel ten grondslag ligt aan
de beoordeling van de aangeboden alternatieven, of om vast te stellen, of de
additieve combinatienegel opgaat voor de gegevens. Krantz en Tversky (1971)
bebben knitiscbe toetsen ontwikkeld omvast te stellen, ofwelwelke combinatie-
regel (additief, distnibutief, dual-distnibutief, multiplicatief) geldt voor de ge-
gevens, ofwel dat geen enkele combinatieregel geldt.
De axiomata die voldoende zijn voon een additieve oplossing voor ordinale
gegevens, zijn: de zwakke ordening, bet Arcbimediscb axioma, bet cancellatie-
axioma, bet oplosbaarbeidsaxioma en bet monotoniciteitskenmerk. We be-
spreken deze axiomata voor bet gevalvan tweeattnibuten A en B met attribuut-
waarden(niveaus)a~(i= 1, ..., n) en b~(p= 1, ..., m) respectievelijk. Dealterna-
tieven (combinaties van attnibuutwaarden) zijn dan (a1, b1), (a1, b2), (a2, b1),
enz. Hierbij nemenwe aan dat alle combinaties van attnibuutwaarden mogelijk,
d.w.z. realiseerbare alternatieven zijn. Zie ook Roskam (1967).

1. Zwakke ordening. Op de gegevens d1~ is een zwakke ordeningsrelatie ~
gedefinieerd, waarvoor geldt:

a. reflexiviteit.~ als ~ ~ djq, dan djq~djp.
b.anrisytnmetrie: als ~ =djqen ~ ~djq, dan ~ ==djq.
c. transitiviteit: als ~ ~ djq en djq~dkr, dan dip~dkr.
d. verbondenheid (connectedness): voor elke ~ en djq geldt:
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ofwel cI~ ~ djq,
ofweld1~ ~djq,
ofwel d~, = djq.

Het symbool = staat voor ‘is groter dan of gelijk aan’, ‘valt niet beneden’
of ‘wordt niet lager beoordeeld dan’. Het symbool = kan men lezen als ~is
equivalent aan’.

2. Het Archi,nedisch axiorna boadt in dat en in een attnibuut geen verandering
bestaat die niet door een verandening in bet andere attnibaat kan worden
gecompenseerd. Verandert men de ~ne attnibuutwaarde van een combinatie
in (A xB) van a1 naar a2, dan kan men door de andere attribuutwaarde
van b2 naar b3 te veranderen, een combinatie in (A x B) verknijgen met
gelijke utiliteit als de oonspronkelijke combinatie. Merk op dat een lexico-
grafiscb model niet voldoet aan bet Ancbimediscb axioma. Een consument
die bij bet kiezen van meabels altijd eerst op de kwaliteit let en daarna pas
op de pnijs, moge zicb venstandig gedragen, maar scbendt bet Arcbimediscb
axioma. Voor bem bestaat en geen (lage) pnijs die bet gebrek aan kwaliteit
kan compenseren.

3. De orde-relatie moet cancellatief zijn. Dit wil zeggen dat als djq ~ dir en
~ d~, dan moet ook ~ ~ dkr. Zie tabel 3 ter toelicbting.

Tabel 3

A1 A Ak

B~ d,

Bq d1

Controleerof bet cancellatie-axioma geldt voor de gegevens in tabel I. Als
bet additieve model geldt, dan is djq=aj±bq,en d11. =aj±br.Als djq ~djr,
dana1±bq~ aj+br.Tevens geldt, als d1~ >d~, dana1+ b~ ~ ak+ bq. Telt men
beide ongelijkbeden op, dan verkrijgt men:

a~+a1+b~+bq ~ a1+ a~ + bq±br.

zodat

a1 +b~ ~ ak+br.

Tenugkerend naar tabel 3 betekent dit: ~ ~ d,~,.. Het cancellatie-axioma
houdt eigenlijk eenkoppeling van effecten in: djq ~ d1,. geefteen relatie tussen
A1 en A1, tegelijk met Bq en B~, tenwijl d1~ ~ d~ een nelatie geeft tussen A1
enAk, tegelijk met B~ en Bq. Beide effecten samen geven een relatie tussen
A en Ak~ tegelijk met B~ en B~. Elke stap ‘naar beneden’ in tabel 3 heeft
betzelfdeeffect, ongeacbt de kolom waanin men die stap zet. Elke stap naan
necbts’ in tabel 3 beeft hetzelfde effect, ongeacbt de nj waarin men die stap
zet. Dit boadt in dat er geen interactie is tassen de beide attnibaten. Zie
vender Bezembinder (1 966—67); Luce en Tukey (Y964~illustreren bet cancel-
latie-axionia aan de band van indiffenentiecanven.
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4. Oplosbaarheidsaxioma. Voor elke A~, B~ en A1 bestaat een Bq, zodanig dat
d~= djq. Met andere woorden, elke stap van A naar A1 kan precies worden
gecompenseerd door een stap terug van B~naar Bq. Elke vaniatie in attnibuut
A kan ongedaan worden gemaakt door eenvaniatie in attnibuut B. Elk effect
van eenkwaliteitsvenlaging kanworden teniet gedaan door eenpnijsverlaging
volgens bet oplosbaarbeidsaxioma.

5. Het rnonotoniciteitskenmerk kan worden afgeleid uit bet cancellatie- en bet
oplosbaarbeidsaxioma (en is dus geen axioma). Als voor enige B~ geldt dat
~ > d1~, dan geldt voor andere niveaus van B (Bq, Br, •..) dat djq > djq en
dir ~ d1~, enz. Men kan de nijen en kolommen zo verwisselen dat in elke nj
en kolorn de effecten d in dezelfde rangorde staan. Voldoet tabel 1 aan bet
monotoniciteitskenmerk? Tabel 1 voldoet ecbter niet aan bet cancellatie-
axioma, als we dit van recbtsboven naar linksbeneden bekij ken.

We noemen {A, B, > } een additieve conjuncte structuur als bet voldoet aan de
bovenstaande axiomata. De representatietbeonie van bet additief conjunct
meten stelt dat voor elke additieve conjuncte structuur {A, B, > } en re~le
functies fA en fB bestaan, gedefinieerd op de attnibuten A en B, zodanig dat
voor alle a1, a2 in A en b1, b2 in B geldt:

De theonie stelt vender dat de functies fA en fB uniek zijn op een linenire
transformatie na. Als f[4 en f~ twee andere functies zijn met dezelfde eigen-
scbappen als fA en fB’ bestaan en constanten cc >0, fl~ en /~2 zodanig dat:

f[~=ccfA±I3l en f~=ccfB+I32. (9)

Merk op dat de transfonmatie van de scbaalwaarde cc dezelfde is voon beide
attnibuten.
Het additieve conjuncte meetmodel is analoog ann bet vaniantie-analytiscbe

model,maarmet twee belangnijkeverscbillen. Ten eerste, inbet conjuncte meet-
model wordt aangenomen dat de utiliteit van de combinaties (of een monotone
transformatie van de utiliteit) volledig kan worden verklaard uit boofdeffecten
zonder de interactietermen in de bescbouwing op te nemen. Ten tweede, deze
boofdeffectenwordengescbat uit ordinaleutiliteitsbeoordelingen van de combi-
naties, terwijl de vaniantieanalyse een intervalscbaalniveau van de data voor-
onderstelt. Vastenhouw (1966—67) geeft een voorbeeld van een logaritmiscbe
monotone transfonmatie op gegevens, waardoor de utiliteiten bescbreven kun-
nen worden in een additief conjunct meetmodel (zonder interactie).

Combinatieregels
Bovenstaande axiomata gelden voor bet additieve conjuncte meetmodel. Vol-
doen gegevens ann deze axiomata, dan mogen we de additieve combinatieregel
gebruiken.Voldoen de gegevens niet aan deze axiomata, dan kunnen we toetsen,
ofeen distnibutieve, dual-distributieve ofmultiplicatieve combinatieregel geldt.
De lezer wordt verwezen naar Krantz en Tversky (1971) voor deze toetsen.
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Algoritrneu
Voor een numeniekeoplossing van een conjunctmeetmodel bestaan computer-
programma’s met verscbillende algonitmen.Voor additief conjunct ineren (ordi-
nalegegevens en eenlineairecombinatieregel) bestaan het MONANOvA-algoritme
van Knuskal (1965), bet ADDIT-algonitme van Roskam (1967) en Fase IV van
PREFMAP (Carroll en Cbang, 1968). V6or nominale, ordinale en metnische ge-
gevens bestaat ADDALS van De Leeuw, Young en Takane (1976). Voor
categorisch conjunct meten (nominale gegevens) bestaat bet CCM-algonitme
van Carroll (1969). Algorith~en voor polynomiaal conjunct ineten (ordinale ge-
gevens en een distnibutieve, dual-distnibutieve ofmultiplicatieve combinatie-
regel) zijn UNICON van Roskam (1974), POLYCON van Young (1973) en
Johnson’s (1972) algoritme voor multiplicatief conjunct meten.
Wanneer we de vonm van de functie F en baan argumenten kennen, kunnen

ook lineaire programmeertechnieken worden gebruikt. Zie biervoor Sninivasan
en Shocker (1973) en Rao (1977). Slecbts de meest toegepaste van de boven-
staande algonitmen willen we bier bespreken.

2.3. De incest toegepaste algoritmen

MONANO VA: Monotone Variantieanalyse
Knuskal (1965) beeft bet algoritme van de monotone vaniantieanalyse ont-
wikkeld dat geldig is voor ordinale evaluaties (rangordening met en zonder
gelijken) van de alternatieven, waarbij bet additieve model (zonder inter-
acties) toepasbaar is. Dit algonitme wordt bescbrevendoor Carroll in Appendix
B.VIII van Green en Wind (1973).
We geven de bescbnijving voor bet geval dat en dnie attributen zijn A, B,

en C. De generalisatie naar meen attnibuten kan bieruit worden afgeleid. We
gebruiken de volgende notatie:

A=(A1) met i=1,...,j,..., k,..., na.
B=(B~) met p=l,...,q,...,r,...,n~. (10)
C=(C~) met s=l,...,t,...,u,...,n~, na±nb±nc=n.

Descbaalwaarde(deelutiliteit) van eenattnibuutwordt aangeduidmet eenkicine
letter: a~, a1, b5, enz.
Stel, ~ is een ranggetal voor een alternatief. Het probleem is nu om een

monotone transformatiefunctieM en eencompositiefunctieF te vinden, zodanig
dat voldaan wordt aan:

= ~ ±c~, (11)
volgens een nog vast te stellen cnitenium (stress).
Men kan bier dummy vaniabelen invoeren, zodat (11) wordt:

t~= M(d~3) = Z glPShI
3h. (12)

Ix

Hierbij is mn* de som van bet aantal niveaus minus ~n van de attributen:
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*

= na+nb+ n~—3 = n—3. Ph =(I3~, /32’ ...~ flm*) is de kolomvector bestaande
uit alle te schatten schaalwaarden (deelutiliteiten). De g1~~’s zijn gelijk aan I,
als we de scbaalwaarden a~, ~ en c5 schatten voor een t1~, en gelijk aan 0 in
de andere gevallen. Voor een gegeven fl-vector stellen we:

Z g1~5Pht1~5(fl) = (13)

We benekenen bet kwadratiscbe verscbil tussen ~, de monotoon getransfor-
meerde waarde van d1~5, en t1~(fl):

n

x, p, s

Kruskal normaliseert dit door te delen door de scbaalfactor
n

x, p, s

waarbij ?(/3) bet gemiddelde is van alle t1~5(fl). Nemen we biervan de vierkants-
wortel, dan verkrijgen we Knuskal’s stress-maat.

~
I, p,S

De stress is een functie van M en /3. Voor een vaste M wordt bet minimum
van S(M, 13) de directe stress genoenid. De functie M die de directe stress
minimaliseert, S(M, /3(M)), beet de monotone stress. De monotone stress is een
maat voor de ‘slecht-passendheid’ (badness of fit) die in MONANOVA wordt
gebruikt. Een lagere stress-waarde is een aanwijzing voor een betene oplossing.
De monotone stress is:

mm mm S(M, /3), (16)
ti,. p

waanbij de ~ voldoen aan de monotone beperkingen: djqt < dkru houdt in
tjqt ~ tkru, en d1qt= dkru houdtin ~~qt= ~ De gescbatte waarden /31, ..., flm* zijn
de componenten in bet additieve conjunct meetmodel.

ADDIT
Het ADDIT-programma van Roskam (1967) is in wezen gelijk aan bet
MONANOVA-programma. Ook bier zoeken wenaar de scbaalwaarden (deel-
utiliteiten) t~, zodanig dat ~ = a1 + b~+ c5, en zodanig dat de nangorde van de
t-waarden zo goed mogelijk overeenkomt met de rangorde van de d-waarden.
Het programma start met willekeunige scbaalwaarden a1, b~ en c5. Met deze
schaalwaardenwordt nagegaan, of de rangorde van de t-waarden overeenstemt
met de rangorde van de d-waarden. Dit is in bet algemeen niet bet geval.
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Daarom verandert bet computerprogramma de scbaalwaarden iets en gaat na.
of de overeenstemming tussen de rangordes van de t- en d-waarden beter is
geworden. Dit is een iteratief proces. De benadening bij elke iteratie noemen
we R, (t= 0,1, ...). Een maat voor deze overeenstemming is Knuskal’s stress-
ninat. Het ADDIT-programma gebruikt de metbode den steilste gradi~nten
om uit een benadening R~ een betere benadening R, + te vinden.

Hierbij is G~ een verzameling getallen, afgeleid uit de t-waarden (Zie Roskam
(1967)); cc~ is de stapgrootte en M~ is de grootte van de gradi~nt.

Ease IV van PREEMAP
Fase IV van bet programma PREFMAP (Carroll, 1972) kan worden gebruikt
voor een conjuncte analyse van rangordegegevens. De keuze-alternatieven
worden in een ruimte geplaatstmet de attnibuten als dimensies. In deze ruinite
past men de voorkeursvectoren van de respondenten (extenne analyse) die mm-
pliciet attnibuutwaarden tegen elkaar afwegen. De cosinus van de boek die de
voorkeursvector maakt met de dimensies (attnibuten) geeft de belangnijkbeid
(utiliteit) van de attnibuten, zoals de respondent die ziet. We verknijgen nict
de utiliteit van de afzonderlijke attnibuutwaarden. Zie ook Van Raaij (1976b).

ADDALS: Additivity Analysis by Alternating Least Squares
Een recent programma om de additieve structuur van gegevens te onderzoeken
is bet ADDALS-programma van De Leeuw, Young en Takane (1976). Dit
programma is gescbikt voor nominale, ordinale en metnische gegevens, en voor
discrete en continuegeneratie van gegevens.Bij continue generatie van gegevens
moet de onderzoeker zelfintervallen bepalen om de gegevens te categoniseren.
MONANOVA en de traditionele vaniantie-analyse zijn specifieke gevallen van
ADDALS.

CCM: Categorisch Conjunct Meten
Een bescbnijving van bet CCM-algonitme is te vinden bij Carroll (1969)en inde
door Carroll gescbreven Appendix B.VIII in Green en Wind (f973). De be-
doelingacliterbet CCM-algonitme isomeentransfonmatiefunctieC(d) te vinden,
waarbij d een nominale score (categonie-indeling) is. N categorie~n kunnen
worden weergegeven met N—i dummy vaniabelen die slecbts de waarden 0
en 1 kunnen aannemen: ‘1’ als eenalternatief tot de categorie beboort en ‘0’ als
een alternatief en niet toe beboort. Ook bier bebben we een (bijvoorbeeld addi-
tieve) combinatienegel (compositiefunctie) F, zodanig dat de som de betrokken
attribuutwaarden (deelutiliteiten) de categonie bepaalt, waanin het altennatief
door de respondent is geplaatst. Stel, wq is de waarde die wordt toegekend
aan categonie q (q= 1, ..., p).

Wq = C(d1~5)=a1-i-b~+c5. (18)
Het probleem van categonisch conjunct meten is nu om waarden w~ en scbaal-
waarden ax, b~, c5 te vinden, zodanig dat (18) geldt. Carroll (1969) heeft aange-
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toond dat dit probleem betzelfde is als dat van canonieke analyse met dummy
vaniabelen, waarbij we de (canonieke) conrelatie gebruiken als een cnitenium
voor de bestpassendheid (goodness-of-fit) van vergelijking (18).

Eengetallenvoorbeeld moge dit verduidelijken. Stel, we bieden een consument
12 keuze-alternatieven aan met twee attributen. Alternatief 4, bijvoorbeeld,
heeft niveau 2 op bet eenste attnibuut en niveau 1 op bet tweede attnibuut.
De consument/respondent wijst de 12 alternatieven toe aan vier categorie~n
A, B, C of D. Zie tabel 4 voor de gegevens. Een matrix G wordt gevonmd
uit de attnibuutwaarden.

Tabel 4

Beoordelingscategorie

1 1 1 A
2 1 2 B
3 1 3 D
4 2 1 C
5 2 2 B
6 2 3 D
7 3 1 B
8 3 2 C
9 3 3 D
10 4 1 B
II 4 2 C
12 4 3 D

Niveau2op attribuut 1 knijgt de code ‘010’ in matrix G en niveau 1 op attnibuut
2 knijgt decode ‘10’. Niveau 4 op attnibuut I knijgt de code ‘000’, enz. Matrix G
heeft evenveel kolommen als de te schatten /3-waarden, nl. (4— 1)±(3— 1) = 5.

o
10
10
01
01
01
00
00
00
00
00
00

attnibuut
1

0
0

0
0
I
I
1
0
0
0

0
0
1
0
0
1
0
0

0
0

0
1
0
0
1
0
0
1
0
0
1
0

en

oo
010
000
001
010
000
010
001
000
010
001
000

attribuut
2

Alternatiet Attribuut 1 Attribuut 2
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Matrix Tbeeft 4—1=3 kolommen.
We trachten nu /3-waarden te vinden met

g=Gj3 (19)
en w-waarden met

h = w (20)

zodanig dat de correlatie r(g, h) wondt gemaximaliseerd.

UNICON: Unidimensioneel Conjunct Meten
Het programma UNICON van Roskam (1974) is een uitbreiding van het pro-
gramma ADDIT voor additieve, distnibutieve, dual-distnibutieve en multi-
plicatieve combinatieregels (compositiefuncties). Een monotone transformatie
wordt uitgevoerd ii la Knuskal (1965) en de stress wordt geminimaliseerd
volgens de methode van de steilste gradient.

Multiplicatief conjunct meten
Johnson(1972, 1974) gebruikt een multiplicatief conjunct meetmodel in toege-
past onderzoek. Een multiplicatiefmodel is in feite een additiefmodel, waarbij
een loganitinische transformatie van de gegevens wordt toegepast. Een voor-
waarde hierbij is dat de f-componenten positief zijn. Johnson beeft daarnaast
een speciaal algonitme ontwikkeld dat de f-componenten direct afleidt.

Xmn,,,)=fj(Xi)• f2(x2) .:. fm(Xm) (21)

De voorwaarde hierbij is dat de f-waarden positief zijn en de som envan voor
elk attnibuut ~n is. Hierbij wordt een ~ (phi) geminimaliseerd:

Z [r11+ hr11—2] L5’J

(P = - — (22)

1,j

r11 is de ratio van de berekende t-waarden voor twee stimuli i en j; ~ is een
dummy vaniabele

(1, als deberekende z-waarden van ienj niet dezelfde rangorde beb-
~~11=~{ ben als de beoordelingen of in de ‘verkeerde’ nichting

[0, in andere gevallen.

De term [r11+1/r11—2] is gelijk aan nul, als r11= 1, en de term wordt groter als
r11 groter of kleiner wordt. Het cnitenium (P minimaliseert afwijkingen in beide
richtingen. Het minimum van (P is nul als en geen afwijkingen zijn. (P = 1 als
alle panen in de ‘verkeerde’ ricbting zijn. Deze metbode is een aanpassing van
Johnson’s (1973) paarsgewijze niet-metnische multidimensionele scbaaltech-
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niek. Het multiplicatieve model geldt alleen als de beoordelingsscores positief
zijn. Bij aanwezigbeid van negatieve scores ontstaat bet probleem van de
‘teken-afbankelijkheid’ (Krantz en Tversky, 1971).

3. UNIEKHEID VAN DE OPLOSSING

De oplossing van een conjunct meetprobleem beeft interval-scbaaleigenscbap-
pen. We verknijgen niet de absolute scbaalwaarden of deelutiliteiten /3, maar
de verscbillen tussen twee opeenvolgende fl’s. Voor elk attnibuut kiezen we
b~n f3-waarde willekeunig en leggen we de andere /3-waarden vast. De op-
lossing is uniek op een lineaire transfonmatie na, d.w.z. dat we de gevonden
scbaalwaarden met eenpositieve constante mogen vermenigvuldigen en en een
constante bij op mogen tellen. We mogen de gevonden oplossing dus alleen
in relatieve zin interpreteren.
Een unieke oplossing is slecbts mogelijk als aan bet oplosbaarbeidsaxioma

is voldaan. Dit vereist dat en gelijke beoordelingen (equivalenties) d1~3 =
voorkomen in de gegevens. Roskam (1967) geeft enkele voorbeelden die bier-
onden volgen (Tabel 5).

Tabel S

A1 A2 A3 a1~1 a2~2 a3~3

B1 6 7 9 b1=3 4 5 6

B2 2 5 8 b2=2 3 4 5

B3 1 3 4 b3=1 2 3 4

gegevens oplossing

De gegevens bevatten een cancellatie-schending; ‘4’ zou groter moeten zijn
dan ‘6’. We maken nu de volgende afleiding:

‘4’ =‘6’ (volgens de gegevens)
‘4’ ) ‘6’ (volgens bet cancellatie-axioma)

dus: ‘4’ = ‘6’. We mogen dus ‘4’ voor ‘6’ substitueren. Vender bevatten de gege-
vens: ‘6’ ~ ‘5’ en ‘5’ ~ ‘4’. We verknijgen nu: ‘4’= ‘5’ = ‘6’ (zie oplossing). In
bet additieve geval geldt dan:

a1±b1=a2±b2=a3±b3 (23a)
en

a2—a1 =b1—b2 (23b)
en

a2—a3 = b3—b2. (23c)

Nu blijkt uit de gegevens van Tabel 5:
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(23d)‘2’~ ‘3’

d12—d13 s~ d23—d13

en ‘7’=‘8’

d21—d31 ~d32—d31

ai±b2—ai—b3~a2±b3—ai—baen a2±b1—a3—b1~a3±b2—a3—b1
b2—b3~a2—a1 a2—a3=b2—b1.

Volgens (23b): Volgens (23c):

b2—b3~b1—b2 b3—b2=b2—b1
b2—b3~b1—b2.

(23e)

Uit de ongelijkbeden (23e) volgt dat

b2—b3=b1—b2.

Volgens (23b) en (23c) bebben we dan ook:

a3—a2~a2—a1.

Teruggaand naar (23d) moeten we dan vaststellen:

en d21=d32
= ‘8’

Hiermee bebbenwede equivalentieklassen die in de oplossing van tabel 5 voor-
komen. Beboudens een lineaine transformatie is dit de enig mogelijke oplossing
met een stress-waarde gelijk aan nul.

Tabel 6 bevat een ander voorbeeld, waarbij bet monotoniciteitskenmerk
wordt geschonden. d12 ~ d13 en d22 ~ d23,maarniet d32 ~ d33. Kiest men voor
d32—d33 minimaal is gelijk aan nul, dan kiest men voor b2=b3 en dus voor

= d13 en d22 = d23. Dit is een tniviale oplossing met een stress gelijk aan nul.
Het computerprogramma kan een niet-tniviale oplossing leveren, maan dan
wordt de stress groter dan nul.

Tabel 6

A1 A2 A3

B1 3 6 9

B2 2 5 7

B3 1 4 8

gegevens

a1=1 a2=3 a3—5

$5E~ 5- 7

4 6

4 6

oplossing

Tenslotte, de gegevens van tabel 7 leveren een tniviale oplossing met ~n
equivalentieklasse, omdat bet monotoniciteitskenmerk wordt geschonden. De
monotonicifeitwordt gescbonden door ‘1’ ~ ‘3’ en ‘8’ >‘7’,zodat b1 = b2. ‘2’ ligt

d12= d23
‘2’ — ‘3’
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tussen ‘1’ en ‘3’, dus geldt: ‘1’=’2’=’3’, zodat a1 =a2. ‘5’ wordt gelijk aan ‘2’ en
‘3’. Daartussen ligt ‘4’, zodat b3 =b2=b1. ‘9’ wondt dan gelijk aan ‘5’ en ‘4’.
Daartussen liggen ‘6’ en ‘7’, zodat b4=b3=b2=b1 en a3=a2=a1. We yen-
knijgen maar ~n equivalentieklasse, die we bijvoorbeeld de waarde 2 geven,
mann iedere andere waarde is ook goed. Het programma ADDIT geeft een
niet-tniviale oplossing met een stness-waarde van 0,11. Deze oplossing staat in
tabel 8.

Tabel 7

A1 A2 A3 a1=1 a2=1 a3=1

B1 1 2 8 b1=1 2 2 2

B2 3 5 7 b2=1 2 2 2

13, 4 9 10 b3=1 2 2 2

B4 16 11 12 b4=1 2 2 2

gegevens ‘oplossing’

Tabel 8

a1 = 1,0 a2=2,24 a3 =4,02

1,0 2,0 3,24 5,02

= 1,65 2,65 3,89 5,67

b3 = 3,0 4,0 5,24 7,02

= 4,55 5,55 6,79 8,57

3.1. Procedures voor Verzameling van Gegevens

Er bestaan twee ‘nicbtingen’ bij bet venzamelen van gegevens voor de conjunct
meetmethode: de methode met volledige combinaties en de paarsgewijze
methode. Oppedijk van Veen en Beazley (1977) vergelijken beide methoden.
Demetbodemet volledige combinatieswordt vooral gebruikt door Paul Green

en zijn medewerkers (Green en Rao, 1971; Green en Wind, 1975). Bij deze
metbode nangordent de respondent de keuze-alternatieven naar voorkeur. De
alternatieven (merken, concepten) wonden bescbreven met alle relevante attn-
buutwaarden. Stel, we bebben dnie attnibuten met elk dnie niveaus, dan moet
de respondent 27 combinaties naar voorkeur rangordenen. Bij eengroot aantal
attributen met ieder veel niveaus gaat de taak voor de respondent te moeilijk
worden en/of te lang duren. In dat geval kan men een onthogonale pnoefopzet
gebruiken(Green, 1973),waanuit alleenboofdeffecten en geen intenacties kunnen
worden gescbat. Addelman (1962) geeft onthogonale proefopzetten voor sym-
metniscbe(alle attnibuten evenveel niveaus) en asymmetriscbe (attnibuten beb-
ben ongelijke aantallen niveaus)gevallen. Men kan de taak voor de respondent
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eenvoudiger maken, maar dit gaat ten koste van te schatten van interactie-
effecten. Ovenigens wordt in bet additieve conjuncte meetmodel aangenomen
dat geen intenactie optreedt. Een voorbeeld van bet aanbieden van volledige
combinaties vinden we bij Green en Wind (1975).
Een orthogonale proefopzet (tabel 9) geeft 18 volledige combinaties van

tapijtreinigers die de respondent rangondent naar voorkeur (ordinale data) of
indeelt in categonie~n (geordend nominaal). De ontwerpen F, Q en R zijn de
vormgeving ~n verpakking van bet produkt. Het attribuut ‘sticker’ houdt in
een goedkeuning door de Amenikaanse equivalent van de Nederlandse Vereni-
ging van Huisvrouwen. De garantie is een geld-terug-garantie als bet pnodukt
niet voldoet. In dit voorbeeld bebben we 5 attnibuten met, respectievelijk
3,3,3,2en2niveaus.Eenvolledigeproefopzetzouderbalve3 x 3 x 3 x2 x2= 108
combinaties omvatten.
De voorlaatste kolom van tabel 9 geeft de nangonde naar voorkeur van een

bepaalde respondent. De eerste keus van deze respondent is alternatief 18; de
laatste keus is alternatief 10. De laatste kolom geeft een indelingvan de alterna-
tieven in vijf categonie~n A, B, C, D en E. De rangordegegevens kan men
verwerken met bet MONANOVA-algonitme van Knuskal (1965) en bet ADDIT
ofUNICON-algonitme.De nominale gegevens kunnenmet bet CCM-algonitme
van Carroll (1969) worden verwerkt.

Tabel 9

Ontwerp Merk

P K2R
2 P Glory
3 P BisselI
4 Q K2R
5 Q Glory
6 Q Bissell
7 R K2R
8 R Glory
9 R Bissell
10 P K2R
11 P Glory
12 P Bissell
13 Q K2R
14 Q Glory
15 Q Bissell
16 R K2R
17 R Glory
18 R Bissell

Prijs Sticker Garantie Rangorde Categorie

1.19
1.39
1.59
1.39
1.59
1.19
1.59
1.19
1.39
1.59
1.19
1.39
1.19
1.39
1.59
1.39
1.59
1.19

flee —

nee —

Ja +
ja +
flee —

nee —

nec —

ja +
nec —

ja +
nec —

nec —

nec —

ja +
nec —

nec —

nec —

ja +

— - 13 C
+ 11 C
— 17 E
+ 2 A
— - 14 D
—~ 3 A
+ 12 D

7 C
— 9 C
— - 18 E
+ 8 B
—- 15 D
—- 4 A
— - 6 B
± S B
— -- 10 C

16 D
+ I A

De metbode van paarsgewijze con’zbinatie van attributen stamt van Johnson
en zijn medewerkers (Johnson, 1974, 1976) en Westwood (Westwood, 1973;
Westwood, Lunn en Beazley, 1974a, 1974b). Bij deze metbode biedt men de
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attnibuten paansgewijs aanen vraagt men de respondent alle mogelijke combi-
naties van niveaus te rangordenen. Zie tabellen 1, 5, 6 en 7. De respondent
nangordent de cellen van de matrix naar voorkeur. Bijvoorbeeld, tabel 10 met
twee attnibuten met vier en dnie niveaus. Het attnibuut ‘pnijs’ beeft vier niveaus
en bet attnibuut ‘wasgelegenbeid’ beeft dnie niveaus. De respondent rangordent
de 12 combinaties (botelkamers) naar voorkeur. In principe worden alle attn-
buten paarsgewijs aangeboden. Bij vijf attnibuten moet de respondent 10
matrices invullen. Ook bier is bet mogelijk niet alle paren attnibuten aan te
bieden om toch de boofdeffecten te kunnen schatten.

Tabel 10

wastafel + bad Fl~7VW]

Wasgelegenheid wastafel + douche FW71~TiT]

alleen wastafel

f40 t50 t60 f70

Prijs per nacht

Oppedijk van Veen en Beazley (1977) vergelijken de beide metboden van
dataverzameling en concludenen dat de metbode van dataverzameling weinig
invloed beeft op de utiliteitsscbatting, boewel bet noodzakelijk is de taak voor
de respondent zorgvuldig voor te bereiden.
Een compromis tussen de metbode van de volledige combinaties en de paars-

gewijze combinatie van attnibuten is de metbode van de paarsgewijze trade-
offs(Jobnson, 1976). Hierbij biedt men de respondentsteeds twee alternatieven
aan met twee attributen. Bijvoorbeeld kan de respondent kiezen uit:

transistorradjo met transistonradio met
middengolf en FM of middengolf en digi-

taalwekken

Door nu alleen de paren aan te bieden die de meeste informatie geven over de
afwegingen van de consument, is bet mogelijk op een niet te abstnacte en tijd-
rovende manier gegevens te verzamelen voor een conjuncte analyse. Het is zelfs
denkbaar dat een ‘master design’ via een computerterminal de respondent de
trade-off-parenaanbiedt die alleen de voon deze respondent saillante attnibuten
gebruiken en die bet meest informatief zijn voor deze respondent.

3.2. Mogelijkheden

De conjuncte meettechniek is al toegepast op een veelbeid van pnaktiscbe
vnaagstellingen in markt- en sociaal-wetenschappelijk onderzoek. De keuze-
alternatieven waren onder meer kontingskaarten van warenbuizen (Green,
Canmone en Wind, 1972), restaurant menu’s (Green,Wind en Jam, 1972), auto’s
(Johnson, 1974),appartementen (Fiedler, 1972), tapijtneinigens(Green, Wind en
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Jam, 1972), de vnaag naar STOL (Short Take Off and Landing) tussen
Canadese vliegvelden (Davidson, 1973), systemen voor gezondbeldszorg (Mc-
Clam en Rao, 1973),vakantiebestemmingen (Westwood, 1973), communicatie-
onderzoek (Rao en Craig, 1975), gloellampen en gemalen koffie (Van Raaij,
in voorbereiding).
Enkelemogelijkheden die de conjunctemeettechniek biedt op bet ternein van

bet consumentengedrag, kunnen als volgt worden gerubniceerd.
1. Het vaststellen van de nelatieve belangrz~jkheid van produktattnibuten, d.w.z.
bet verscbil in de utiliteit tussen bet boogste en bet laagste niveau van een
attnibuut;

2. bet bepalen van de kritische overgangen (drempels) in de attnibuutniveaus
die een scherpe verboging of venlaging van de utiliteit veroorzaken;

3. de vaststelling van--de trade-offs tussen attnibuutniveaus, vooral de pnijs
versus de ovenige produktattnibuten.
Met bebulp van gegevens uit een eigen onderzoek (Van Raaij, in voorbe-

reiding) kunnen dezednie mogelijkbedenworden toegelicbt.Aan 40 buisvrouwen
werden 9 ‘merken’ gemalen koffie voorgezet met bet verzoek deze merken
naar voorkeur te rangordenen. Gebnuikt wend de metbode van de volledige
combinaties, waarbij informatie wend venstrekt over vier attnibuten, te weten:
pnijs (f 3,95; f 4,45; f 4,95), kwaliteit (zeen goed; goed; matig), coffeinegehalte
(hoog, no-rniaal, laag) en gebnuiksaanwijzing (met of zonder). De 9 menken
vonmen eenasymmetniscb orthogonaleproefopzet (Addelman, 1962)met 9 van
de 3 x 3 x 3 x 2=54 mogelijke keuze-alternatieven. In figuun 1 staan de scbaal-
waarden (deelutiliteiten) voor ~n respondent, gevonden met bet programma
UNICONvan Roskam(1974). Conjuncte analyse wordt uitgevoerd apart voor
elke respondent of voor een bomogeen cluster van respondenten.
We mogen de gevonden scbaalwaarden alleen relatief interpreteren. In

figuun 1 zien we dat een prijsverboging van f 3,95 naan f 4,45 een sterkene
utiliteitsdaling tot gevolg beeft dan een pnijsverhoging van f 4,45 naar f 4,95.
Een kwaliteitsbeoondeling ‘zeer goed’ heeft een groot utiliteitsverschil met de
beoondelingen ‘goed’ en ‘matig’,die onderling niet verscbilen. Een laagcoffeine-
gebalte beeft een groter utiliteitsverschii met een normaal coffeinegebalte dan
normaalmet hoog.De relatieve belangnijkbeidvan bet attribuut coffeinegebalte

-2 --- 2 2
1,621.19 1,54

— — 1,08
5,

0,74 1,04 _ 097

0,67 0,42 0,46

0 0 -- 0 0

—0,20395 445 495 zeer goe matIg~~ iaag 7 hoog met zonder
goed normeal

prils — kweliteit — - caffernegehalte gebruiksaenwilzlging

Figuur I
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is bet grootst, gegeven deze dnie attnibuutwaarden. Het verscbil tussen de
hoogste en de laagste waande van bet attribuut coffeinegebalte bedraagt 1,74;
tenwijl dat voon de attributen pnijs 0,52, kwaliteit 0,54 en gebnuiksaanwijzing
0,31 is. We kunnen de totale utiliteit van een ‘merk’ berekenen door de
deelutiliteiten op te tellen (additief model). Het beste ‘merk’ (f 3,95, zeen goede
kwaliteit, laag coffeinegebalte, met gebruiksaanwijzing) beeft een utiliteit 5,32,
terwijl bet slechtste ‘merk’ (f 4,95, goede kwaliteit, boog coffeinegebalte, zonden
gebnuiksaanwijzing) eenutiliteit 1,97 beeft.Alle ‘realistiscbe’merken hebbeneen
utiliteit hientussen.
Welke trade-offs maakt deze consument? Voor een verlaging van coffeine-

gehaltevan hoog naar normaal of van nonmaal naar laag beeft deze consument
een pnijsstijging over van minstens f 1,— per pak. Een kwaliteitsverbetening
van matig naar goed, daarentegen, geeft geen utiliteitswinst, maar voon een
venbetening van goed naar zeer goed heeft deze consument weer een pnijs-
stijging over van minstens f 1,—. Zelfs de toevoeging van een gebruiksaan-
wijzing op de venpakking zou al een pnijsstijging van f 3,95 naar f 4,45 com-
penseren.

3.3. Toepassingen

Enkelegebieden,waaropde conjunctemeettechniek kanworden toegepast, zijn:
1. Het positioneren van nieuwe produkten en inerken kan worden gestuurd door
kennis over de utiliteit die consumenten toekennen aan attnibuutniveaus,
mits bet nieuwe produkt ofmenk wordt gepositioneerd in een stabiele markt
met bekende attnibuten en attnibuutniveaus. Het nieuwe produkt of merk
moet zodanig worden gepositioneend dat de totale utiliteit boger is dan de
bestaande merken, en dit voor een voldoende martksegment. De conjuncte
meettechniek is bier een aanvulling op tecbnieken voor bet meten van de
penceptie van de markt in termen van overeenkomsten tussen produkten
(Van Raaij, 1976a) en bet meten van de evaluatie van deze perceptie in
termen van preferentie (Van Raaij, 1976b).

2. Het ontwerpen van nieuwe produkten en concep ten, waarbij men bet concept
(of enkele concepten) door consumenten laat evalueren, eventueel onder
testmarkt-condities. Het verscbil in appreciatie van deze concepten kan
mogelijk worden berleid tot verschillen in de utiliteit voor attnibuten en
attnibuutniveaus.

3. Marketing mix beslissingen bebelzen vaak een afweging van de aanwending
van manktinstrumenten (reclame, prijs, distnibutie, enz.). De inschatting van
de utiliteiten voor de mogelijke niveaus van marktinstrumenten kan leiden
tot een optimaal gebruik van deze instrumenten, doordat men de instru-
menten en bun niveaus beter tegen elkaar kan afwegen.

4. Voorkeur voorgoederencombinaties. Traditioneel beeftmen zich vooral bezig-
gebouden met de voonkeur voor afzonderlijke altennatieven. Consumenten
denkenechten vaak in combinaties (complementaniteit) van goederen. Green
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en Devita (1975) gebruiken de conjuncte meettechniek voor de analyse van
complementaine onderdelen van een menu (voorgerecbt, vlees/groente, na-
gerecht). Een ander voorbeeld is de aanscbafvan meubels. De keuze wordt
bierbij vaak beperkt door- de aanwezige vloerbedekking en gordijnen, en de
reeds aanwezige meubels.

5. Marktsegmennatie.Consumenten zullenwaarscbijnlijk verscbillen in bun toe-
kenning van utiliteit aan pnoduktattnibuten. Dit kan leiden tot identificatie
van segmenten van consumenten met een identieke evaluatie (utiliteit) van
produktattnibuten. Dit lijkt op marktsegmentatie op basis van attitudes.

6. Bij de consumentenvoorlichting kan men de kennis van de evaluatie van
produktattnibuten gebruiken omte komen tot de (al dan niet gesegmenteerde)
vaststelling welke merken of typen aan bepaalde consumentensegmenten
moeten worden aanbevolen. Vender zou men op een meer verantwoonde
wijze kunnen komen tot een conclusie of samenvatting van een uitgebreide
tabel met resultaten van vergelijkend warenonderzoek.
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voorkeursgegevens zijn bij de auteur verknijgbaar.
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