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Microcomputers inenquere onderzoek zijn nog betrekkelijk nieuw. Toch zijn er al zeer
veel programma’s voor de verwerking en statistische ana[yse te koop. Er zijn zowel pro-
gramma’s afkomstig van grote computers als nieuwe speciaal voormicrocomputers ge-
schreven programma’s. In steeds meer gevallen vormen microcomputers een goedkoop
alternatief voor her verwerken en analyseren van kleine en middeigrore onderzoeken. De
betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van de nieuwe pakketten vormen nog een pro-
bleem, evenals ondersteuning door de leverancier. Men rnoer voor de pakketten kunnen
beschikken over een niet te kleine microcomputer, liefst met funk wat geheugenruimre
voor de gegevens. Wanneer er een keus gemaakt moet worden voor een microcomputer
en een programma, is het beter eerst te kiezen voor het programma en het besturingssys-
teem en pas daarna voor het merk en type microcomputer.

1. INLEIDING

Computers zijn niet meer weg te denken uit enqu&e onderzoek. Men heeft voor
de verwerking en analyse meestal zoveel gegevens, dat een computer met ruime
mogelijkheden voor data opsiag noodzakelijk is. Tot nu toe worden daarvoor
meestal grote computers (mainframes) en minicomputers (mini’s) gebruikr. De
microcomputer (micro) speelt pas een kleine rol in het enqu~re onderzoek. Veel
van de programma’s zijn afkomstig van mainframes, maar konden door de toe-
genomen capaciteit van mini’s ook daarop dranien. De rekencapaciteit werd ge-
decentraliseerd, weg van de grore mainframes naar de veel goedkopere mini-
computers. Deze trend tot decentraliseren zet zich in versneld tempo voort in de
richting vanmicro’s. Microcomputers of personal computers veroveren met een
ongelofelijke sneiheid de markt, in de westerse landen zijn groeipercentages van
40% tot 60% per jaar geen uitzondering.
Er zijn nu ook steeds meer verwerkings- en analyse-pakketten voor enqu~te

onderzoek op micro’s te koop. Er kunnen twee soorten programma’s worden
onderscheiden:
a. oorspronkelijk afkomstig van mini’s en mainframes,
b. speciaal geschreven voor microcomputers.
De van grotere computers afkomstige programma’s kunnen op micro’s vrij-

wel hetzelfde als op mainframes, ze hebben allee:n een beperktere capaciteit
(minder variabelen, minder cases) en doen er wat langer over. Het zijn meestal
degelijke, betrouwbare pakketten, die echter op een micro noal conservatief
overkomen, omdat ze geen gebruik maken van de speciale mogelijkheden van
microcomputers.
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Er is nu echter al een vloedgolf van programma’s te koop die speciani zijn ge-
schreven voor microcomputers. Deze programma’s hebben minder mogelijkhe-
den, maar maken wel meer gebruik van de specifieke mogelijkheden van micro-
computers als snelle interactie en grafische prestatie van de uitkomsten.
Welke mogelijkheden moeten enqu&e programm~’s bieden aan de gebruiker

en aan welke eisen moet een micro voldoen? Welke programma’s zijn er nu al
op de markt en welke mogelijkheden bieden die?
Voordat we deze vragen behandelen gaan we eerst even in op de verschillen

tussen mainframes, minicomputers en microcomputers en een aantal technische
termen die we bij het bespreken van microcomputers zullen gebruiken. Daarna
beantwoorden we de vraag: ‘Waarom zouden we eigenlijk van een microcom-
puter gebruik maken? Grote computers kunnen dit soort werk toch veel beter
aan?’

2. MAINFRAMES, MINI’S EN MICRO’S

Wat is nu het verschil tussen mainframes, mini s en micro’s?
Ret meest opvallende verschil is de reken- en opsiageapaciteit. De grote com-

puters hebben een zeer complexe organisatiestructuur, ze moeten soms honder-
den gebruikers tegelijk bedienen, terwijl er ook nog een tiental grote en kleine
andere programma’s draaien. Al deze gebruikers en programma’s mogen elkaar
niet storen, al moeten ze yank wel van dezelfde verwerkingsprogramma’s ge-
bruik maken. De overhead, de administratie gaat bij zo’n groot systeem een
steeds groter deel van de rekencapaciteit vragen. De responsetijden, de tijden
waarbinnen de mainframe gebruikers een antwoord krijgen, nemen dan zo toe,
dat een minicomputer met minder gebruikers sneller antwoordt. De capaciteiten
van minicomputers worden daarnaast steeds groter, waardoor ze hun achter-
stand op mainframes inlopen.
Mini’s worden op hun beurt weer achtervolgd door micro’s. Zoals de Boer en

Boon (1983) opmerken, is er eeninhanleffect, waardoor de micro’s van 1978 le-
ken op de mainframes van 1964 en de micro’s van nu lijken op de mainframes
van 1978. Dit laatste geldt natuurlijk alleen wanneer we kijken vanuit het ge-
zichtspunt van de gebruiker. Die heeft in bepaalde gevallen meer ann de micro
die voor hem alleen werkt dan aan een mainframe met 200 andere gebruikers.
Dat geeft ook meteen ann hoe we micro’s het beste kunnen onderscheiden van
mini s en mainframes, ze zijn bedoeld voor ~n gebruiker, het zijn personal
computers.

3. ENKELE TECHNISCRE OPMERKINGEN

Voor de geYnteresseerden volgt nu een korte uitleg van wat technische termen,
die in de loop van dit artikel zullen vallen en/of nodig zijn om iets te begrijpen
van de opbouw van een microcomputer.
Ret hart van een microcomputer wordt gevormd door de centrale processor

(CPU), een grote chip wnarmee het eigenlijke rekenwerk wordt verricht. Dnnr
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omheen zitten de geheugens wanr het programma en de gegevens voor de bere-
keningen in worden opgeslngen en uitgelezen. Ret interne ofwerkgeheugen be-
staat uit chips, het externe geheugen bestant uit flexibele schijven (floppy discs)
of harde schijven (hard discs). Ret werkgeheugen bestant weer uit twee delen.
Een vast, niet overschrijfbaar gedeelte (ROM = Read Only Memory), waarin
vastligt hoe de zaken intern zijn georganiseerd. In een ander gedeelte stnnn de
veranderende gegevens opgeslagen (RAM = Random Access Memory). Ret
RAM-geheugen wordt gevuld met (een deel van) het progrnmmn en de te ver-
werken gegevens. Hoe meer RAM, des te sneller kan het programmn werken,
want dan hoeft niet steeds te worden gelezen van de schijven, iets dat in verhou-
ding nogal langzanm gnat.
De eerste succesvolle microcomputers hadden 8 bits en nog steeds worden de

8-bits machines het meest verkocht. Ret nantal bits geeft ann hoeveel tekens
(nullen en enen) tegelijktijdig door de CPU kunneri worden verwerkt. Zo’nver-
zameling bits heet een byte en geeft een getal ann. Ret getal kan de wnnrde van
een variabele zijn, maar ook een geheugenplaats of adres wnar een getal moet
worden opgeslagen. Roe meer bits een CPU kan verwerken, hoe groter en
nnuwkeuriger de getallen waarmee de machine rekent en hoe meer adressen
(RAM) de CPU kan besturen. De kleine 8-bits microcomputers kunnen in prin-
cipe niet meer dan 64 kbyte (64000 bytes van 8 bits) adressen nansturen. Roewel
de meeste programma’s voor micro’s genoeg hebben nan 64 kbytes, worden er
steeds meer programma’s geschreven die meer RAM nodig hebben. Steeds meer
micro’s hebben dan ook CPU’s die meer geheugenadressen kunnen nansturen,
met 16 of zelfs 32 bits CPU’s. De minicomputers werken veelal met 32 bits
CPU’s, mnnr er zijn er al die net als veel mainframes met 64 bits werken.
Ret externe geheugen bestant in de regel uit schijven, een enkele keer van 8

inch, meestal van 5-1/4 inch en tegenwoordig ook van 3-1/2 inch. De opslagcn-
paciteit varieert van 140 kbytes tot 1 megabyte voor flexibele schijven. De harde
schijven voor microcomputers hebben een capaciteit van 5 tot 40 megabyte. De
prijzen van harde schijven (met drive) of Winchester schijven zijn echter nan-
zienlijk hoger dan van floppy discdrives.

4. WAAROM MICROCOMPUTERS?

Wanrom zouden we van micro’s gebruik maken als een mainframe het allemnal
beter en sneller kan? De meest belangrijke reden is dat microcomputersgoedko-
per zijn in het gebruik dan grotere computers, zowel in hardware als in soft-
ware. Volgens Peter Wills, fabrikant van het enqu~te programma SNAP, zijn
de meeste van zijn afnemers geen marktonderzoekers, manr priv~ personen of
organisaties die hun belangrijkste activiteiten op een ander gebied ontplooien.
Deze groep wil de kosten van mnrktonderzoek bureaus uitspnren door de ver-
werking en analyses zeif in huis te verrichten. Manr wanrom kiezen deze gebrui-
kers dan voor een eigen micro en niet voor een terminal nangesloten op een
groot en beproefd computersysteem? De reden zit in de onafhnnkelijkheid van
de service bij externe computers, de grotere flexibiliteit in werktijden, de grotere
productiviteit en de kleinere turn-around tijd. Men hoeft geen ingcwikkelde
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stuurtnnl van een grote computer te leren en tenslotte kan men de micro ook
voor allerlei andere taken gebruiken, zoals tekstverwerking, het maken van gra-
fieken en voor het plannen en sturen van het onderzoeksproces.

Wanneer een enqu&e onderzoek niet al te omvangrijk is, kan een micro zijn
tank wet ann. De resultaten van de analyses (die echter niet al te ingewikkeld
mogen zijn) kunnen dan met een tekstverwerkingsprogrammn worden nange-
vuld tot een eindrapport. Men kan dan 00k secundaire analyses uitvoeren, of
informatie analyseren die men in huis heeft in een database. Een interaktief
programmaopeen eigen computer heeft het voordeel dat tussenresultaten di-
rect beschikbaar zijn en de analyse eventueel kan worden bijgestuurd. Dc resul-
taten worden terplekke uitgeprint, men hoeft niet meer te wachten op drukbe-
zette regeldrukkers die elders stann opgesteld. Beschikt men over een grafisch
programmaen een dito printer, dan kunnen ook voorzakelijk gebruik accepta-
bele rapporten worden verfraaid met grafieken. Dit laatste is op een grote com-
puter yank lastig te realiseren. Men beschikt daar lang niet altijd over geinte-
greerde software, al de fasen in de verwerking vereisen aparte programma’s met
volstrekt verschillende commando’s en commandostructuren. Naast de stuur-
tanl is er op mini’s en mainframes meestal een apnrte editor voor data-entry en
datamanipulatie, een apart programma voor data-analyse en statistische bere-
keningen, een apart grafisch pakket (meestal niet eenvoudig te hanteren) en een
aparte tekstverwerker. Ret vereist een flinke tijd om al de mogelijkheden te le-
ren benutten en zelfs dan kost het een hoop meer tijd dan op een micro.

Tegenover de voordelen van een micro staan natuurlijk ook nadelen. Main-
frames hebben cen grote datnopslag capaciteit, een razendsnelle verwerking van
grote bestanden, uitgebreide mogelijkheden voor statistische analyse en een
keuze uit diverse programma pakketten. Vooral degenen afkomstig uit een uni-
versitair milieu met een grote computer zijn gewend nan genvanceerde stntische
analyse mogelijkheden (log-linenire modellen, linear structural relationships,
diverse schalingstechnieken, etc.), die zijn er (nog) niet op micro~s.

Een niet te onderschntten voordeel van mainframes is dat zov~1 personen ge-
bruik maken van de programma’s, waardoor fouten eerder nan het licht komen
en door een deskundige staf verbeterd worden. Alle gebruikers profiteren daar-
van. Roeveel artikelen zijn er al niet verschenen over de (on)nauwkeurigheid
van factoranalyse, variantiennalyse, en andere in SPSS, WMDP, SAS, etc? (zie
bijvoorbeeld van der Vorst, 1983). Over die pakketten en hun zwakheden is nu
redelijk veel bekend. Maar wie kontroleert de tientallen programma’s in nllerlei
versies voor de diverse soorten micro’s opiouten? Bij microcomputer program-
ma’s is men sterk afhnnkelijk van de ondersteuning van de leverancier. En aan
ondersteuning wil het nog wel eens ontbreken, men is dan nangewezen op eigen
vaardigheid of gebruikersclubs.
De verspreiding van software voor micro’s, zeker voor een specinlistisch ge-

bied als enqu&e verwerking, is nog mnar klein, veel programma’s hebben maar
5 tot 20 gebruikers. Een mainframe pnkket als SPSS wordt op 4000 plaatsen ge-
bruikt en alleen al op de SARA computer (Stichting Academisch Rekencentrum
Amsterdam) wordt het programma meer-dan 10.000 keer per maand aangeroe-
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pen. En zelfs in SPSS zitten nog fouten. Vanuit dit gezichtspunt is er veel voor
te zeggen om software met bewezen betrouwbaarheid te converteren naar mi-
cro’s, in plants van voor deze machines nieuwe programma’s te schrijven. Toch
nemen enthousiastelingen steeds weer de pen ter hand om zelf een analyse pak-
ket te schrijven.
Sommigen zullen in hun hart wel weten dat er riooit meer dan enkele gebrui-

kers zullen zijn.

5. DE ONTWIKKELING VAN SOFTWARE OP
MICROCOMPUTERS

De software op micro’s mankt net als de hardware een zeer snelle ontwikkeling
door. Ret is mogelijk om dnarin een aantal fasen te onderscheiden. Ben eerste
fase, met nog zeer primitieve en nmateuristische programma’s, een tweede fase
met goede, maar nog onafhnnkelijke programma’s, een derde fase met gefnte-
greerde software, wanrin de programma’s elkaars resultaten kunnen lezen en
gebruiken voor verdere analyse en een vierde fase met een versterkte integratie
van hardware en software.
Hoe meer een bepanld type programma wordt verkocht, des te meer geld

wordt er geinvesteerd in de ontwikkeling ervan en hoe geavanceerder de pro-
gramma’s. Tekstverwerkers, grafiekopmakers, databases en financiele plan-
nings pakketten (spreadsheets of klndblok programma’s) verkeren al in de vier-
de fase. Verwerkings en analyse programma’s voor enqu&e onderzoek verkeren
nog in de tweede fase.

De eerste fase ontstond kort na de introductie van microcomputers in de eerste
helft van de jaren zeventig. De programma’s uit de eerste fase worden geken-
merkt door veel fouten, een primitieve opbouw, lastig (onvriendelijk) in het ge-
bruik en het nagenoeg afwezig zijn van documentatie. Deze programma’s wa-
ren zo slecht dat velen de neiging kregen om zeif icts beters te schrijven. De pro-
gramma’s mnakten nog geen gebruik van de specifieke mogelijkheden van mi-
cro’s. Ze leken in het gebruik op primitieve mainframe programma’s. Er waren
nog geen help-faciliteiten en de programma’s liepen vast wanneer een verkeerd
teken werd ingetikt, mnar ook nogal eens als men geen fout had gemankt. Dit
soort programma’s wordt echter niet meer verkocht.

De programma’s uit de tweede fase zijn robuuster, goed gedocumenteerd, en
hebben uitgebreide heip-faciliteiten, soms door middel van een ‘split-screen’ (dat
wil zeggen dat een deel van het scherm wordt gebruikt voor het toelichten van
het programma). Soms zijn deze programma’s menu-geori~nteerd, dat wil zeggen
dat men op cruciale momenten uit een ‘menu’ van mogelijkheden kan kiezen om
verder te gaan. In tegenstelling tot commnndo-geori~nteerde programma’s hoeft
men daar geen series commando’suit het hoofd te kennen. Tweede fase program-
ma’s zijn sterker interactief- en scherm-geori~nteerd. Maar het zijn nog onaf-
hankelijke programma’s met hun eigen specifieke gegevensbestanden. De ge-
bruiker moet ervoor zorgen dat die nangepast worden voor een volgende bewer-
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king in een volgend programma. Dat nanpassen en administreren van al die be-
standen met gegevens (de ruwe data, de bewerkte data, de resultaten, etc.) kan
een aanzienlijke hoeveelbeid werk kosten, veel meer dan de eigenlijke bewer-
king. In sommigegevallen passen programma’s gewoon niet bij elkaar, de gege-
vens moeten dan weer opnieuw worden ingevoerd, bijvoorbeeld om een kruistn-
bel of grafiek in bet rapport te krijgen.

In de derde fase van micro software zien we gemtegreerde software. Bij geinte-
greerde software behoren de programma’s tot een zelfde familie en zijn er geen
aanpassingsproblemen meer. In de nu beschikbnre geintegreerde software zitten
meestal de volgende programma’s: een tekstverwerker, een database, een
spreadsheet en een grafiek-opmnker. Soms ontbrekt er nog ~n van de vier,
soms zijn er nog andere nan toegevoegd. Voorbeelden van dergelijke pakketten
zijn Symphony van Lotus, Framework van Ashton Tate, Silicon-office van de
Engelse Bristol Software Factory, Confext van MBA, etc. De gebruiker hoeft
zich niet meer te bekommeren om het nanpassen en kopi~ren van bestanden en
van problemen van incompatibiliteit. Deze pnkketten zijn duidelijk alleen voor
micro’s gescbreven en maken al veel meer gebruik van de mogelijkheden van
micro’s. Men zal ze dan ook vergeefs zoeken op mainframes.

De vierde fase. De nieuwste ontwikkeling in hardware en software is een betere
vorm van interactie met de micro, met behuip van een zogenanmde muis. De
muis is een vinding van Xerox en is verder uitgewerkt door Apple. Een muis is
eenhulpmiddel dat het foutgevoelige en tinge tikwerk van commando’s voor de
programma’s moet vervangen. Commando’s die voor een belangrijk deel be-
stnan uit onbegrijpelijke afkortingen en tekens, die men nit bet hoofd moet le-
ren of opzoeken in handboeken. Een muis is een apparnatie ter grootte van een
lucifer doosje, met ~n ofmeer knoppen er op en een staart (snoer) verbonden
nan de micro. Door nu~de muis over de tafel te bewegen (rollen), beweegt een
pijltje op het beeldscherm. Men kanmet de muis tekenen, maar ook iets nanwij-
Zen. De op dat moment relevante en bruikbare commando’s stnnn in de vorm
van symbolen (icons) op het scherm afgebeeld. Wanneer op het scherm een
commando wordt nangewezen en de knop op de muis wordt ingedrukt, wordt
het commando uitgevoerd. In feite is bier sprake van een integratie van hard-
ware en software. De grafische mogelijkheden van de micro die bet gevolg zijn
van de snelle interactie tussen scherm en processor, worden hier optimnal be-
nut. Overigens zijn er nog maar weinig ml7cro’s die over deze mogelijkbeden be-
schikken, de Lisa en de Macintosh van Apple bijvoorbeeld. Bij andere merken
is de muis-technologie minder ver doorgevoerd. Nieuwe ‘muis’ software is nan-
gekondigd (diverse voor de Apple Macintosh en voor andere merken onder an-
dere Vision en Visicorp en Multitool van Microsoft). Muis software voor en-
quite verwerking zal ongetwijfeld snel komen.

We zien ann deze ontwikkelingen dat de micro’s een geheel eigen plants naast de
mainframes en mini’s zijn gnan innemew~ Een micro is e~n op zichzelf staand
stuk gereedschnp, yank met geheel eigen taken, wnnrmee bij capnciteitsproble-
men gebruik kan worden gemnnkt van een grote computer. Mainframes zullen
waarschijnlijk steeds vaker micro’s gaan gebruiken wanneer het om invoer en
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uitvoer bewerkingen gnat en terminals vervangen. Manin zover is bet nog niet.
En zeker niet bij het specifieke toepassingsgebied van de verwerking van enqu~-
te onderzoek. In verreweg de meeste gevallengebeurt dat nog op eenmainframe
of op een mini. En bbvendien verkerenenqu~te programma ‘5 voor micro’s nog
in de tweede fase, al zijn ze welminder foutgevoelig geworden. Steeds meer pro-
gramma’s kunnen tot de derde fase gerekend worcien. En al zijn er op dit mo-
ment nog geen vierde fase enqu&e programma’s, lang zal dat niet meer duren,
want er wordt erg veel tijd en geld gefnvesteerd ingeYntegreerde stntistische pro-
grammatuur. Hoe meer micro s er worden verkocht, des te meer vinnag is er
nanin statistische programmntuur.

6. EISEN AAN HARDWARE

Wat voor soort micro is er nodig voor enqu~te verwerking? We zullen kijken
nanin de belangrijkste kriteria (zie ook Neffendorf, 1983):

1. verwerkingssnelheid
2. omvang van bet werkgeheugen
3. opslagcapaciteit
4. bet besturingssysteem.

ad I. De verwerkingssnelheid
Bij de verwerkingssnelheid moeten we onderscheid maken tussen de snelheid
van de CPU, bet programma en de snelheid waarmee van scbijf gelezen kan
worden (disc access time). In de meeste gevallen is de snelbeid van de processor
wel voldoende voor middelgrote onderzoeken (tot 2000 cases). Het is wel
belangrijk dat bet programma efficient is geschreven en snel kan worden uitge-
voerd. Ret is dan geschreven in een hogere programmeertanl als Pascal, For-
tran, C-language, APL, etc. en al gecompileerd (vertaald in een soort machine-
code). Basic is minder snel, hoewel een vertanld Basic programma sneller is dan
Basic dat door een interpreter moet worden verwerkt.
Disc access time vormt veel vaker een probleem. Zeker vergeleken bij de

schijven van grote computers zijn floppy discs van micro’s erg traag. Voor bet
verwerken van grote bestanden vormt dat een probleem. Het is dan zeker de
moeite wanrd om de aanschaf van een dure hard disc te overwegen.

ad 2. Omyang van het werkgeheugen
De geheugenruimte die nodig is voor bet verwerken van enqu&e gegevens is
meestal ~nanrgering, omdnt vrijwel steeds de gegevens record voor record wor-
den bewerkt en na elkanin in bet geheugen komen. Alleen bet aantal error
checks, bet nantal sorteervelden, bet nantal cellen van kruistabellen, etc. wordt
erdoor beperkt, manr meestal is 00k dat geen probleem. GeYntegreerde pro-
gramma’s hebben overigens wel veel geheugenruimte nodig. Mnnr nangezien er
een tendens is om micro’s met steeds meer werkgeheugen uit te rusten, lijkt ook
dit vanzelf opgelost te worden.
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ad 3. Opslagcapaciteit
Over de dataopslag hebben we al wat gezegd, floppy discs zijn erg trang. Boven-
dien is er yank te weinig ruimte op een floppy. De capaciteiten vari~ren van 100
kbytes tot 1000 kbytes, dat wil zeggen ongeveer 1000 tof 10000 records van 80
kolommen. Dat lijkt veel, maar men moet bedenken dat er yank meerdere ver-
sies van de data naast elkaar worden gebruikt. Bij sorteren heeft men al de
ruimte voor twee bestanden nodig. Ook dit is een reden naar een hard disc met
minstens 5 mbytes om te zien. Die heeft voldoende ruimte voor het programma,
een aantal databestanden, bijvoorbeeld 5 van ieder 2000 records, een tekstver-
werkingsprogramma, een grafiekopmaker, een rapport met bijlage, etc. en vol-
doende ruimte om met ~n en ander te manipuleren.

ad 4. Het besturingssysteern
Ret besturingssysteem (operating system) van de micro behoort tot de software,
maar nangezien het direkt samenhangt met de hardware, zullen we er op deze
plants op ingaan. Wanneer men al een micro bezit en dus 00k een operating sys-
tem, betekent dat dat men alleenwat heeft nan software die onder dat operating
system dranit. In het algemeen geldt dat de keuze voor het operating system een
annzienlijke beperking inhoudt van de keuzevrijheid in software.
Wanneer men nog niet over een micro beschikt, is het zank eerst de software

te kiezen en pas daarna, op grond van het benodigde operating system, de hard-
ware, het merk en type microcomputer. Wel moet men bij de keuze van de soft-
ware letten op de populariteit van het operating system, om dnarmee de moge-
lijkheid open te houden voor andere software. Een micro wordt namelijk altijd
ook nog voorandere doeleinden gebruikt.

Twee kiniteria moeten nog bekeken worden voordat een micro geschikt kan wor-
den bevonden voorde verwerking van enquete gegevens.

Ten eerste, hoe zit het met de rekennauwkeurigheid? De zorgvuldigheid waar-
mee het programma geschreven is kan grote verschillengeven in de nauwkeurig-
heid van de resultaten. Bij het verwerken van data en het uitvoeren van eenvou-
dige berekeningen zullen er geen problemen zijn, maar bij statistische analyse
kunnen er wel aanzienlijke fouten optineden. Er zijn wel test programma‘s om
de meest voor de hand liggende onnnuwkeurigheden in statistische berekenin-
gen op te sporen, manr wnterdicht zijn die allerminst. Regels voor het voorko-
men van dergelijke problemen zijn hanst niet te geven.

Ten tweede, hoe komen de gegevens in de computer? Dit is een belangrijke
vraag, want door de grote omvnng dat een databestand van enqu~te gegevens
kan nannemen, is het met de hand invoeren (zelf intikken) niet altijd mogelilk
en zeker niet altijd wenselijk. In die gevallen moeten de gegevens ofwel van een
schijf worden gelezen die is nangeleverd door een bureau voor data-entry, ofwel
worden ingelezen via een verbinding met een andere computer. Het eerste zal
haast niet voorkomen, er zijn zoveel verschillende manieren wanrop schijven
beschreven kunnen worden, dat er bijna nooit overeenkomst bestant tussen het
eigen en andermans systeem. Ret is dan ook noodzakelijk dat de micro beschikt
over een ‘RS 232 C poort’ en een communicatieprogramma. En daarbij hoort
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een modem (modulator/demodulator) om de gegevens over de telefoonlijn aan-
gevoerd te krijgen en last but not least, de toegang tot de grotere computer
wanrop de gegevens zijn ingevoerd. Een klein bestand kan men nog wel zelf in-
tikken, al moet men er dan rekening mee houden dat al die tijd de micro bezet
Is.

7. EISEN AAN DE SOFTWARE

Welke eisen moet men stellen aan het programma? Laten we eerst eens kijken
naar de verschillende taken die een dergelijk programma zou moeten kunnen
uitvoeren.
1. Data invoer
2. Data manipulatie
3. Data analyse
4. Grafieken

ad 1. Data invoer
In het voorgnnnde hebben we hierover al het een en ander opgemerkt. Voor gro-
te bestanden is een communicatieprogramma beslist een vereiste. Wanneer de
gegevens toch met de hand worden ingevoerd (ingetikt), is het erg praktisch als
bet programma kontroleert of er geen fouten worden gemankt. Dat kan op drie
manieren, per vraag, per vragenlijst of achteraf, na het invoeren van alle yin-
genlijsten. Bij de eerste manier wordt direkt gekeken of de code binnen de toe-
gestane waninden valt, bij de tweede manier gebeurt dat pas als een hele regel
met nntwoorden is ingevoerd. Bij de derde manier gebeurt dat pas achteraf.
Kontroles die een enkele variabele beslnan zijn onder andere range checks,

kontroles over variabelen heen zijn consistency checks. Dnarmee kan men bij-
voorbeeld kontroleren of er in het databestand geen gepensioneerden zijn van
17 mar oud. Wanneer de gegevens per vraag worden ingevoerd, kan dat het bes-
te gebeuren door het invullen van een formulier op bet scherm. Wanneer een en-
qu&e programma niet voldoende faciliteiten biedt voor data-entry, kan menge-
bruik maken van een database programma of informatie management pro-
gramma, dat vrijwel nltijd goede data-entry mogelijkheden heeft. Ret verschil
tussen dergelijke data-entry en CATI programm~’s (Computer Assisted Tele-
phone Interviewing) is dan niet groot meer. Voor CATI toepassingen zijn de
meeste micro’s echter te trang. Men heeft dan minimnal een 16 of 16/32 bits mi-
cro nodig met een zeer efficient programma en een harde schijf om te voorko-
men dat de interviewer te lang moet wnchten voor hij de volgende vinang kan
stellen. Anderhalve seconde wachten is dan al bet maximum, veel micro’s halen
deze sneiheid niet.

ad 2. Data manipulatie
Ret manipuleren van de data houdt in het verbeteren van fouten, bet maken
van nieuwe variabelen op grond van bestaande, het weglaten van variabelen,
eventueel conditioneel, en het verwijderen van niet bruikbare cases. Voor het
conditioneel veranderen van variabelen is het nodig dat gewerkt kan worden
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met logische operatoren als AND, OR, EQ, NE, GE, LE, GT en LT. Bijvoor-
beeld:
IF varl LT 50 varl GE 41 AND var8 EQ 2 THEN varlOO=4

Ook eenvoudige rekenkundige bewerkingen kunnen niet gemist worden, optel-
len, aftrekken, vermenigvuldigen, delen, mnchtsverheffen, etc., zowel met va-
rinbelen als met constanten. Zoals bekend kunnen er in enqu~te onderzoek vrij
snel fouten ontstnnn, dergelijke kontrole en wijzigingsfaciliteiten zijn dan ook
beslist noodzakelijk. Niet altijd noodznkelijk, maar wel erg praktisch is het als
de data op ~n of meer velden kunnen worden gesorteerd. Soms kunnen alleen
door sorteren afwijkingen in de gegevens worden gevonden en verbeterd. Door
al dat gemanipuleer met de data ontstaan er in de prnktijk veel files (databestan-
den). Het is een heel werk om al die files uit elkaar te houden en niet de verkeer-
de weg te guoien. Men dient ook over een flinke opslag capaciteit op schijf te
bezitten om niet voortdurend schijven te moeten verwisselen. Ret is heel handig
wanneer men niet elke keer hoeft op te geven waar de variabelen kunnen wor-
den gevonden en van wat voor type ze zijn. Daarvoor is het nodig dat gewerkt
kan worden met een system-file, waarop deze gegevens zijn vastgelegd. De va-
riabelen hoeven dan alleen nog maar bij naam of nummer te worden genoemd.

ad 3. Data an~i1yse
De meest gevrnagde analyses van enqu&e gegevens zijn rechte tellingen en
kruistabellen. Om na te gaan wat de meest gebruikte procedures zijn nemen we
als illustratie bet nantal keren dat SPSS routines wordt nangeroepen op de grote
SARA computer. Bij bet beoordelen van deze gegevens moet men wel rekening
houden met bet knrakter van wetenschnppelijk onderzoek. Enerzijds worden er
zeer geavanceerde analysemethoden toegepast, anderzijds leren studenten voor
bet eerst de computer te bedienen. Zij gebruiken de analysepakketten op eenan-
dere manier dan een onderzoeker die bet om de eerste plants om resultaten gaat.
De gegevens in tabel I en 2 zijn bescbikbnnr gesteld door bet Technisch Cen-
trum vande Universiteit van Amsterdam. In tabel 1 stant bet gebruik van CPU-
tijd van verscbillende procedures en in tabel 2 bet nantal keren dat opdrachten
zijn gegeven, wanronderde procedures uit tabel 1. Zoals te verwncbten was doet
de grote SARA computer erg kort over—een ‘job’ (een serie opdrachten), 90%
van de jobs is binnen 4 seconden CPU-tijd klaar. De gegevens zijn verzameld
over de periode van 25-11-1982 tot l&6-1984.
Uit tabel 1 blijkt dat verreweg de meeste analyses beperkt blijven tot rechte tel-
lingen en kruistabellen. Veelandere statistische analyses uit SPSS komen te wei-
nig voor om te vermelden. De ‘save file’, ‘sort cases’ en ‘write cases’ procedures
zijn opdracbten die horen bij datamanipulatie. Uit de tabellen blijkt duidelijk
hoe yank datamanipulatie plnats vindt. Ret is dan ook niet overdreven om te
stellen dat de datamanipulatie faciliteiten tot de belangrijkste kenmerken van
een pnkket beboren.

ad 4. Grafieken
Vooral wanneer de resultaten voor derden bestemd zijn, is bet wenselijk dat de
resultaten grafisch kunnen worden weergegeven. De meeste pakketten bebben
wel enige mogelijkbeden op dit gebied, manin voor franie grafieken moet men
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Tabel 1. CPU-tijd van SPSS-opdrach ten hi] SARA.

— Procedure —

Crosstabs (kruistabellen)
Frequencies (rechte tellingen)
Breakdown (gemiddelden per subgroup)
Condescriptive (beschr. statist.)
Regression (regressie analyse)
Pearson corr (Pearson correlaties)
Factor (factor analyse)
Anova (variantie analyse)
Save file (maak een verbeterde SPSS-file)
Sort cases (sorteer de respondenten)
Write cases (schrij f de data uit)
Overige procedures (minder dan 1 ~o jeder)

Totaal

Tabel 2. Gebruiksfrequentie van SPSS-opdrachten hi] SARA.

Wo
— Opdrachten — nanroepen

If (conditionele hercoderingen)
Compute (berekeningen op variabelen)
Recode (hercoderingen)
Select/reject if (cond. verwijderen cases)
Assign missing/missing values
Var labels (geef namen aan variabelen)
Do repeat (herhaal recodes, computes, etc.)
Overige opdrachten (minder dan 1% ieder)

34,6
21,7
3,3
3,1
2,5
1,3
1,0
32,5

Totaal 100,0

voorlopig nog uitwijken nnar speciale grafische pakketten. Men dient dan goed
in bet oog te houden dat de ruwe of bewerkte gegevens van het analyse pakket
gelezen moeten kunnen worden door bet grafische pakket. We zullen moeten
wachten op de geYntegreerde pakketten.

8. INVENTARISATIE VAN PROGRAMMA’S

In 1983 hebben Cable en Rowe een lijst van programma’s opgesteld waninmee
enqu~te onderzoek verwerkt en geanalyseerd kan worden. Deze lijst werd gepre-
senteerd op de studiedag van de Engelse Study Group on Computers in Survey
Analysis op 29 juni 1983. Deze studiedag had als centrale vrnag: ‘Microcompu-
ters in surveynnalysis, a dream or a nightmare?’ Cable en Rowe hadden 100

CPU-did

19,6
18,2
1,9
4,1
1,4
3,1
3,0
2,5
11,3
4,8
9,5
20,6
100,0
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programma pakketten gevonden, waninvan er al 39 op micro’s draniden. Onder-
tussen was in Nederland 00k het idee gerezen om een inventarisatie te maken van
enqu~te programma’s. Dit leidde tot een rapport van B. Musegaas (1983, 1984)
waarin 77 programma’s worden beschreven aan de hand van een tamelijk uitge-
breide checklist. Maar met enige moeite is die lijst vooFmicrocornputers nu al
uit te breiden tot 200 (!) pakketten. Welk pakket is nu bet beste? Helans bestant
dat pakket niet. Ret is van de wensen van de gebruiker afhankelijk wat het beste
pakket is. Voor de ~n is dat een pakket waarmee zoveel mogelijk verschillende
statistischeanalyses mogelijk zijn, vooreen tweede is dat een pakket met slechts
enkele analyse technieken, die echter wel veel specinle mogelijkheden bieden.
Een derde zal zijn eisen stellen op het gebied van gebruikersvriendelijkheid, een
menu geori~nteerd in plants van een commando geori~nteerd pakket, zodat ook
leken, die de commando’s niet kennen, het programma kunnen besturen. En
tenslotte is er de gebruiker die al jaren op zijn mainframe een bepanld pakket
gebruikt, en nu overgant op een micro. Die heeft het liefst ‘zijn’ mainframe
pakket in een microcomputer versie.
Bijna alle pnkketten hebben faciliteiten voor stntistische analyse. Dnarvoor

zijn veel losse programma’s te koop. De meeste programiha’s dranien onder het
CP/M operating system of afgeleiden daarvan. MSDOiS en PCDOS worden
echter steeds populairder, terwijl er 00k veel programma’s voor de Apple mi-
cro’s zijn geselireven.

Ret is helnas niet te achterhalen welke programma’s geschikt zijn voor telefo-
nisch interviewen met de computer, of CATI, wanrbij de vragen gelezen worden
van een beeldscherm en de antwoorden direct worden ingetikt. Mij is alleen
Quancept bekend, dat echter alleen op -een super-micro (een zeer uitgebreide en
dure microconYputer) dranit. Het belang van telefonisch enqu~teren kan echter
nauwelijks onderschat worden, in de Verenigde Staten wordt al 70% van de on-
derzoeken op deze wijze vernicht, in Nederland zal dat in de komende jaren 00k
zeker stijgen; Ret is dan ook de moeite wnard een programmapakket en micro-
computer te kiezen waarmee deze vorm van dataverzarneling mogelijk is of
wordt. --

De Microclub van de Sectie Stntistische Programmatuur (SSP) van de Vereni-
gingvoor Statistiek houdt zich met de evaluntievan statistische programmatuur
bezig. Wanraan moet een idenal statistisch pakket voldoen? Roe betrouwbaar is
een pakket? Kan er een testset worden ontwikkeld om de pnkketten te kontrole-
ren op fouten? Kan het pakket wat de leverancier belooft? Welke problemen
zijn er in het praktisch gebruik?
De lezer, die er op uit is zelfeen pakket ann te schaffen, dient er goed ann zich

terdege te ori~nteren in de steeds opnieuw verschijnende overzichten van enqua-
te programma’s voor microcomputers. En heeft men een pakket op het oog,
dan is het zeker de moeite waard eens te gnnn praten met iemand die al een der-
gelijk pakket gebruikt, dat levert veel inzicht op over de goede en minder goede
kanten van het pakket. Leveranciers zijn meestal wel bereid namen vangebrui-
kers te noem~nwSoms is er ook voor eengering bedrag een demonstratie versie
van het pakket te koop. Dat geeft een idee van wat men van het pakket kan ver-
wachten.
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9. VIER PROGRAMMA’S NADER BEKEKEN

We zullen nu een viertal mm of meer toevallig gekozen programmnpakketten
kort toelichten om een indruk te geven wat de pakketten kunnen op het gebied
van verwerking en statistische analyse. Ze varieren annzienlijk in prijs en moge-
lii kheden.

a. Microsurvey
Microsurvey is een in Fortran geschreven programma van MVA-Systemnticn in
Londen, Engeland. Ret is nfgeleid van Survey, een programmapakket dat op
mainframes dranit. Microsurvey dranit op 8 en 16 bits microcomputers onder
CP/M en heeft als bijzonderheid dat het hi~rarchische databestanden nan kan.
De benodigde geheugenruimte is minimnal 64 kbytes. Er zijn verschillende pro-
gramma‘5 in het pakket, MVedit, MVmrec, MVtab en MVreg, respektievelijk
voor data-entry, data kontrole, kruistabellen en regressiennalyse. Microsurvey
is een interaktief programma met duidelijke layout en een ann micro’s aange-
paste cursorbesturing. Ret aantal variabelen dat kan worden verwerkt is maxi-
manl 150 variabelen met maximanl 120 karakters per record. Microsurvey lijkt
voor kleine en middelgrote surveys een bruikbaar pnkket. De prijs die MVA
vraagt is 1200 Eng. pond. Voor 10% van dat bedrag jnarlijks krijgt men de
nieuwe en verbeterde versie het programma. Buiten Groot Brittanni~ wordt een
extra 25% op de prijzen gevrangd.

b. SNAP
SNAP wordt geleverd door Mercator Computer Systems in Bristol, Engeland.
Ret is een Basic programma dat dranit onder CP/M, CP/M86 en MSDOS. Ret
nantal records dat kan worden verwerkt is 32000, maar dat zal niemand met
SNAP gaan verwerken. De benodigde geheugenruimte is 64 kbytes (128 varia-
belen), met 128 kbytes kunnen er 256 variabelen worden verwerkt.
SNAP is geschreven voor microcomputers, want wanneer een kruistabel

wordt gevraagd wordt eerst de layout op bet scherm gezet, dan wordt de file ge-
lezen en duidelijk zichtbnar worden de wnarden in de betreffende cellen steeds
opgehoogd tot bet hele bestand is gelezen. Dit gnat in een razend tempo, erg
leuk om te zien en erg prettig om te weten dat er zo hard voor je wordt gewerkt.
Deze optie is uit te schakelen, dan gnat bet genereren van een tabel nog wat snel-
ler.
Er zijn in bet analyse deel van bet programma vier soorten resultaten te ver-

krijgen, rechte tellingen, histogrammen, descriptieve statistieken en kruistabel-
len. In bet programma worden de rechte tellingen aangeduid met ‘holecounts’,
een voor microcomputers toch wel heel ouderwets woord, gaten worden er al ja-
ren niet meer geteld. SNAP kost 645 Eng. pond, ook kan men zich abonneren
op updates. Updates zullen volgens Mercator onder andere de volgende opties
bevatten: een speciale batch processor, meer varinbelen en hi~rnrchiesche files.

c. Quancept en Quantum
Quancept en Quantum worden geleverd door Quantime in Londen en werken
onder bet Unix operating systeem. De pakketten zijn afkomstig van main-
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frames en mini’s. Quancept en Quantum dranien afleen op een grotere of ‘su-
per’-micro. Ze steken dan 00k af tegen Microsurvey en SNAP, die beide voor
middelgrote of ‘personal computers’ geschikt zijn. Quancept is een data-entry
programma, geschikt voor CATI. Ret heeft bovendien faciliteiten voor quota
kontrole, telefoonnummer beheer, supervisor kontrole, afdrukken van de yin-
genlijst, administratie van interviewer prestaties en mogelijkheden om de aller-
laatste resultaten te bekijken. In vergelijking met SNAP en Microsurvey zijn
Quancept en Quantum duur (manin daar stant wel veel tegenover), het huren van
een compleet Quancept systeem van 5 gebruikers kost al gauw tussen de 2000 en
3000 Eng.~ond per jaar.

d. SPSS/Pro en SPSS/PC -—

Van SPSS Inc. zijn sinds 1984 twee microcomputer versies van het bekende
mainframe pakket SPSS beschikbanr. SPSS/Pro dranit op de DEC Professio-
nal microcomputer met minimnal 512 kbytes RAM en een hard-disc. SPSS/Pro
is afgeleid van SPSS 11, de SPSS versie op de DEC PDP71 1 minicomputer. Ret
pakket bevat de volgende procedures: Anova, Crosstabs, Nonpar corr, Pearson
corr, Regression, Breakdown, Partial corn, Npar tests, Scatteingram, T-test,
Condescriptive, Frequencies, Survival en Report. Danrnaast bevat het natuur-
lijk de uitgebreide data-manipulatie faciliteiten uit SPSS. Er kunnen 250-500
variabelen worden verwerkt, terwijl het aantal cases (respondenten) alleen
wordt beperkt door de schijfruimte. De prijs is f 2500, —‘ waninvoor men ech-
ter geen ondersteuning van de leverancier krijgt.
SPSS/PC draait op de IBM PC of XT met 320 kbytes RAM en een harde

schijf. Deze versie is afgeleid van het nieuwe SPSS-X mainframe programma.
De volgende procedures zijn beschikbaar: Anova, Breakdown, Condescriptive,
Crosstabs, Factor, Frequencies, Rilog (hi~rarchische modellen voor categori-
sche data), Npnr test, Onewny, Pearson corn, Plot, Report, Regression, T-test
en Cluster. Met SPSS/PC kunnen tot 200 variabelen worden verwerkt, met een
nantal respondenten dat alleen door schijfruimte wordt beperkt. De output via
de procedure List kan gelezen en verder bewerkr worden door andereprogram-
ma’s als tekstverwerkers en databases. De prijs bedraagt f 3150, —.

Het ziet ernaar uit dat ondanks de dure microcomputer die voor deze pakket-
ten nodig is (al gauw ongeveer f 20.000;—), dit voor sommige gebruikers een
aantrekkelijke mogelijkheid is, wanneer zij het accent leggen op de statistische
analyses. Micro SPSS-gebruikers zullen moeten wennen nan de tinge verwer-
king van hun opdrachten. Toch zullen velen dit op de koop toenemen als ze
voor alle problemen en kosten van (het uitbesteden nan) mainframes bespaard
blijven.

10. CONCLUSIES

De hardware op het gebied van microcomputers ontwikkelt zich razend snel.
Ret nantal configuraties microcomputers is niet meer te tellen. Mann ook de
software mnakt een zeer snelle groei door. Er zijn al zo’n 200 programma’s
voor enqu&e verwerking en analyse op microcomputers, hoewel het gebruik en-
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van nu nog mann een fraktie van bet gebruik op mainframes is. De verwnchting
is echten dat daan drastische verandeningen in zullen komen. Vooral als de pnij-
zen van schij fgeheugens zullen dalen is bet voon veel eindgebruikers van enqu&e
mateninal aantrekkelijk om bet uitvoerende wenk zelf te gann verrichten. En-
qu&e onderzoek als doe-het-zelf produkt, uitgevoerd door de eigen onganisatie
en zo mogelijk met behulp van telefonische interviews. De gevolgen voor de be-
trouwbaninbeid van enqu&emateninal zullen waanschijnlijk niet erggunstig zijn.
Door slecbte programma pakketten en ondeskuncligheid zouden doe-het-zelf
opinie onderzoeken wel eens een slechtene naam kunnen krijgen. Ook univensi-
teiten zullen voorzichtig moeten zijn met bet invoenen van gedecentraliseerde
gegevensvenwerking. Een wenkgnoep microcomputers kan door uitwisseling van
envaningen helpen slechte prognamma’s te wenen. Mlnnktondenzoek bureaus zul-
len de nieuwe ontwikkeling goed in bet oog moeten houden. Zij zullen in som-
mige gevallen hun verwerking goedkopen met een kleinere computer kunnen
uitvoenen. Tegelijkertijd zullen zij concurrentie kunnen verwachten van nieuwe
kleine bureaus met een eigen microcomputer en natuurlijk van de eindgebnui-
kers zelf, de doe-het-zelvers. Run strategie zal en dan ook op genicht moeten
zijn behalve verzameling van data ook metbodologisch verantwoorde analyse
en intenpretatie ervan nan te kunnen bieden.
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2. Het gebruik van geYntegreerde
microcomputer software in marktonderzoek
en marketinganalyse

G.J. de Nooii

SAMENVATTING

De software ontwikkeling voor micro en personal computers gaat razendsnel. Veel erva-
ringen en toepassingen vooral inde administratieve en financi~le sfeer zijn bekend en be-
schreven. Over gebruikservaringenmet deze software op het gebied van marktonderzoek
en marketinganalyse is echter weinig gepubliceerd. Dit artikel poogt een indruk te geven
waartoe deze programmatuur tot op heden wel en niet in staat is.

1. INLEIDING

Het succes van de micro en personal computer in zakelijke toepassingen hangt
nauw samen met het ruime aanbod van relatief goedkope en professionele stan-
daard software pakketten voor uiteenlopende toepassingen. Naast een grate
verscheidenheid aan software voor specifieke toepassingsgebieden, zoals admi-
nistratie, boekhouding, planning en ook op het gebied van enqueteverwerking
(zie het artikel van den Boon in ditjaarboek), wordt een niet onaanzienlijk nan-
deel in het software aanbod gevormd door meer algemene taepassingspakket-
ten. Tot deze laatste categarie behoren database-management pakketten en cal-
culatie (spreadsheet) programma’s. In eenzeer hoog tempo warden nieuwe pro-
gramma’s of uitbreidingen van bestaande pakketten gelanceerd. Een evaluatie
van de mogelijkheden die deze pakketten bieden voor onderzoek loopt het risi-
co binnen korte tijd achterhaald te zijn. In deze evaluatie beperken we ons tot
pakketten die hun kwaliteiten mm of meer bewezen hebben. Dit zijn bekende
programma’s zoals dBase II, Visicaic, Supercaic, Multiplan en Lotus 1-2-3.

dBasell is een database management pakket.
Toepassingenvan dit en gelijksoortige pakketten Liggen vooral in de administra-
tieve (leden, kianten, voorraden) en financieel-aclministratieve (accounting)
sfeer (Bijers 1983, Oets 1984, Trost 1984). lYe ana!ytische mogelijkheden van
deze pakketten zijn zeer bescheiden.
Voor het gebruik binnen de marketing en bet marktonderzoek kan aan deze

pakketten dan oak geen grate rol warden toegedacht. Denkbare toepassingen
liggen in de sfeer van bijvoorbeeld beslissings ondersteuningssystemen ten be-
hoeve van de persaonlijke verkoop (v.d. Heijden, 1983) of binnen het markton-
derzoek in de sfeer van de data-entry, inklusief mogelijkheden voor fout- en
konsistentie-kontroles.
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Visicaic, Supercaic en Multiplan behoren tat de bekende categarie spreadsheet
of electranische kladblakprogramma ‘S.
De gebruiker heeft bierbij de beschikking aver eenlege matrix (kladblak), bij

de meeste pragramma’s 254 regels en 63 kaLommen. Een cel af groep van cellen
kan tekst, numerieke gegevens af een farmule bevatten. Binnen deze farmules
warden relaties gelegd naar andere cellen of celgraepen (input data). De cel af
celgraep met het formulegedeelte varmt de output van wat men in spreadsheet
terminalagie het madel naemt.
De autput van een eenmaal gedefinieerdmadel wordt autamatiscb aangepast

wanneer waarden in het input gedeelte veranderen. Hierbij staat de gebruiker
een nantal mathematische functies en konditionele statements ter beschikking.
Het is dan aok mogeLijk am vrij komplexe (simulatie) madellen te defini~ren.
Men dient zich te realiseren dat het hier gaat am geparametriseerde modellen.
Het schatten van parameters, met uitzandering van de regressieca~ffici~nten
van een eenvaudig regressiemadel (zeif te programmeren), behoart niet tat de
mogelijkheden van een dergelijk pragramma. Maar aak ap dit terrein is huip ap
kantst met het pragramma TK! Salver (Kanopasek en Jayaraman, 1984).
De beperkte amvang van de matrix aismede het gebrek aan een database

funktie zullen de gebruikstoepassingen in de marketing en bet marktanderzaek
beperken tat op zich nuttige toepassingen, zaals het daarrekenen en simuleren
van marketingplannen en madellen, forecasting en deskresearcb aktiviteiten.
In de literatuur rondam spreadsheet toepassingen (Cobb, Henderson, 1984,

Klitzner, Placiak, 1984) ligt bet accent vooral ap financi~le en administratieve
toepassingen, waarvoor vaak zeer ingenieuze oplossingen gevonden warden.

Het Lotus 1-2-3 pakket is de eerste van een nieuwe generatie geYntegreerde soft-
ware. Spreadsheet, database management en grafische funktie zijn binnen ~n
pakket samertgebracht. Evenals de eerder genoemde pakketten ligt bet accent
van de taepassingen op bet terrein van de bedrijfsekonomische en management
analyses (Graff, 1984, McLaughlin, Andersan, 1983).
Een aantal eigenscbappen van dit pakket maken bet meer dan de eerder ge-

noemde pakketten geschikt voar onderzoeks- en analysedoeleinden die de
marktanderzoeker zullen aanspreken:
1. De integratie van database, spreadsheet en grafische mogelijkbeden betekent
dat bet gehele verwerkings- en analyseproces van ruwe data tat rapparteer-
bare infarmatie binnen ~n pakket interaktief gerealiseerd kan warden.

2. De Latus worksheet van 2048 regels en 256 kolommen laat in principe de op-
slag en verwerking van redelijk omvangrijke bestanden toe. De bruikbare
worksheetcapaciteit is wel afbankelijk van bet interne camputergebeugen.
Onder norrnaal gebruik kan men bij een intern gebeugen van 256K een ma-
trix van ca. 15.000 cellen gebruiken (bijv. 1000 regels en 15 kalommen).

3. De aanwezigheid van veel voargepragrammeerde mathematische/datatrans-
farmatie en statistische funkties.

4. Een eigen ‘pragrammeringstaal’ waardoar in principe nile manipulaties die
men acbter bet taetsenbord zou moeten uitvaeren am een bepaalde bewer-
king af serie van bewerkingen te realiseren, in een (menu-gestuurd) pragram-
ma zijn ander te brengen. Een funktie die voaral bij komplexe en regelmatig
terugkerende bewerkingen nuttig is.
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5. Essentieel voor marktonderzoektoepassingen is het kunnen aggregeren van
ruwe data tot enkelvoudige tabellen en kruistabellen. Binnen bet pakket be-
staat een simpele procedure am dit te realiseren. In het eerste toepassings-
voorbeeld zal dit beschreven warden.

Het vervolg van dit artikel behandelt eenaantal toepassingen van Lotus die rele-
vant voor de marktonderzoeker zijn.
Eenvoudige toepassingen die van de meest elementaire funkties binnen het

pakket gebruik maken. Maar oak komplexe toepassingen die enige program-
meerervaring binnen Lotus vereisen.
Achtereenvalgens warden besproken:

— het genereren van tabellen uit ruwe data (par. 2),
— de verwerking en analyse van kwalitatief anderzaek en open vragen (par. 3),
— mogelijkheden voor markt- en verkoop-voorspelling (par. 4),
— een marktinfarmatie systeem (par. 5).

Zoals bij veel software gebruikers bekend, is er vaak sprake van een kontinu
leerproces, waarbij steeds onverwachte magelijkheden voor nieuwe toepassin-
gen ontdekt warden.
Oak met de komst van de recentelijk geYntroduceerde nieuwe generatie geYn-

tegreerde software zoals Framework, Symphony en Visi/on zal voar bet markt
en marketingonderzoek het aantal gebruiksmogelijkheden toenemen.

2. TABELANALYSE

Natuurlijk is op dit terrein betere en snellere software op de markt. Software die
vooral door onderzaeksinstituten en buro’s gebruikt wordt. In situaties waar
echter deze software, de besturingskennis en grotere computersystemen niet
aanwezig zijn kan dit pakket nuttig werk doen. Bijvoarbeeld bedrijfsonderzoe-
kers die in eigen beheer (incidenteel) niet al te amvangrijke enquetes uitvaeren.
Maar oak middelgrote en kleinere bedrijven die op klanten en verkoapbestan-
den analyseswillen uitvoeren en waar de kennis over de besturing van eenstatis-
tisch verwerkingspakket veelal antbreekt.

Alhaewel in het Lotus manual het gebruik van de database procedures /Data
Table 1 en /Data Table 2 (pp 209 ev) vooral in de kontext van financi~le gevae-
ligheids- (what-if) analyses beschreven wordt kunnen met deze procedures op
een zeer eenvoudige wijze tabellen en kruistabellen gegenereerd warden (fig. 1).

Daarvoar definieert men een data Input Range (het veld van de te analyseren
data). Deze loopt van linksbovencel A2 tat rechtsonder cel C17. Men definieert
een Criterion Range (de labels van de te analyseren variabelen). Deze loapt van
cel A19 tot B20. Daarna de Table Range (bet veld waarin de tabel wardt opge-
bouwd, inklusief de kodes van de variabele(n)).
Kodes van variabelen kunnen zowel numeriek als alfanumeriek zijn. De in-

houd van de tabel of kruistabel wordt bepaald door de statistische funktie die in
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Figuur]. Voarheeld tabelanalyse.

de formules (in het voorbeeld de cellen F5, G5 en E13) warden aangeroepen.
Hiermee heeft men een aantal magelijkheden die vrijwel geen enkel statistisch
pakket biedt. Naast de gebruikelijke frekwentiewaarden (@DCQUNT), kan
de tabelinhoud apgebouwd warden uit totalen (@DSUM), gemiddelden
(@DAVG), standaarddeviaties (@DSTD), varianties (~DVAR), minima
(~DMIN) en maxima (~DMAX) van elke andere numerieke variabele in het
databestand. Het spreekt voor zich dat met de beschikking aver deze funkties
interessante analysemogelijkheden ontstaan. Oak de stap naar variantieanalyse
is gezien deze mogelijkheden nag maar klein.
Daarnaast heeft men binnen de database procedure nag de beschikking over

de /Data Distribution procedure voor het kreeren van frekwentietabellen met
klasseindelingen.

Door het veranderen van de kodes in de tabel en het verwijzen naar de desbe-
treffende variabele in de Criterion Range kan eennieuwe tabel apgebouwd war-
den. Dit alles gaat redelijk snel, mits het aantal kategarieen van een variabele
niet al te groat is en het aantal cases beperkt blijft tat ca. 500.

Warden dit soort analyses frekwenter uitgevoerd dan is een en ander vrij simpel
in een menu-gestuurd Lotus programma onder te brengen. Het sturen van de
scherm cursor naar de gewenste opdracht en het intypen van de variabele naam
zijn dan de enige taetsenbard-handelingen die men moet verrichten. In dit ‘pro-
gramma’ worksheet kunnen andere worksheet ‘data-files’ binnengehaald war-
den. Bij grotere datafiles bestaat de mogelijkheid deze op te splitsen over meer-
dere files en ze achtereenvalgens in te lezen.

Een zeer prettige bijkomstigheid bij de rapportering is de mogelijkheid op het
scherm een maoie tabelopbouw te maken, deze tabel grafisch op het scherm
weer te geven en daarna te printen.
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3. DE VERWERKING EN DE ANALYSE VAN
KWALITATIEF ONDERZOEK EN OPEN VRAGEN

Tot op heden vindt de verwerking en analyse van kwalitatief onderzoek nag
grotendeels handmatig plaats. Zodra het am een fars aantal vraaggesprekken
gaat, wardt deze aktiviteit tijdrovender en wardt een goede en snelle strukture-
ring van antwoordpatronen bemaeilijkt. Oak het relateren van de kwalitatieve
informatie ann relevante achtergrondkenmerken is dan geen sinecure.
Met behuip van een geintegreerd software pakket kan het gehele traject van

verwerking, analyse en zelfs een stuk rapportering, achter het beeldscherm war-
den uitgevoerd. Deze unieke mogelijkheid doet zich voar omdat binnen deze
pakketten met zeer lange tekststrings gewerkt kan warden (240 karakters per
cel), alfanumeriek gesorteerd en geselecteerd kan warden en oak tabelanalyse
op alfanumerieke gegevens uitgevoerd kan warden.

De toepassing wordt beschreven aan de hand van een haalbaarheidsstudie voor
de introduktie van een varende caravan. Een caravan met een tweeledige funk-
tie welke in het kader van een werkgelegenheidsproject voor jongeren door de
Provinciale Stichting Werkgelegenheidsprojecten Groningen ontwikkeld wordt.
Ann de hand van foto’s van het prototype werden ca. 140 gesprekken bij perso-
nen in geselecteerde doelgroepen afgenomen.
Dit waren caravan- en bootbezitters, huurders van caravan en boat, en perso-

nen met nankoopplannen. In de vragenlijst kwamen 7 open vragen voar. Voor
dit voorbeeld wordt gebruik gemaakt van de vragen 4 en 5. Vraag 4 is een meer
algemene vraag over de eerste indruk met betrekking tot de totale vormgeving
van de varende caravan. Vraag 5 had betrekking op meer specifiek op- en nan-
merkingen van de konstruktie en uitvoering.

Fig. 2 geeft een indruk hoe de data ingevoerd moeten warden. In kolom A het
enquete nummer, kolom B het nummer van de open vraag en in kolam C, die
tot. een lengte van 76 karakters kan warden apgeblazen het antwoord van de
respondent. Al naar gelang de behoefte warden de resterende (in principe nag
253) kolommen gebruikt voor het kaderen van andere enquete gegevens.

H C 0 E F
4CNTElR0R0ND~~

END. VP. ENMER) EN
NUN HUM ONTNOOPD OPEN VR4P8 - OR LEEPOEZIN --

4
1 4 aardxg,ael apart CC

a 1 5 stuerhut can cc jianten d1 cht lunnen maten Ca
— 1 5 di smelbek acer integreren Ca -
8 2 4 moat meer mtrac~a1ijn in :itten Ca

2 5 b.b. muter r,omt weggmeertt warder, CC
It, 2 5 railing urn de romp Ca
11 2 5 romp is te viCrient -- - CC
12 5 4 leul. en heel apart idee,earal met ):inderen hu~a 4 4
12 5 5 eon railing am de Umle boot hewn - huCa 4 4
14 6 4 moet Lea stroami i in nag Cml eangepast warden Car 5 4
15 a 5 b.b.aater wegeerlen Car 5 4
16 6 5 steurhut rnimmchcen Ia klein car 5 4
17 8 4 gaed ,al mast hi or en dear- awl eat eangepast wurdencar 4 5
18 8 5 stuarhut muet afmluitbaar aim Car 4 5
19 8 5 trapie near bavendel. tam Car 4 5
21~ 8 5 dri,verm amer mtraamlijnen Car 4 2

Figuur 2. Je fase verwerking kwalitatief onderzoek.
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Elke regel(recard) is dus een afzonderlijk antwoord. Dit nntwoord isgekoppeld
ann het vraagnummer. Zodra meerdere uiteenlopende nntwoarden per vraag
gegeven kunnen warden ontstaan dus meerdere records van dezelfde respon-
dent en zal in de analysefase niet meer op persoans- manrop nntwaordnivo gen-
nalyseerd warden. Per respondent hoeft de onderzoeker slechts eenmanl de
avenge gegevens in te voeren. Deze gegevens kunnen eenvaudig naar de andere
records van dezelfde respondent gekopieerd warden.
Na invoering van alle vragenlijsten vindt een eerste sortering plants op vraag-

nummer. Alle antwoorden op ~n vrnag liggen dan achter elkaar (zie figuur 3).

H c -D E F~
I OcNTEHGHOND—

cND.VR. ~EN11ERIEN
NUll NUN - ONTNDORD OPEN VRG(YG - -GM LEEPGE2II4

4
.4 46 4 ciat er eel aardig ait
6 27 4 dint cv madmrn,gnad daardecht alt ha
7 15 4 clint a, gued en solida aat Ca
8 70 4 eind~ngar - CS
9 51 4 eel oer maaie sty a) Lw varm ha
10 65 4 eat Lw vie,-Lont,mwmrmt,uamlajnwn - buba
11 52 4 eaL b-ssl.ig caa incur op own baoLjr,owtun 11 .11mm lias.a 4
12 111 4 eat l~avAag,mamr straamlijnwn .a0,~Lant CS
iC 62 4 eers~mdraCht boat 4 4
14 42 4 varmgc-.’ingnau met co baizander car 4 4
15 41 4 vorm~u-hng ni~t ml=Cbt,mat meer-mtraamlijnwa ha
15 12 4 Y5rll9m-~lng aardlg,maMP eat <icrlant -
17 45 4 moor deca cambiaatia rwdwlijto vorm Lauba 2 22
18 69 4 Lw ewinig mtroamlian,drs Avers smear intagraran Car 4 2
19 107 4 Lw viuri ent,naat maui aer 5 4
2a 22 4 t&WYOs lent mobt mawr gwmtroamlYjhd warden caY 2 -~

Figuur 3. 2efase sortering op vraagnummer.

Sarteert men tegelijkertijd bij de eerste sartering op het antwoord van de open
vrnag (hetgeen natuurlijk oak later kan gebeuren), dan liggen oak de nntwaar-
den op de open vraag al enigszins gesorteerd. Dit heeft met het verschijnsel te
maken dat men tijdens de invoer van de data, voor gelijksaartige nntwoorden
dezelfde termen gnat hanteren.
In de nu volgende fase zullen de antwaorden gekodeerd moeten warden. Dit

is een gemnkkelijke zank. In het worksheet wordt voor het nntwaord een lege
kolom ingevoerd (zie fig. 4). In deze kolom (kalam C) wardt een beschnijvend
label voor het antwoord ingetypt. Het is verbazend hoe snel en gemakkelijk de-
ze kadeer- of ‘labelings’ fase verloopt.
Veel gelijksaortige antwoorden liggen al bij elkaar en men kan het label zo

kopi~ren. Heeft men enige twijfel aver de toekenning van een label dan gnat
men met de cursorbesturing amhaog in het bestand am snel te verifi~ren welk
label nan een gelijksoortig antwoord is~ toegekend. Zijn ann nile nntwoorden la-
bels toegekend dan valgt de laatste of ~n na laatste sartering. Deze sartening
vindt nu plants op het gekre~erde label of code (zie fig. 5). Als cindresultant hg-
gen nu nile identiek gelabelde antwoorden bij elkanr.
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Figuur S. 4e fase sortering op label.

Veelal zal blij ken dat het nag zinvol is bepanlde nntwoorden van een ander label
te voorzien. Hiernan kan een volgende sorteerrande gekappeld warden.
Is men tevreden met het resultant dan kan men tat de analysefase overgnnn.

Tabellen, kruistabellen en grafieken praduceren, waarvan een en ander hier-
voor reeds beschreven is.
Voar het maken van de tabellen blijkt nag een extra gemnkje in de database

procedure ingebauwd te zijn.
Met behulp van de procedure /Data Query Unique kan een range of lijstje

van alle voorkomende labels behoren bij een bepaalde vraag aangemaakt war-
den. Deze ‘label’rnnge is dan weer te gebruiken als een tabelzijkant.
Als er sprake is van een unieke toepassing van geintegreerde software op het

terrein van marktonderzaek dan is het wel deze toepassing. Voar een minimale
investering beschikt men over programmntuur, die op een terrein wanr wat
automatisering betreft nag weinig gebeurd is, veel tild en kosten kan besparen.
De winst ligt echter niet alleen in tijd en kostenbesparing. Veelbelnngrijker is de
mogelijke winst in kwaliteitsverbetering. De anderzoieker heeft snel toegang tat
een overzichtelijk databestand zonder stapels vragenlijsten te moeten doorploe-
teren en het gemnkkelijker dooranalyseren van antwoorden naar achtergronds-
gegevens zal tat een beter inzicht in de onderzoeksprobleemstelling leiden.
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4. MARKT- EN VERKOOPVOORSPELLING

Voorspelling (‘forecasting’) is in de marketingpraktijk een essentieel onderdeel
van de mnrketingplanning. Afhankelijk van de kennis binnen de organisatie en
de voarspelbaarheid van de markten waar men zich op begeeft, vnri~ren de toe-
gepaste methoden van grafische prajekties van tijdreeksen tat gekompliceerde
statistische procedures. Het is dan oak goed een afbakening te gevenvan de me-
thoden en technieken die wel en die niet binnen een geintegreerd software-pak-
ket toegepast kunnen warden. De scheidslijn tussen de technieken die wel en
niet toepasbaar zijn, wardt — hetgeen niemand zal verbazen — bepaald door de
eenvaud van de schattingsprocedure voor de madelparameters.

Het ligt voor de hand dat trend en seizoenanalyses op basis van een vaortschrij-
dend gemiddelde zeer eenvoudig binnen een spreadsheet pragramma te realise-
ren zijn. Zelfs vooreen beginnend spreadsheet gebruiker een exercite die weinig
problemen op zal leveren. Oak een methodiek als ‘exponential smoothing’ (zie
v.d. Zwan, Verhulp 1980) is hanteerbaar.
De recursieve struktuur van dit model lant zich eenvoudig binnen het spread-

sheet specificeren. Een bevredigende ‘smoothing’ konstante kan ofwel via ‘trial
and error’ (waarbij Lotus elk alternatief snel doarrekent) of via een simpele ite-
ratieve procedure (zelf te programmeren) gevonden warden.

Een andere kategorie van voorspellingsmodellen welke in dit pakket met niet al
te veel moeite te implementeren zijn, wordt gevormd door de endogene groei-
modellen (5-curven). Vertegenwoordigers uit deze kategorie zijn b.v. het Modi-
fied Exponential model, het Lagistisch model, het Gampertz model.
Goede beschrijvingen van deze en andere modellen zijn te vinden in van der

Zwan en Verhulp (1980) en Lewnndawski (1974). Oak in de toepassing van deze
modellen speelt de schattingsprablematiek een belnngrijke rol. Vank moeten er
drie of meer modelparameters geschat warden. Soms kan dit ten dele opgelost
warden door een model dat linenir in de parameters is via een lagaritmische
transformatie tat een lineair model te transformeren en te schatten via regressie.
Maar meestal moet uitgeweken warden naar ingewikkelde iteratieve procedu-
res. In de periode dat deze komplexe schattingspracedures nag niet bestanden
werd voor de modelspecificatie gebruik gemaakt van de methode van de gese-
lekteerde punten (zie van der Zwnn en Verhulp 1980, pp. 624 ev.).
Bij een model met 3 parameters warden 3 representatieve wnarden van de te

voarspellen groatheid gekazen op gelijke tijdsafstand van elkaar. De modelpa-
rameters kunnen nu langs analytische weg berekend warden. Bij deze procedure
is de juiste keuze van de geselekteerde punten erg belangrijk.
Via ‘trial and error’ kan men trachten een optimum te bereiken. Hierbij kan

men een abjektief kriterium hanteren.
Even belnngrijk voor de beaordeling van de nanpassing bij dit soart modellen

is yank de visuele inspektie.
Hiermede zijn de argumenten genoemd, wnarbij eenrelatief simpele maar be-

werkelijke methade, door het gebruik van dit pakket aanzienlijk in gebruiks-
waarde stijgt, te weten:
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— de visuele (grafische) inspektie van de tijdreeks bij nanvang van de analyse,
— het snel doorrekenen van alternatieve kombinaties van geselekteerde punten
en eventueel alternatieve groeimodellen,

— de visuele (grafische) inspektie van de nanpassing.
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Figuur 6a + 6b. Voorbeeld van een voorspellingssysteem.

Fig. 6a/b is een voorbeeld van een menu-gestuurde toepassing gebaseerd op de-
ze methode. De gebruiker kan met alleen de cursor besturing en entertoets de
twee extreme tijdspunten en daarbij behorende Y-waarden selekteren (het pro-
gramma bepanld zelf het tussenliggende punt).
Zijn de punten geselekteerd dan leidt het menu nnar een selektie van modellen
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(Logistisch, Gompertz, Exponential). Men heeft dan de keuze. Binnen ~n mo-
del meerdere alternatieven evalueren, of over madellen heen voor een eerste
modelselektie.
Zeker voor deze toepassing geldt dat de ondersteuningvan de grafische beeld-

schermfunktie de kwnliteit van de oplossing nnnzienlijk verbetert. Tijdens de
gehele analysefase ziet men de grafische afbeelding van de tijdreeks en de ‘fit’
van het model op het scherm. Oak alle mutaties door de keuze van een andere
puntenkombinatie of een andere modelselektie warden anmiddellijk in de gin-
fiek op het scherm uitgebeeld.

5. BEN MARKTINFORMATIE SYSTEEM

Veel gegevens binnen een organisatie die met een zekere kontinuTteit binnenko-
men, bijvoorbeeld in de varm van kontinu onderzaek of gegevens die binnen de
organisatie zelf gegenereerd warden uit interne informatiestromen, leiden yank
een ‘slapend’ bestaan. De trend naar marketing infarmatiesystemen haakt hier
dan oak gretig op in. In de theorie verstant men onder deze systemen meestal
meer dan de antwikkelde systemen kunnen waarmaken (Wierenga, 1983). De
systemen blijven meestal beperkt tat snelle informatie raadpleging en een nantal
eenvoudige analysemethoden.
Dit zijn toepassingen ontwikkeld voor grotere computersystemen. De rol van

de micro computer hierbinnen is beperkt. Systeemantwikkelanrs zitten nag
steeds met het probleem grate databases uit het mainframe toegankelijk te ma-
ken voor de beperkte micra capaciteit. Momenteel zijn er echter ontwikkelingen
die het mogelijk moeten gann maken op een gebruiksvriendelijke manier grate
databases van een mainframe selektief te benaderen am danruit alleen de ge-
wenste informatie te halen en deze verder op de micro te bewerken. Het is echter
oak mogelijk voor de micro als zelfstandige computer, marktinformntiesyste-
men te ontwikkelen. Dit betekent wel dat databases van een wat bescheidener
omvang moeten zijn. Het is een misvatting dat gebruikers van informatie tot in
het kleinste detail geinfarmeerd willen zijn. Bij een aggregatie van de gegevens
nnar veel gebruikte dimensies en mate van detnillering treedt geen informatie-
verlies op en krijgen databestanden een vriendelijker ornvnng. Warden bestan-
den in de tijd nag te groat dan ligt het voor de hand deze bestanden op jaarbnsis
te kre~ren.

Vanuit dit concept werd insamenwerking met Drs. L. v.d. Kruk van het Neder-
lands Bureau voor Toerisme voar deze organisatie een systeem ontwikkeld am de
Statistiek Vreemdelingenverkeer van het CBS in onder te brengen. Deze statis-
tiek is gebaseerd op een kontinue telling in de hotel-, kampeer-, pension- en
jeugdherberg sektar van gasten en overnachtingen door Nederlanders en bui-
tenlanders.
Per mar rapporteert het CBS voor het NBT een groat nantal tabellen. De ta-

belstruktuur is nationaliteit x maand. Als filters warden gebruikt, basisteleen-
heid t.w. gasten of overnachtingen, akkommodatievorm en tenslotte de provin-
cie wanrin het verblijf heeft plaatsgevonden.
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Het systeem werd voor Lotus ontwikkeld, op een IBM XT canfiguratie (een
configuratie met hard disc hetgeen voor een dergelilke toepassing wenselijk is).
Het idee am hierbij van een geYntegreerd softwarepakket gebruik te maken,
komt voort uit de filosofie zaveel magelijk van bestaande programmafncilitei-
ten gebruik te kunnen maken.

Het systeem bestant uit een binnen Lotus ontwikkeld branpragramma, dat de
gebruiker volledig menu-gestuurd lant werken. Dit programma is opgeslngen in
een worksheet-file. Dnarnanst zijn er een grater nantal data worksheetfiles.
Elke data worksheetfile heeft betrekking op een specifiek mar, een specifieke

basis (gasten of avernachtingen) en een specifieke akkommodatievorm. Afhan-
kelijk van de gewenste informatie warden ~n of achtereenvolgens meer data-
files op een niet op het beeldscherm zichtbare plants in het worksheet van het
programma ingevoerd.

Fig. 7a mat de beeldschermopmank zien wanneer het programma geladen
wordt. Op de bovenste regel het eerste hoofdmenu. Dit menu leidt de gebruiker
door een nantal beslissingen. Deze resulteren in een dummy tabelopbauw. De
gewenste zijkant, bovenkant en selekties moeten gedefinieerd warden. Dit alles
verloopt via de cursorbesturing en enter toets. De gegevens uit de datafiles kun-
nen in nile gewenste vormen op bet scherm verschijnen. In de tnbelzijkant kan
gekozen warden voor landen, pravincies en maanden. In de bovenkant kan ge-
kozen warden voor jaren, mannden, landen, provincies, en logiesvormen. Zijn
zij- en bavenkant van de tabel gedefinieerd, dan kunnen gewenste selekties ge-
kozen warden (zie fig. 7b).

EMD MENU
IA) MNTTS’,PEL PDYEN)-p,NTTsi8EL MELEETIEM HEPMTELG(2 OLfIT - - __

MELEE’) lEE

HIlT MDNIT(SM STSTI8TIE) YPEEMDELIHPENYEP)EER EMS

PSEIS: F’RDVINEIE,
NERI’2DMST:

TSBELl HMMHD: LOSIES: -

Figuur 7a. Voorbeeld van een marktinformatiesysteem,.

CMD MENU
713) SHTTn8EL PO5SEN).MHTTMPEL SELEIETIEIt )-)ERSTEL MD” DUIT

NPT MDNITDH STMTISTIE):I YREEMDELINGENYER)<EEN EMS

SELPETIEG 851115: MM PROVINEIE: SEEN
JPsSR: 1981 )9EPLDM8T: - SEEN -

TMPEL1 MASND: JUL - LDMtES: HD

UTR N-ND 2-ND
DUI
EEL
GM
FR
ITS
ZWE

Figuur 7b.

Zijn oak de selekties gedefinieerd dan wardt de betreffende datafile (of files)
apgehaald. Met een hnrddisk konfiguratie duurt d:it afhankelijk van de omvang
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van de file 3-10 seconden. Vanuit de ingeladen datafile bouwt het programma
de juiste informatie op (zie fig. 7c).

END MENU
OPDR’U)5EH DPOP’1E17 PEPEENTEPEN - NMENTENsiPPST - lIEN VERVOL7D SUIT

N8T MONITOR STMTISTIEF VREEMDELINPENVERFEER EMS

SELEETIESIL - 50515: MM F~RDVIhEIE: SEEN -

AMOR: 1981 HEP)~DI4ST SEEN
FOPIELl TtMOND: A DOlES HO

UTR H ND Z NO TOTMAL
DUI lSrsM ~6687 1.4528 4 8 1
PEL - .~l24 4855 ‘“?19 775 __ -
ES 1.4 __ 871 1477
Ph .4t51 10666 4 .56

1v~,sm
ITO 06 .4050 146

67a8
ZNE - .vrsS 6ts556 155~ 7874
TOTFP)L 4 7 40c9 11 801

Figuur 7c. -

In de bovenste schermregel verschijnt dan een nieuw hoofdmenu wanrin men
achtereenvolgens de tabel kan afdrukken, grafieken op het scherm kan laten
verschijnen of nanin de printer sturen, percenteren alsmede indexcijfers produce-
ren.
Eveneens bestant de mogelijkheid een nieuwe teleenheid, het gemiddeld ann-

tal overnachtingen per gast te defini~ren. Afhankelijk van de eerder gekozen
basisteleenheid wordt de file met andere basisteleenheid opgehaald en warden
beide tabellen op elkaar gedeeld.

Oak voor andere kontinue informatiestromen zijn dergelijke toepassingen
denkbaar (Nielsen/Attwood). Mnrktonderzaekburo’s kunnen hier op inhaken,
zoals sammige blijkbaar reeds doen, door hun gegevens op floppy nan te leve-
ren.

6. SLOT

Een nantal toepassingen van geintegreerde software voor marktonderzoek en
marketinganalyse zijn hier besproken.
Het is duidelijk dat dit soart software voor een breed scala van toepassingen

te gebruiken is. Een eigenschap die bij de meest gebruikte (mainframe) pro-
grammatuur niet te vinden zal zijn. Nieuwe software antwikkelingen zoals
Framework en Symphony zullen zeker een nantal mogelijkheden ann het geheel
toevoegen. Oak een bredere gebruikerskring zal bier een_bijdrage nan leveren.

Zoals reeds eerder gesteld, is voor de meeste separate toepassingsgebieden,
wanrschijnlijk met uitzondering voor de verwerking van kwnlitatief onderzoek,
betere en snellere (mainframe) software op de markt. Maar voor een onderzae-
ker die daartoe geen toegang heeftof alles het liefst binnen een software pakket
houdt wnnrvan hij de stuurtnal kent, is een pakket zoals Lotus een ware uit-
komst.
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In 9 van de 10 gevallen zullen dit marktondei-zoekers ann de bedrijfszijde
zijn. Met dit instrument kunnen ze veel van hun huidige research aktiviteiten
beter en sneller uitvoeren alsmede nieuwe onderzoeksaktiviteiten nan het geheel
toevoegen. Maar oak nan burozijde misstaat het gebruik van een dergelijk pak-
ket niet. Niet voor het grate produktiewerk, maar bij kwalitatief onderzoek en
in de rapporteringsfase van veel anderzoek waar het een nuttige ral kan vervul-
len.
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3. Het simultaan gebruiken van
verschillende monitoren bij de bepaling van
de effektiviteit van marketing-instrumenten

P.S.H. LEEFLANG, F.W. PLAT EN W.G. BIEMANS

SAMENVATTING

De bepaling van de effektiviteit van marketing instrumenten dient bij voorkeur te ge-
schieden met behuip van gegevens die met monitoren zijn verkregen. In dit artikel wordt
allereerst gedemonstreerd dat de geschatte waarden van de parameters in bijvoorbeeld
een marktaandeelmodel in hoge mate bepaald worden door de gebruikte gegevensbron.
De auteurs maken daarbil gebruik van gegevens betreffende de Nederlandse markt van
een goedkoop en niet-duurzaam consumptiegoed. De gegevens zijn onder meer af-
komstig van een consumenten- en een detaillistenpanel. I)oorspecificatie van zogenaam-
de LISREL-modellen is bet mogellik om bij de effektivjiteitsbepaling van marketing-in-
strumenten meerdere gegevens per variabele te gebruiken. Op deze wijzewarden parame-
terschattingen verkregen die gebaseerd zijn op alle beschikbare gegevens. Tevens kan
men aan de modeluitkomsten informatie ontlenen omtrent de betrouwbaarheid van de
gebruikte gegevensbronnen.

1. INLEIDING

Voar het nemen van marketing-beslissingen is het van belang dat men beschikt
over relevante informatie amtrent de markt of het gedeelte van de markt waar
men zijo inspanningen op richt. Deze informatie dient aan za ‘betrauwbaar’
mogelijke gegevens te worden antleend. Het verzamelen van de gegevens dient
bij voorkeur te geschieden met zgn. ‘market intelligence’ manitaren. Daarbij
verstaan wij onder een monitor: een gestandaardiseerde onderzoekmethode
waarin zorgvuldig gedefinieerde kengetallen volgens een strak tijdschema ‘per-
manent’ gemeten worden’. Door met manitaren te werken is het magelijk de
ontwikkelingen in kengetallen te volgen en te voarspellen en inzicht in de effek-
tiviteit van de hantering van marketing-instrumenten te verkrijgen. Bekende
voorbeelden van manitaren zijn de konsumenten- en detaillistenpanels. Behalve
uit externe bronnen kunnen 00k uit interne bron op kontinue wijzegegevens ge-
genereerd warden. Zo kunnen b.v. afzetgegevens met betrekking tot de merken
die een onderneming zeifvoert aan de hand van fakturen warden samengesteld.
Daar de wijze van gegevensverzameling en -verwerking per gegevensbran ver-
schilt, is oak de sneiheid waarmee de gegevens ter beschikking kamen aismede
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de waarnemingsperiode waarop de gegevens betrekking hebben versehillend.
Ook de betrouwbaarheid van de gegevens zal sterk afhankelijk kunnen zijn van
de wijze waarop de gegevens verzameld worden. Dit zal per variabele van pro-
dukt tot produki en zelfs van merk tot merk kunnen verschillen2.
Een maatstaf voor de betrouwbaarheid van gegevens is het verschll tussen de

‘werkelijke waarde’ die een variabele aanneemt en de gemeten waarde. Dit ver-
schil staat bekend als ‘data bias’ of ‘dekkingsverschil’. Uit studies, waarin on-
der meer twee van de auteurs van dit artikel hebben geparticipeerd, blijkt dat
non-response de belangrijkste oorzaak van de data bias in panelgegevens is3.
Door vervolgens de panelgegevens voor de non-response vertekening te korrige-
ren is het mogeijik de data bias in de afzetgegevens aanzienlijk te reduceren4.
Het zal duidelijk zijn dat indien niet voor de data bias wordt gekorrigeerd, de
informatie die aan gegevens ontleend kan wordensterk afhankelijk is van de ge-
bruikte gegevens-bron.
In deze studie zullen we een aantal zgn. Iineaire strukturele model/en presen-

teren. Dezemodellen zijn gebaseerd op het gebruik van meerdere gegevens af-
komstig uit verschillende bronnen per variabele5. Zo wordt bijvoorbeeld het
marktaandeel van een merk gemeten door drie gegevens te gebruiken, te weten:
het ex-factory gemetenmarktaandeel, het marktaandeel volgens een konsumen-
tenpanel en het marktaandeel volgens een detaillistenpanel. Het ontwikkelen
van lineaire strukturele modellen maakt het mogelijk om de ten behoeve van
marketing-beslissingen benodigde informatie te ontlenen aan alle beschikbare
relevante gegevens. Op dezewijze wordt met de data bias Ln (panel-)gegevens re-
kening gehouden zonder de gegevens te korrigeren. Bovendien kan men aan de
hand van de modeluitkomsten inzicht verkrijgen in de betrouwbaarheid van de
diverse gegevens.
Voordat we nader met deze modellen zullen kennis maken zal in paragraaf 2

bet begrip ‘data bias’ nader worden toegelicht. Dit zal worden gedaan met be-
huip van gegevens die met behuip van twee monitoren (een konsumenten- en
een detaillistenpanel) zijn verkregen. Met een voorbeeld zal worden ged-
lustreerd dat de aan gegevens ontleende informatie sterk afhankelijk kan zijn
van de gebruikte gegevens-bron. In paragraaf 3 zullen we nader op de bouw van
lineaire strukturele modellen ingaan. D~irbij zullen we onder meer bet begrip
latente variabele introduceren. De beschrijving zal echter beknopt zijn. Voor
een uitgebreide beschrijving van de theorie van de lineaire strukturele modellen
zij verwezen naar de bijdrage van Kuylen in Theorievormend Onderzoek.
In paragraaf 4 zullen we vier numerieke specifikaties ~an lineaire strukturele

modellen bespreken. In deze modellen worden de fluktuaties in bet marktaan-
deel van merk A, een frekwent aangekocht niet-duurzaam konsumptiegoed,
verklaard uit fluktuaties in de relatieve waarden van een aantal verkiarende va-
riabelen (marktinstrumenten). We zullen deze modellen lineaire strukturele
marktaandeelmodellen noemen.
Ten slotte zullen in paragraaf 5, de resultaten van dezestudie worden samen-

gevat.
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2. GEGEVENS, ‘DATA BIAS’ EN INEORMATIE

De data bias tussen gegevens die met monitoren zijn verkregen en de ‘werkelij-
ke’ gegevens kan worden weergegeven met behuip van zogenaamde dekkings-
faktoren (‘coverage factors’)6. De dekkingsfaktor voor de afzet van merk j in
periode t, gemeten met een konsumentenpanel, is gedefinieerd als:

cc, I

’

~ ~, — (G~,
2 —__Sc. — Sc~~ (1)

— (D3~2 Di,,) Sf~~

waarbij:
CCfl = dekkingsfaktoren voor de afzet van merk j in periode t, berekend

voor de gegevens van het konsumentenpanel,
= afzet van merk j in periode t in kilo’s zoals deze door het konsu-
mentenpanel wordt gemeten,

Sf, afzet van merk j in periode tin kilo’s zoals deze aan de hand van in-
terne gegevens (‘ex-factory sales’) wordt gemeten,
begin van periode t,
eind van periode t,

~ Ga,, = voorraad van merk j in kilo’s aanwezig bij de grossiers op respektie-
velijk de tijdstippen t2 en t,,

D12, D11, = voorraad van merk j in kilo’s aanwezig bij de detaillisten op respek-
tievelijk de tijdstippen t2 en t,,

Sf~ = voor voorraden gekorrigeerde afzet van merk j in kilo’s in periode
zoals deze door middel van interne gegevens wordt gemeten.

De fabrikanten van het produkt dat in dit artikel onderwerp van studie is, be-
schikken behalve over de ex-factory sales van de merken die zij zelf voeren 66k
over geaggregeerde ex-factory gegevens met betrekking tot elk van de drie seg-
menten, die op deze markt kunnen worden onderscheiden en de totaalmarkt.
Hierdoor is het mogelijk om ook voor het marktaandeel van een merk dek-

kingsfaktoren te defini~ren, en wel door het marktaandeel gemeten door het
konsumentenpanel te delen door het op basis van ex-factory sales gemeten
marktaandeel (zie volgende pagina):
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CCM~,~- Sc~,/Scp, _ mcp1, ___ - (2)

Sf~~/Sfp~ mfp~, ___

waarbij:

CCMJ1 = dekkingsfaktor voor het marktaandeel van merk j in periode t, be-
rekend voor de gegevens van het konsumentenpanel,

I•1
Scp, = —X~ Sc. = -afzet van het produkt, d.i. de sommatie van de afzet-

j=l
ten van alle merken, in kilo’s in periode t, gemeten door het konsu-
mentenpanel,

n totaal aantal merken,

n
Sfp~ = ~ Sf~ = voor voorraden gekorrigeerde afzet van het produkt

j~l ~‘

in kilo’s in periode t, verkregen door sommatie van de voor voorra-
den gekorrigeerde ex-factory verkopen,

mcp1, = marktaandeel van merk j in periode t, gemeten door bet konsumen-
tenpanel,
marktaandeel van merk j in periode t, gemeten aan de hand van in-
terne gegevens.

Op analoge wijze kunnen dekkingsfaktoren voor de gegevens verkregen met een
detaillistenpanel worden gedefinieerd. D~ze dekkingsfaktoren worden aangege-
yen met CD,, en CDMJI.
Ter illustratie zijn in tabel 1 de dekklngsfaktoren weergegeven, berekend

voor de verkopen van het in paragraaf 1 genoemde merk A, alsmede de dek-
kingsfaktoren berekend voor de verkopen op het segment waartoe A behoort en
de verkopen op de totaalmarkt. Bovendien zijn dekkingsfaktoren berekend
voor zowel het marktaandeel van merk A, binnen het segment waartoe A be-
hoort, als voor het marktaandeel van merk A ten opzichte van de totaalmarkt.
De dekkingsfaktoren zijn berekend met behuip van gegevens die opjaren be-

trekking hebben. Gebleken is namelijk dat de voorraden bij grossiers en detail-
listen niet adequnat genoeg worden ingeschat

1. Hierdoor worden deSf~, onjuist
gemeten, hetgeen konsekwenties heeft voor de juistheid van de berekende dek-
kingsfaktoren. Door met jaargegevens in plaats van met maandelijkse of twee-
maandelijkse data te werken kan het effekt van het onjuist meten van Sf;, voor
een belangrijk deel ge~limineerd worden. Na deze uitleg mag het duidelijk zija
waarom het begrip ‘werkelijke waarde’ tussen aanhalingstekens staat aismede
dat de Sf;, schattingen zijn van de werkelijke waarden van de verkopen van
merk j in periode t.
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Tabel 1. Dekkingsfaktoren.

]aar

1978

merk A
CC,,, CDA,

Afzet
segmenla

CC~ CDI’
marktb

CC, CD,

Marktaandeel t.o.v.
segmen( markt

CCM~, CDM% CCM,,, CDM,,,
0,731 0,764 0,796 0,722 0,819 0,724 0,918 1,058 0,893 1,055

1979 0,738 0,792 0,811 0,732 0,846 0,739 0,910 1,082 0,872 1,072
1980 0,723 0,805 0,801 0, 73S 0,834 0,740 0,903 1,095 0,867 1,088
1981 0,685 0,81 7 0,811 0,762 0,846 0,765 0,845 1,072 0,810 1,068
1982 0,695 0,828 0,804 0,763 0,844 0,774 0,864 1,085 0,823 1,070

a. - = n’ n’ n’
CC~ ~ Sc~,/ ~ Sf.~ CD~ = ~ Sd~,/ ~ ~ waarbij n~ = totaalaan-

3=1 j =1 j1 j~r1
tal merken dat afgezet wordt op het segment waartoe merk A behoort,

b. CC, = Scp,/Sf~ en CD, Sdp,/Sf~,

Sc1! ~ Sc Sd~,/ ~ Sd~,
____________ — mci, — - j=1 mdi,

c. CCM~, = _________ — en CDMA, - _________ -

mf’ n~ mf~~ 5f~ ~ 5f• it
j=l it j=1

waarbij inc11 enmd1, de met bet konsumentenpanel respektievelijk met het detaillisten-
panel gemeten marktaandelen op de segmenten zijn.

De resultaten in tabel 1 leiden tot de volgende koriklusies:
1. De dekkingsfaktoren berekend met behulp van gegevens van het konsumen-
tenpanel verschillen aanzienlijk van de dekkingsfaktoren berekend met be-
hulp van gegevens van het detaillistenpanel. Ditgeldt met namevoor de dek-
kingsfaktoren die voor de marktaandelen zijn berekend.

2. De meeste dekkingsfaktoren nemen toe, dit met uitzondering van de CCA,,
CCM,~, en CCMA,. Dit geeft aan dat de dekking:sfaktoren zich, in de tijd ge-
zien, verschillend van elkaar ontwikkelen.

De belangrijkste oorzaak van de gekonstateerde dekkingsverschillen of data bi-
as is de non-respons bias. Als gevolg van de non-respons van G.W.B.-discoun-
ters wordt de betrouwbaarheid aangetast van de gegevens die met een detail-
listenpanelzijn verkregen. Door de non-respons van de kopers van duremerken
worden in een konsumentenpanel de goedkope merken en de goedkope kanalen
meer aangetroffen dan op basis van de werkelijkheid verwacht mag worden.

Wanneer we met behulp van numeriek gespecificeerde marktaandeelmodellen
de effektiviteiten van marktinstrumenten trachten te bepalen, blijkt dat de in-
formatie die aan gegevens ontleend kan worden sterk bepaald wordt door dege-
bruikte gegevens-bron. Ter illustratie zijn, met behulp van 30 twee-maandelijk-
se gegevens (Maart-April 1978 t/m Januari-Februari 1983), de parameters van
twee marktaandeelmodellen met behulp van de methode der kleinste kwadraten
geschat:”
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incA, = fl~ + (31rpc~, + l
3
2rapA, + j33ra~1 + l

3
4ratA, + /

3sdAl + uA,
(t = 1,. .,30)

indA, ‘Yo + -y,rpdAt + ‘y
2rapA, + -)/SrarA + y4ratAl + ‘ysdA, + vA,

(t = 1,. .,30)

(3)

(4)

= relatieve prijs van merk A in periode t relatief t.o.v. het seg-
ment, gemeten door het konsumentenpanel (detaillistenpanel),
relatieve uitgaven voor merk A aan respektievelijk pers-, radio-
en t.v.-reklame, relatief t.o.v. het segment, gemeten door het
Bureau voor Budgenen Controle (B.B.C.), -

gewogen distributie van merk A in periode t, een fraktie, geme-
ten door het detaillistenpanel,

= storingstermen.

De parameterschattingen die op basis van de 30 waarnemingen zijn verkregen,
staan in tabel 2 vermeld. Tevens zijn de gekorrigeerde waarden van de determi-
natieco~fficienten (p2), de standaarddeviaties, de waarden van de ‘Durbin-Wat-
son statistic’ (D.W.) en de som van de gekwadrateerde residuen (ESS) vermeld.
De resultaten in tabel 2 spreken voor zich: korresponderende schattingen ver-

schillen van elkaar in grootte en signifikantieniveau. Teneinde na te gaan in
hoeverre de parameterschattingen significant van elkaar verschillen, is een co-
variantie-analyse uitgevoerd

9. Daartoe zijn de gegevens van het konsumenten-
panel en het detaillistenpanel samengenomen (‘gepooled’).
Vervolgens zijn de parameters geschat van een gepooled marktaandeelrnodel

met dezelfde struktuur als (3) en (4). De som van de gekwadrateerde residuen

Tabel 2. Parameterschattingen relaties (3) en (4).
Relatie

(3)

(4)

-- Parameterschattingen 0

0,904

0,769

D. W.

1,780

[,165

ESS

0,001541

0,001889

(3~ (3, (32 (33 (34 (35 -

0,1V~~0,657b
(0,286)a (0,105)

0,003.
(0,007)

—0,002 -
(0,010)

0,106b

(0,041)

0767b

(0,195)

‘Yo Yt Y2 ‘Y3 ... -Y ~Is —

0,008 --~~0,368b
(0,381) (0,154)

0,002
(0,008)

—0,016
(0,011)

0,040
(0,046)

0,721k’
(0,246)

a. Standaarddeviaties tussen haakjes.
b. Parameters stgnifikanr op 5W~ sign. niveau.

(ESS) voor de gepoolde relatie is gelijk aan 0,007817. Met behulp van de infor-
matie in tabel 2 kan nu de waarde van de F-toets-grootheid worden berekend,
deze is gelijk aan 10,232’s. Deze waarde geeft aan dat op het 5Wo-signifikantie-
niveau de hypothese dat de parameterschattingen gellik zijn, moet worden ver-
worpen. Dit betekent dat de informatie die aan de vergelijkingen (3) en (4) kan

46

waarbij:
rpcA (rpdA,)

rapAl, rarA,
rarA,

dA,

uA,, vA,



worden ontleend aanzienlijk van elkaar verschilt. Dit mag duidelijk zijn wan-
neer we de waarden van de parameters behorende bij de prijs met elkaar verge-
lij ken. De geschatte prijsparameter in (3) is bijna tweemaal zo groot als de bier-
mee korresponderende parameter in (4).

3. LINBAIRE STRUKTURELE MODELLEN

E~n mogelijkheid om met de data bias in gegevens rekening te houden is bet toe-
passen van korrekties, waardoor gegevens worden verkregen die zoveel moge-
lijk voor data bias zijngekorrigeerd. Een anderemogelijkheid, waarbij geen da-
ta-korrekties plaatsvinden, is de specifikatie van lineatre strukturele model/en
(LISREL-modellen)”. Deze modellen bevatten zogenaamde latente variabelen,
ook wel niet-waarneembare variabelen of ‘theoretical constructs’ genoemd. De-
ze variabelen representeren de werkelilke variabele, waarvan de waardendie de-
ze variabele aanneemt niet kunnen worden waargenomen, maar wel kunnen
worden benaderd met behuip van een aantal indikatoren of wuarneembare Va-
riabelen of metingen. Een voorbeeld moge dit verduidelij ken. Stel we bestude-
ren de latente variabele marktaandeel. De werkelijke waarden van bet markt-
aandeel kunnen alleen worden waargenomen met hehulp van een schatting van
bet werkelijke marktaandeel zoals die welke gebaseerd is op de ‘ex-factory sa-
les’. Daarnaast zullen de metingen van bet marktaandeel zoals die met behulp
van bet konsumentenpanel en bet detaillistenpanel plaatsvinden 00k ‘informa-
tie’ over de werkelijke waarden van het marktaandeel bevatten. We hebben in
dit voorbeeld dus drie indikatoren voor bet werkelijkemarktaandeel. Deze mdi-
katoren zullen behalve door de werkelijke waarde van bet marktaandeel ook
nog beinvloed worden door meetfouten (e,,, 62,, es,). Voor merk A zijn de rela-
ties tussen latente variabelen, indikatoren en meetfouten voor een aantal varia-
helen weergegeven in figuur 1:

alt

rpc~, ~4

a2,
rpdA, 4

I- 1 ~62,1 I- 1I =1 m~, + rE,, rpcA, 1 —I ~ PPAL +

lindA, I I x31 K,1 L rpdA,] X5~I I~6a,J
Figuur Ia: werkel/ik marktaandeel Figuur Ib: pr/is perceptie merkA
merkA (in,,,). (pp,,,).

inf~, 6

mdA, E3~

47



dAt 661

hA,

doAt

[raPAl 1 (63,1 1 r 1 [1
IrarAll I h,~ + I 64~ jdAt I — X9 hA, + 1661,

[ratArJ L~ I ] [doAl J [~i~I [671J

Figuur Ic: herinnering merk A (h,,,). Figuur ida: beschikbaarheid inerk A
(b,,,).

a: do ongewogen distributie.

In figuur I zijn de latente variahelen omcirkeld en zijn de waarneemhare varia-
‘helen aangegeven met rechthoeken. In elke recbthoek eindigen twee pijlen. De
van rechts komende pijlen geven de meetfouten weer (6,6), de overige pijlen re-
presenteren de relaties tussen cte latente variabelen en de korresponderende mdi-
katoren. Debij deze relaties behorende parameters X zijn te interpreteren als re-
gressie-co~ffici~nten, zij geven de veranderingen weer in de indikatoren veroor-
zaakt door een verandering van ~n eenheid in de korrespcxnderende latente va-
riabele. Het ~n en ander wordt nog eens geformaliseerd met behulp van de wis-
kundige notaties die onder de diagrammen zijn toegevoegd.
Bebalve de eerder genoemde latente variahele ‘het werkelijke marktaandeel’

(van merk A in periode t), hevat figuur 1 nog drie andere latente variahelen: de
prijsperceptie (PPA,), de herinnering (hA,) en de heschikhaarheid (bA) van merk
A in periode t. Deze latente variahelen komen overeen met de doelstellingen die
men voor de klassen van marktinstrumenten prijs, reklame en distrihutie kan
specificeren’

2. De indikatoren zijn de relatieve prijzen, de relatieve uitgavenaan
pers-, radio- en t.v.-reklame en de gewogen en ongewogen distrihutie (d, do).
In paragraaf 4 worden een aantal lineaire strukturele modellen gepresenteerd

waarin de latente variahelen uit figuur 1 aan elkaar zijn gerelateerd door middel
van zogenaamde strukturele relaties. Meetfouten in de endogene variabelen
worden daarhij aangegeven met e -en meetfouten in exogene variahelen met 6
(zie figuur 1).

Zoals uit bet voorgaande wellicht reeds duidelijk kan zijn geworden, hestaat een
lineair struktureel model uit twee delen: een meetmodel en eenstruktureel mo-
del. Het meetmodel geeft de relaties weer tussen de latente variahelen en kor-
responderende indikatoren. Ret strukturele model hescbrijft de tussen de laten-
te variabelen veronderstelde causaliteit:
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B~= F~+~ (5)

waarhij:
= ....... ‘~2m)’, een stocbastiscbe vektor bestaande uit de waarden van m
latente endogene variabelen,

= (~,. . . ,~)‘, een stocbastische vektor hestaande uit de waarden van n
latente exogene variabelen,

= (~j,.. . ~-,,,)‘, een stochastiscbe vektor van residuen (storingen in de
strukturele relaties),

B, F = (mxm), (mxn) matrices bestaande uit de co~ffici~nten in de strukturele
relaties; de matrix B wordt verondersteld regulier te zijn.

I-Yet met (5) korresponderende meetmodel kan als volgt worden omscbreven:

y =A~~j+E (6)
x

waarhij:
y = (y,,. . ,y~)’, een stocbastiscbe vektor hestaande uit de waarden van p

indikatoren van de latente endogene variahelen (n),
x = (x,. . ,XqY, een stocbastische vektor hestaande uit de waarden van q

indikatoren van de latente exogene variabelen (h),
= (e,,. . ,e~)’, (5,.. ,5,~)’, stocbastische vektoren van meetfouten in y en

A ~ = (p x in), (q x n) matrices van regressie-coeffici~nten van regressies van
y op ~jen van x op ~.

In de relaties (5) en (6) komen vier matrices voor met onhekende parameters: B,
F, A en A~. Bovendien zijn de variantie-covariantie matrices van ~, ~, e en 5
onhekend. Deze matrices worden respektievelijk aangegeven met ‘1”, ~, 0 en 0~.

In bet modelhouwproces vafi lineaire strukturele modellen kunnen een aantal
stappen worden onderscbeiden. Mede omdat de bouw van deze modellen nog
niet eerder aandacbt heeft gekregen in eerdere edities van het jaarhoek zul-
len we deze stappen van het modelhouwproces kort bespreken. Voor een uit-
gebreide hespreking verwijzen wij naar bet artikel van Kuylen in Tbeorievor-
mend Onderzoek. Acbtereenvolgens kunnen de volgende stappen doorlopen
worden: specifikatie, identifikatie, schatting en toe/sing.

Specifikatie: Uitgangspunt zijn de relaties (5) en (6). Door voor ~n ofmeer van
de 8 matrices waaruit dit stelsel is opgehouwd een specifieke struktuur te veron-
derstellen kunnen uit (5) en (6) een aantal (suh)-modellen worden afgeleid.

Bij de specifikatie is het verder van helang dat aan cle volgende veronderstellin-
gen wordt voldaan:
— alle variabelen zijn gemeten in afwijking van bun gemiddelden,
— de latente exogene variahelen (~) en de storingen in de strukturele relaties (~)
zijn niet met elkaar gekorreleerd,
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— de meetfouten in y en x (6 en 5) zijn niet met elkaar gekorreleerd; ook zijn zij
niet met ~j, ~ en ~gekorreleerd.

Identificatie: De onhekende parameters uit de 8 matrices kunnen in principe
worden hepaald met hebulp van de eerste- en tweede-orde momenten van de
waarneembare variabelen x en y. Dit is gehaseerd op de veronderstelling dat de
verdeling van de waarneemhare variahelen door deze twee momenten volledig he-
scbreven kan worden. Daar de variahelen in afwijking van bun gemiddelden
zijn gemeten, wordt de verdeling van de vektor van waarneemhare variahelen
z = (y’, x’)’ volledig bescbreven door de ((p + q) x (p + q))-variantie-cova-
riantie matrix van z. Er kan aangetoond worden dat deze matrix, aangegeven
met ~, geschreven kan worden als een funktie van de onhekende parameters in
bet model:

+ B’bB’)A~ +0, A~B’F~AJ
1A~~F’B’’A~ AX~A~ + 0,1 (7)

Het zal duidelijk zijn dat voor een gegeven verzameling van waarden voor de
onhekende parameters er slecbts ~n matrix ~ kan worden hepaald. Het omge-
keerde gaat ecbter niet altijd op: een gegeven matrix ~ kan met meer dan ~n
verzameling parameter-waarden korresponderen. Alleen indien ~ korrespon-
deert met een unieke verzameling parameter-waarden is er sprake van een gem-
dentificeerd model. In dat geval is bet mogelijk om in de volgende fase van het
modelhouwproces scbattingen van de onbekende parameters te hepalen. Alge-
meen geldende voldoende voorwaarden voor identifikatie zijn niet heschikhaar.
Wel is er een algemeen geldende noodzakelzjke voorwaarde waaraan de identifi-
ceerhaarbeid van een model kan worden getoetst. Deze v-oorwaarde betreft bet
aantal verscbillende parameters in het model (t). Noodzakelijk voor identifika-
tie is dat:

t =V~ (p + q)(p + q + 1) (8)

Schatting: De parameterschattingen kunnen worden verkregen met bet speciaal
voor Iineaire strukturele modellen ontworpen LISREL IV of LISREL V
computerprogramma’3. Voor deze studie is bet LISREL IV programma ge-
hruikt, daar bet LISREL V programma voor ons aog niet hescbikhaar is. De
verkregen parameterscbattingen zijn de waarden van de onhekende parameters
waarvoor de resulterende tbeoretische matrix ~ zoveel mogelijk overeenkomt
met de steekproef variantie-covariantie matrix S van z. De mate Van overeen-
komst tussen S en ~ wordt daarbij weergegeven door de waarde van de aanpas-
singsfunktie F’4:

F = log~I +tr(S~’)—log~SI—(p + q) (9)

De parameterscbattingen zijn nu de waarden van de onhekende parameters
waarvoor de funktie F minimaal is. De keuze van de aanpassingsfunktie impli-
ceert dat, indien de waarneemhare variahelen in z normaal verdeeld zijn, de mi-
nimalisatie van F resi~1teert in maximale aannemelijkbeidsscbattingen. Deze
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schattingen zijn konsistent en asymptotiscb efficient. De minimalisatie van F
geschiedt met hehulp van een iteratieve procedure. in het minimum van F wor-
den met hehulp van de matrix van tweede-orde afgeleiden van F, de gescbatte
standaarddeviaties van de parameterscbattingen hepaald.

Toetsing: De biervoor genoemde standaarddeviaties kunnen in de toetsingsfase
worden gehruikt om de significantieniveau’s van de parameterscbattingen te he-
palen. In lineaire strukturele modellen werkt men verder veelal met een x2-ver-deelde toetsgrootheid en een hijbehorend kansniveau. Hiermee kan de nul-hy-
pothese worden getoetst dat bet gespecificeerde model korrekt is, tegenover de
alternatieve bypotbese dat bet korrekte model een willekeurige andere specifi-
katie hezit. Het aantal graden van vrijbeid van de x2-verdeling bedraagt

‘/2(p + q)(p + q + 1)—t.
Het kansniveau is gelijk aan de kans dat, indien de nul-hypotbese waar is, een

2 gevonden is
x -waarde wordt die groter dan de berekende waarde.
In bet algemeen wordt de x2-waarde ecbter niet als een toetsgrootheid ge-

hruikt, doch als een maatstaf ter heoordeling van de mate waarin bet model bij
de data past (de ‘overall fit’). Grote x2-waarden (en lage kansniveaus) duiden
op een slecbte ‘fit’, terwijl kleine x2-waarden (en hoge kansniveaus) een goede
‘fit’ aangeven. In de relevante Iiteratuur zijn de eigenschappen van de hereken-
de x2-waarde onderzocbt, en zijn een aantal alternatieve beoordelingsmaatsta-
yen voorgesteld’5. Gebleken is dat de omvang van de steekproef en het niet-sym-
metriscb zijil van de verdelingen van de waarneembare variabelen de waarde
van de toetsgrootheid sterk heinvloeden. Bovendien veronderstelt bet gebruik
van deze toetsgrootheid tamelijk grote steekproeven, terwiji omtrent de be-
trouwhaarbeid van de toetsgrootbeid in kleine steekproeven niks met zekerbeid
valt te zeggen.

4. LINEAIRE STRUKTURELE
MARKTAANDEELMODELLEN

Voor het in de paragrafen 1 en 2 genoemde merk A zullen achtereenvolgens vier
numeriek gespecificeerde lineairestrukturele marktaandeelmodellen worden ge-
presenteerd. Deze modellen bevatten de latente variabelen die in figuur 1 zijn
heschreven. Ret eerste model bevat de latente variahelen ‘bet werkelijke markt-
aandeel’ en ‘de prijsperceptie’. In bet tweede model wordt dit uitgebreid met de
latente variahele ‘berinnering’. De overige twee modellen hevatten de latente
variahele ‘hescbikhaarheid’. Daarhij wordt getracht om in bet vierde model
door middel van twee strukturele relaties met de wederwijdse afhankelijkheid
van marktaandeel en de heschikbaarbeid van bet merk rekening te houden.
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Model 1
Het eerste model is weergegeven in figuur 2. Van de variahelen die in deze fi-
guur voorkornen zijn terwille van de leeshaarbeid de indices A en t weggelaten.
Uit figuur 2 kunnen we afleiden dat een verandering van~n eenheid in de prijs-
perceptie (pp) tot een verandering van -y eenbeden in bet werkelijke marktaan-
deel (in) leidt. Bebalve door de prijsperceptie wordt de waarde van bet werkelij-
ke marktaandeel nog hepaald door de relatieve reclame-uitgaven (rap, rar, rat),
de gewogen distributie (d) en door een storingsterm (c). De dubbele notatie in de
cirkels en rechthoeken van figuur 2 geeft aan of een variahele een endogene (y,
i~) dan wel een exogene variahele (x, ~)is. We kunnen bet model dat in figuur 2
is afgebeeld als volgt specificeren’6:

= -y,~ + -y
2x3 + -y3x4 + -y4x5 + -y5x6 t ~ (10)

fyi [Xi [ci (11.1)
I~2I = L’21 27 + (11.2) (11)
[y3J [X3J [~J (11.3)

[xl= [Xi ~+ [6,1 (11.4) (11)
[x2 jX5j [621 (11.5)

De resultaten die met hebulp van 30 twee-maandelijkse waarnemingen van
merk A zijn verkregen, zijn vermeld in tabel 3a. De tahel hevat de gescbatte
co~ffici~nten ~j’), de gescbatte varianties van de storingstermen (& ~, 3j~, &~en
de gescbatte variantie van de latente exogene variahele (~ ~). Tevens zijn tussen
baakjes de hij de scbattingen behorende standaarddeviaties vermeld, evenals de

Figuur 2. Een,narktaandee/inode/ met twee /atente var/abe/en: in en pp.
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2

x -waarde, het aantal graden van vrijheid en bet korresponderende kansniveau.
Zoals in de voorgaande paragraaf hesproken is veronderstelt bet gebruik van

de ~2-verdeling als toetsgrootheid dat men werkt met tamelijk grote steekproe-
yen en dat de verdelingen van de waarneembare variahelen symmetrisch zijn.
Daar voor bet scbatten van de parameters in model (l0)-(l 1) en de hierna te
hespreken modellen slecbts 30 waarnemingen beschikhaar zijn en een aantal
waarneemhare variahelen een tamelijk scbeve verdelingbezit, zijn in deze studie
nog andere (‘additionele’) beoordelingsmaatstaven gehruikt. Bovendien dienen
zowel de x2-waarden als de t-waarden van de geschatte parameters die weinig
afwijken van de kritiscbe waarden voorzicbtig geinterpreteerd te worden.
De ‘additionele’ beoordelingsmaatstaven hestaan uit een aantal determinatie-

co~ffici~nten. Deze co~ffici~nten staan in tahel 3a vermeld. R~ en R~ (i =

1,. . . ,5) zijn de determinatieco~ffici~nten van respektievelijk de strukturele re-
latie (10) en de afzonderlijke relaties (11 .1)-(1 1.5). Zij geven de kwaliteit van de
afzonderlijke relaties weer. ~ en ~ zijn de determinatieco~ffici~nten van bet
simultane stelsel relaties tussen respektievelijk y,, y

2, y3 en 27 (11. l)-(l 1.3) en x,,
x2 en ~ (1l.4)-(ll.5). Zoals blijkt uit tabel 3a zijn de waarden van X, en X4 niet
gescbatmaar a priori gelijk aan~n gesteld. Dit isgedaan omdat het uit bet oog-
punt van identifikatie noodzakelijk is om de eenbeden waarin latente variabelen
worden uitgedrukt vast te leggen’

8.
Een verandering in deze eenheden, gekombineerd met een korresponderende

verandering in een parameterwaarde kan namelijk tot dezelfde waarde van een
waarneembare variahele leiden:

Xy = X
27 + e = (a27) +6 (12)

a

waarhij:
a = een zogenaamde scbaalfaktor.

Door nu voor elke latente variabele ~n X-waarde op ~n te fixeren kan deze
‘onhepaaldbeid’ worden opgeheven.
De in tahel 3a vermelde waarden van de determinatieco~ffici~nten ~ en ~ ge-
yen aan dat de gezamelijke fluktuaties in de y- en x-variahelen nauwkeurig de
fluktuaties in respektievelijk het werkelijke marktaandeel 27(m) en de prijsper-
ceptie g(pp) weergeven. Deze en volgende konklusies zijn in tegenspraak met de
vermelde waarden van de ~

2-toetsgrootbeid en het bijhehorende kansniveau. De
x -waarde geeft aan dat model slecbt bij de data past. Gezien2 namelijk bet onze
eerdere opinerkingen met betrekking tot de diverse heoordelingsmaatstaven,
verdienen de determinatieco~ffici~nten de voorkeur boven de ~2-toetsgrootbeid.
Gegeven de waarde van R~ kan gesteld worden dat de fluktuaties inm met name
worden teruggevonden in y

2(mc) en y3(md). Daar de determinatieco~ffici~nt R~
groter is dan R~ en bovendien & ~ niet signifikant is, kunnen we konkluderen dat
y2(mc) de meest betrouwbare indikator van m is voor dit merk A. De waarde
0,450 van R~ weerspiegelt de heperkte betrouwbaarbeid van het ex-factory ge-
meten marktaandeel mf*. Zoals inparagraaf 2 uiteengezet is, wordt dit veroor-
zaakt doordat de voorraden hij grossiers en detaillisten onjuist zijn gemeten.
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Met name hij korte waarnemingsperioden beeft dit konsequenties voor de he-
trouwhaarbeid van de gekorrigeerde ex-factory gegevens.

De voor x,(rpc) en x2(rpd) herekende determinatieco~fficienten R~ en R~ ge-
yen aan dat heide variahelen hetrouwbare indikatoren van de variahele pp zijn,
waarhij rpd iets hetrouwhaarder is dan rpc.
Uit de waarde R~ (0,984) en bet niet-signifikant zijn van de gescbatte variantie

van ~(&~),kunnen we konkluderen dat de fluktuaties inin goed kunnen worden
verklaard uit de fluktuaties in ~(pp), x3(rap), x4(rar), x5(rat) en x6(d). De ge-
scbatte variatie van pp(&~) is signifikant verscbillend van nul. Dit is van belang
omdat eenniet-signifikant geschatte variantie aangeeft dat de betreffende laten-
te variahele konstant is. Daar, zoals inparagraaf 3 is bescbreven, elke variahele
in afwijking van het gemiddelde is gemeten, zijn dan de waarden van de latente
variabele in de strukturele relatie voortdurend gelijk aannul. Als gevolg biervan
hehhen dan de geschatte waarden van de reaktieparameters in de strukturele re-
latie geen enkele hetekenis. De hij pp heborende reaktieparameter (i’) is even-
eens signifikant en beeft bet tbeoretisch juiste teken: hogere (lagere) niveau’s
van de prijsperceptie korresponderen met kleinere (grotere) marktaandelen. Be-
halve pp hebhen ook x5(rat) en x6(d) een signifikante invloed op m, de hijbebo-
rende reaktieparameters j’.~ en j’5 bebben de juiste tekens.

Tabel 3a. Parameterschamtingen en va/idatiekrimeria model I.

Structureel inodele
7 72 -‘

73 74
‘2

75

0t
a2r p2

•~
X
X,6 kansniveau

0,555b 0,003

(0,148)a (0,t)t5)

—0,002 0,055b
(0,006)(0,029)

0,373b 0,552b

(0,178)(0,158)

0,005
(0,009)

0,984 29,7T2 0,019

Meetinodelc
X2 X X X ~2— ‘1 ~2

‘2
G2

‘3
a

a41 —-

1 1,43.7b
(0,305)

0,917b

(0,213)

0,839b 0,377b

(0,066}TO,101)

0,035
(0,021)

0,081b

(0,023)

0,051b

(0,020)

0,026b

(0,012)

R~ R~ R~ R~ R~
0,450 0,948 0,762 0,915 0,940 0,951 0,963

a standaarddeviaties tussen baakjes -

b parameters signifikant op 5% sign. niveatr
gescbatte varianties en hijhehorende standaarddeviaties ziin met l0~ vermenigvul-

digd.
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Tabel 3b. Pararneterschattingen en va/idamiekriteria model 2.

Structureel inodel~
72 73 ‘2

a~
~2 ‘2 ‘2
0~2 0~2 a~ R~ x~ kans

niveau

—0,451 0,195
(0,422)~ (0,501)

0,594
(0,862)

0,549b

(0,158)

0,487 0,014 0,001 0,997
(1,831) (0,122) (0,016)

31,547 0,086

Meetmodeic
XI X2 X3 ~ ~ ~6 X7 X5

1,437b

(0,304)

0,916b

(0,213)

1 0,863b 1 1,002 1,555

(0,066) (2,358) (3,002)

q~‘I ‘2 “2013 J2

~1 ~1

~ 04a “204

0,376b 0,035

(0,100) (0,021)

0,081b

(0,023)

0,053b

(0,020)

0,024b 39,530b23,032b 0,691

(0,012) (10,414) (6,082) (1,277)

R~ R~ R2 Ri R~ R~ R~ ~ ~ R~~2

0,451 0,948 0,762 0,912 0,945 0,012 0,021 0,630 0,951 0,965 0,633

a, b, c: zie tabel 3a.

Tabe/ 3c. Para;neterschattingen en va/idatiekriteria model 3.

Structureel modele
7 ‘Y2 32 ‘20•t

2

~2 ~2

at12

D2 2 kans
niveau

~0,580b 0,584b

(0,142)a (0,251)

0,546b 0,072b

(0,158) (0,019)

0,161b 0,004

(0,049) (0,011)

0,989 32,230 0,001

Meetmodele
X X2 X3 X4 X5 X4 X7

1 1,392b
(0,288)

0,911b 1 - 0,867b

(0,203) (0,067)

(
(0,092)

“2 “2
U U‘I ‘2

“2 “2
042U ‘3 04

043 0%4

0,364b 0,051b

(0,098) (0,023)

0,074b 0,056b 0,022

(0,021) (0,021) (0,013)

0,001 0,011
(0,002) (0,006)

R~ R~ R~ R~ R~ R~ ~ R~, R
2
dx

2

0,469 0,924 0,782 0,907 0,949 0,986 0,943 0,937 0,966 0,989

a, b, C: zie tahel 3a.
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Tabel 3d. Parameterschamtingen en va/idatiekriteria mnode/ 4.

Structureel nsodele

(312 (321 711
“2
~

“2
~

‘-.2
~S

n2 R
2
,d

x2
II

kans

0,510
0,393b

(0,307)a (0,090)
0,602b

(0,153)

0,546b

(0,158)

0,004
(0,O1T)

0,015b

(0,005)

0,988 0,792 0,987 32,230 0,001

Meermodelc
X2 X3 X4 X3 X7

1 1,392b
(0,288)

0,911b

(0,203)

I 0,se7b
(0,067)

I
(0,092)

“2 “2
‘2

“2
0,3

“2
04

“2
042

“2
0~

“2

0,364b 0,051b
(0,098) (0,023)

fJ,0’74b
(0,021)

0,056b
(0,021)

0,022
(0,013)

0,001
(0,002)

0,011
(0,006)

R~ R~ R~ R~ R~ R~ R?1~, R~2 R~,

0,469 0,924 0,782 0,907 0,949 0,986 0,943 0,985 0,989 0,966

a, h, c: zie tabel 3a.

Model 2
Door toevoeging van de latente variahele ‘berinnering’ (b) verkrijgen we bet
model weergegeven in figuur 3.
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De latente exogene variahelen pp en b worden in figuur 3 aangegeven met ~, en
~ We kunnen de relaties van dit model als volgt weergeven:

27 7~ + 7~ + 73x6 + ~ (13)

[61 (14.1)
1y31 = lxi 27 + (14.2)
[y3J [X31 [E~J (14.3)

(14)[~i [X40 [6’i (14.4)
X
50 I (14.5)ii OX6j [~I+ 1631 (14.6)

I OX7J 1641 (14.7)
I [OX8 1651 (14.8)

De resultaten die voor dit model zijn verkregen zijn vermeld in tabel 3h. Tenein-
de de meeteenheid van de latente variahele b vast te leggen, is in (14) de waarde
van X6 op ~n gefixeerd. Bebalve de gescbatte variaties van de latente exogene
variapelen (&~,, &~3) hevat tahel 3h ook de geschatte covariantie tussen ~, en ~
(a~2). De determinatieco~ffici~nten ~ en R~~2 bebben hetrekking op de relaties
tussen respektievelijk x, x2 en ~, en x3, x4, x5 en ~2’ (14.4) — (14.5) en (14.6) —

(14.8).
De resultaten in tahel 3h hevestigen onze eerdere konklusies met hetrekking

tot de hetrouwhaarbeid van de metingen van bet marktaandeel en de relatieve
prijs van merk A. Ecbter, de fluktuaties in x3, x4 en x5 korresponderen niet met
fluktuaties in de latente variahele berinnering. Dit hlijkt uit de niet-signifikante
waarden van X7 en X~, de kleinewaarden van de determinatieco~ffici~nten R~ en
R~ en bet niet-signifikant zijn van de gescbatte variantie van ~2(U~3). Dit laatste
geeft aan dat de latente variahele ~2 in feite konstant is. Als gevolg hiervan zijn
de resultaten die voor de strukturele relatie (13) zijn verkregen zonder enige he-
tekenis. Deze resultaten zijn namelijk gebaseerd op de veronderstelling dat ~
fluktueert en dat de variantie van ~ gelijk is aan 0,487 x 1O~. Het feit dat de
fluktuaties in de relatieve reklame-uitgaven geen weerspiegeling zijn van fInk-
tuaties in de variahele ‘berinnering’, vindt mogelijkerwijs zijn oorzaak in bet
meer-dimensionale karakter van bet hegrip berinnering’

9. Het gebruik van de
latente variahele b vereist dan dat hehalve gegevens omtrent reklame-uitgaven,
ook andere indikatoren zoals ‘berinnerings’- en ‘berkennings’-metingen he-
scbikhaar zijn. Op grond van bet bovenstaande en de kleine (veelal niet-signifi-
kante) reaktieparameters in tahel 3a, zijn uit bet derde en bet vierde model de
reklame-variahelen weggelaten.

Model 3
Het derde model hevat de latente variahelen m, pp en de ‘hescbikbaarbeid’ (h).
De indikatoren van de exogene variahele beschikbaarbeid zijn de variahelen on-
gewogen- en gewogen distrihutie van merk A (do, d). Het model is weergegeven
in figuur 4.
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Model 3 kan als volgt geformaliseerd worden:

27 ‘y~, + ~ + ~ (15)

(16.1)r~i =i~i 27 + (16.2)(16.3)

(16.4)

+ (16.5) (16)rg~ [0XJL21Iii (16.6)(16.7)

Tahel 3c bevat de resultaten die met bet model zijn verkregen. Voor bet ‘scba-
len’ van de variahele h is de waarde van X6 op ~n gefixeerd. Wederom vormen
de resultaten een hevestiging van eerdere konklusies met hetrekking tot de he-
trouwhaarheid van de y-variahelen en de relatieve prijzen x, en x2. De waarde
van de determinatieco~ffici~nten R~~2 geeft aan dat de gezamelijke fluktuaties in
de distrihutie-variahelen x3 en x4 nauwkeurig de fluktuaties in de variahele h
weergeven. Op basis van de waarden van de determinatieco~ffici~nten R~ en
kunnen we konkluderen dat elke variahele afzonderlijk een hetrouwhare mdi-
kator van de latente variahele hescbikhaarbeid is. Uit de waarde van R~ en bet
niet-signifikant zijn van de gescbatte variantie van ~(&~)hlijkt dat de fluktuaties
in m goed kunnen worden verklaard uit de fluktuaties in de latente exogene va-
riabelen pp en h. De gescbatte varianties van deze variahelen (8~, en u~2) zijn sig-
nifikant evenals de bijbehorende reaktieparameters (i’ en i’2). Deze parameters
hebben hovendien bet tbeoretiscb juiste teken. De gescbatte covariantie tussen

en ~2(&~,2) is signifikant negatief. Uit de geschatte varianties &~ e~, n&~2ende
covariantie &2 kunnen we de enkelvoudige korre1atieco~ffici~nt tussen ~, en ~2

t12
herekenen, deze is gelijk aan — 0,81220. Er hestaat dus een sterk negatieve korre-
latie tussen de variahelen pp en h: lagere niveau’s van prijsperceptie korrespon-
deren met een hogere bescbikbaarheid en omgekeerd. Een mogelijke verklaring

F/guur 4. Fen marktaandee/mode/ metdrie latente var/abekn: in, pp en b.
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biervoor is dat naarmate konsumenten de prijs van merk A in toenemende mate
als laag percipi~ren, de tussenbandel meer bereid is om bet merk in bet assorti-
ment op te nemen. De korrelatie tussen ~ en ~2 impliceert ecbter dat de co~ffi-
ci~nten in de strukturele relatie (-~7~ en f~) voorzicbtig geinterpreteerd dienen te
worden, daar de effekten van ~ en ~ op de afhankelijke variahele 27 moeilijk te
scbeiden zijn.

Model 4
In dit model wordt met de wederzijdse heYnvloeding van marktaandeel en he-
scbikhaarbeid rekening gehouden (zie figuur 5).

Het model in fignur S hevat twee strukturele relaties, ~, en ~2 zijn de storingster-
men in deze relaties. Bebalve m(27,) is nu ook h(272) een latente endogene variabe-
le. Dienovereenkomstig worden de indikatoren van h en de hijhehorende meet-
fouten aangegeven met y en e. De wiskundige notatie van bet model is:

[1 ‘3,21 [27iJ = [~d’l~+ [~‘1
1—fl2, ii L2721 [I L~2J

if

I y2 I=1
y4 110

J[O

[~;I= ~+ 14]

(17.1)
(17.2)

(18.1)
(18.2)
(18.3)

(18.4)
(18.5)

(18.6)
(18.7)

(17)

(18)

6

Figuur 5. Een marktaandee/inode/ met wederzzjdse bernv/oeding van in en b.
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De resultatendie met dit model zijn verkregen, zijn vermeld in tahel 3d. De de-
terminatieco~ffici~nten R~, en R~ hebben hetrekking op de eerste en tweede
strukturele relatie, (17.1) en (17.2). De determinatieco~ffici~nten R~, ~ en

meten de kwaliteit van respektievelijk de twee strukturele relaties gezame-
lijk en de relaties tussen y,, y2, y3 en 27,(m) en y4, y5 en 272(h), (18.1)—(18.3) en
(18.4) —(18.5).
De hoge waarde van R~ geeft aan dat de fluktuaties in de afbankelijke varia-

helen in de twee strukturele relaties goed kunnen worden verklaard uit de fluk-
tuaties in de onafbankelijke variahelen. Op grond van de waarden van R~, en
kunnen we konkluderen dat dit ook geldt voor elke strukturele relatie afzonder-
lijk. Van een wederzijdse beinvloeding tussen marktaandeel en heschikhaarbeid
is echter niet duidelijk sprake, aangezien ‘3,2 niet signifikant is op bet 5%-signi-
fikantie-niveau. Fluktuaties in de bescbikhaarbeid leiden dus niet duidelijk tot
fluktuaties in het marktaandeel van merk A. Wel kan bet hestaan van de omge-
keerde relatie duidelijk worden aangetoond. De signifikante waarde van /~2

geeft het (positieve) effekt weer van een verandering in het marktaandeel op de
heschikhaarbeid van merk A. Naarmate bet marktaandeel van merk A groter is,
neemt hij de tussenbandel de hereidheid toe om bet merk in bet assortiment op
te nemen, betgeen tot eengrotere heschikhaarbeid leidt. In dit voorbeeld ligt bet
dan ook meer voor de band om te kiezen voor een ‘pull’-strategie dan voor een
‘pusb’-strategie. Getuige de signifikante waarde van i’,,, speelt hierhij de per-
ceptie die konsumenten van de prijs van bet merk bebben een helangrijke rol.

5. SAMENVATTING EN KONKLUSIES

In dit artikelwordt aangegeven op welkewijze men gegevens afkomstig van ver-
schillende bronnen kan gebruiken bij de hepaling van de effektiviteit van de ge-
banteerde marketing-instrumenten. De gegevens kunnen uit externe bronnen
(hij voorkeur ‘monitoren’) worden verkregen, terwijl ook uit internehron gege-
vens kunnen worden gegenereerd. De hetrouwhaarbeid van de data kan per
bron verscbillen. Dit wordt duidelijk als weuit de gegevens van twee monitoren,
te weten een konsumenten- en een detaillistenpanel, een aantal zogenaamde
dekkingsfaktoren ~erek~enen.

Tevens hlijkt de info~natie die aan gegevens ontleend kan worden afbanke-
lijk te zijn van de gebruikte gegevenshron. Het gebruik van verscbillende data
leidt namelijk tot verscbillen in grootte en signifikatie tussen de reaktieparame-
ters in numeriek gespecificeerde marktaandeelmodelen.
E~n mogelijkbeid om met de data bias in gegevens rekening te bouden is bet

toepassen van korrekties, waardoor gegevens worden verkregen die zoveel mo-
gelijk voor de data bias zijn gekorrigeerd. Een andere mogelijkbeid, waarhij
geen korrekties plaatsvinden, is de specifikatie van lineaire strukturele model-
len. In deze modellen kunnen meerdere gegevens per variahele worden gehruikt
en wel door de introduktie van latente of niet-waarneemhare variabelen in bet
model. De latente variahelen worden niet waargenomen of gemeten, maar wor-
den gedetermineerd door een aantal zogenaamde indikatoren: variabelen die
w~l waarneembaar zijn.
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Met hehulp van gegevens die hetrekking bebben op een merk van een fre-
kwent aangekocbt niet-duurzaam konsumptiegoed zijn een viertal modellen die
deze latente variabelen bevatten numerieK gespeciticeerd teneinde de effektivi-
teit van de marktinstrumenten op de latente variahele ‘het werkelijke marktaan-
deel’ vast te stellen. Andere latente variahelen die in ~n of meer van de model-
len geYntroduceerd werden, zijn ‘prijsperceptie’, ‘be:rinnering’ en ‘beschikhaar-
beid’.
Uit de numerieke specifikatie van de vier lineaire strukturele marktaandeel-

modellen blijkt onder meer dat:
— bet marktaandeel gemeten door het konsumentenpanel de meest hetrouwba-
re indikator voor bet werkelijke marktaandeel van merk A is;

— de relatieve prijs gemeten door het detaillistenpanel de meest betrouwbare
indikator voor de prijsperceptie van merk A is;

— dat de boogte van bet marktaandeel eerder de boogte van de bescbikhaarheid
van merk A heynvloedt dan andersom;

—- de relatieve reklame-uitgaven aan pers, radio en t.v. geen goede indikatoren
zijn voor de latente variahele herinnering;

— de fluktuaties in het marktaandeel van merk A zeer goed verklaard kunnen
worden met hebulp van deze modellen.

Samenvattend kunnen we stellen dat met hebulp van lineaire strukturele model-
len de effektiviteit van marktinstrumenten op een responsmaatstaf op een uit-
stekende wijze hepaald kan worden in geval er meerdere datahronnen voor ~n
of meer variahelen hescbikbaar zijn. Bovendien kunnen deze modellen gehan-
teerd worden om indikaties omtrent de hetrouwhaarbeid van de gegevens te ver-
krijgen.

NOTEN

1. Zie Leeflang, Olivier (1981).
2. Zie Nenning, Topritahofer en Wagner (1979), Leeflang, Olivier (1980) en Prasad,

Casper en Schieffer (1983).
3. Zie Leeflang, Olivier (1980, 1982), Leeflang, Olivier en Plat (1981).
4. Zie Leeflang, Olivier (1982).
5. Zie voor voorheelden van toepassingen van lineaire strukturele modellen in de mar-

keting: Aaker, Bagozzi (1979), Bagozzi (1980) en een aantal artikelen in Journal of
Marketing Research, 19 (November), 1982.

6. Zie voor de introduktie van het hegrip ‘dekkingsfaktor’: Leeflang, Olivier (1980) en
voetnoot 1 en 3.

7. Zie Leeflang, Olivier, Plat (1981, p. 37).
8. Daar de waarnemingsperiode per gegevenshron verscbilt, zijn de gegevens zorgvul-

dig getransforineerd tot gegevens die op dezelfde waarnemingsperiode hetrekking
hebben.

9. Zie Johnston (1972, pp. 192-207).
10. De berekening van de F-toetsgrootbeid is als volgt:

F 6 48 7817 —(1541 + 1889) — 10232.
48 6 (1541 + 1889)

De bekende F-waarde is groter dan de tbeoretiscbewaarde welke boort hij het 95-e
percentiel: de nul-hypotbese moet worden verworpen.
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11. Zie J6i~skog (1973, 1977), JOreskog, S~rhom (1982). De afkorting LISREL staat
voor Linear Structural RELations.

12. Zie buy. Leeflang, Beukenkamp (1981).
13. Zie JOreskog, S~’rhoin (1978, 1981).
14. Met X wordt de determinant van de matrix X bedoeld, tr(X) geeft bet spoor (‘tra-

ce’) van X aan.
15. Zie hijv. Bagozzi (1981), Booinsina (1981), Fornell, Larcker (1981a, 1981b), Thres-

kog, SOrbom (1981), Bearcfen, Sharma en Teel (1982), Hoelter (1983).
16. Strikt genomen dient het meetmodel (11), voorzover bet de exogene variabelen be-

treft gescbreven te worden als:
[xl X, 0 0 0
1x21 X2 0 0 0
I~3I 0 1 0 0
1x41 0 0 1 0[~J ~ ~ ~

0 0 0 0
waarb,j men nog dient te specificeren dat de varianties van 63 t/m 66 gelijk aan nul
zijn. Op d~ze wijze wordenx3 t/m x6 als exogerie variabelen zondermeet fouten in de
strukturele relatie (10) opgenomen.

17. Zie hi. Threkog, S~5rbom (1981, pp 36-40): R~ = i — a ~ -

— 1 aarbij S d— — j2 /~
2 w e steeE~roefvariantie van y, is.

‘I YI’

~ =1 — 0,I/~S~, ~ =1 — 04’,.’j, waarbij S~,, S~ de
riantie matrices zijn van y,, y

2, y3 enx1, x2. Zie voor de hetekenis van voetnoot 14.
18. Zie bijv. Joreskog (1977), Bagozzi (1980, pp. 165-176).
19. Zie Bagozzi en Silk (1983).
20. De korre1atieco~ffici~nt tussen ~, en ~2’.vordt berekend als

U~l2/ \/~77a’~2= —0,161/ 0,546 x 0,072 = —0,812.
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4. De dynamisehe sociaal-politieke en
ekonomisehe beinvloeding van potentieci
fascisme

De ontwikkeling van een empirisch tijdreeksmodel

J.D. MELOEN

SAMENVATTING

Om de ontwikkeling in de tijd van sociale, politieke en ekonomische invloeden op autori-
tairisme of potentieel-fascisme te onderzoeken, werd een tijdreeksanalyse uitgevoerd van
de responsen van 136 Amerikaanse studentenpopulaties op de Calif. F-schaal over de pe-
node 1954-1977.
De beste verkiaringen werden geleverd door modellen die waren opgesteld met behuip

van de assumpties vanAdorno et.al. (1950). Deze verklaningsmodellen bevatten een ster-
ke sociaal-politieke en een relatief zwakke ekonomischekomponent. Hieruit kon worden
afgeleid dat ekonomische teruggang weliswaar een blidrage kan leveren aan een toename
van autonitainisme, maar dat het sociaal-politeke beleid ten aanzien van autoritainisme-
gevoelige thema’s van groter belang lijkt.
Uitbreiding van het model tot de periode 1920-1977 steunde de veronderstelling dat in

tij den van toegenomen maatschappelijk autoritainisme, de vervolging van minderheids-
groepen — in dit geval van homofielen — ook toeneemt.
Deze resultaten kunnen als bevestigend worden beschouwd voor de autonitairisme-

theorie van Adorno et.aI. op een longitudinaal en socinal niveau.

1. INLEIDING

Sedert het aan de macht komen van de nazi’s in Duitsland in 1933 hebben velen
zich beziggehouden met de vraag welke de kondities waren die dit mogelijk
maakten. De benaderingen die hiervoor gegeven zijri hebben veelal gemeen dat
zij voornameLijk theoretisch van aard zijn, indirekt getoetst zijn of slecht naar
andere situaties te generaliseren zijn. Hier zal een poging worden beschreven
am met behuip van ti]dreeks-analyse te komen tot cen toetsbaar en meer-om-
vattend algemeen model voor de historische, sociaai-politieke en ekonomische
befnvloeding van potentieel-fascisme of autoritairisme zoals omschreven door
Adorno c.s. (1950) 1)
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Allereerst zullen in het kort enkele van de mogelijk belangrijkste beynvloedende
faktoren warden besproken en zal enig beschikbaar empirisch onderzoek war-
den nagegaan. Vervolgens zal een tijdreeks-analyse worden beschreven, die
leidde tot de opstelling van een voorlopig verklarend model. Dit model wordt
daarna getoetst in een meer uitgebreide situatie. Een omschrijving van de auto-
ritairisme-cyclus, het integrale model, de mogelijke konsekwenties ervan en de
beperkingen van de analyse, besluiten deze uiteenzetting, die een samenvatting
inhaudt van een elders (Meloen 1983a: 161-216, ongepubl. diss.) gegeven uit-
voerige beschrijving 2).

De meest gangbare redenering is dan dat de ekonomische krisis van de dertiger
jaren de nazi’s aan de macht heeft geholpen. De kern van de redenering is dat
ekanomische anrust en met name perioden van gratewerkloosheid noodzakelij-
kerwijs tat een ‘verrechtsing’ leidt, waarbij parlementaire demokratie~n gevaar
lopen ineen te storten en plaats te maken voor autoritaire diktaturen: de z.g.
krisis-versterkt-autoritairisme hypothese. Deze redenering die vooral aantrek-
kelijk is voor-diegenen die sociaal gedrag reduceren tat ekonomisch gedetermi-
neerd gedrag, is op een aantal punten onbevredigend. Afgezien van het gebrek
aan specifikatie van tussenliggende processen, faalt de redenering vaornamelijk
bij generalisatie: in 1932 werd door de Amerikanen onder vrijwel dezelfde eko-
nomische omstandigheden (25% werkeloosheid) als in Duitsland een president
gekozen die steunde op het meest pragressieve deel van de bevolking en een ge-
heel andere mentaliteit en een ander palitiek programma uitdroeg. Qak de Afri-
kaner Apartheids-Nationalisten haalden hun beslissende stembusoverwinning
in 1948 niet tijdens een ekonomische krisis. Het moet inmiddels wel opvallen dat
de redenering voornamelijk voor Duitsland begin dertiger jaren van toepassing
is.

Onvrede met deze zuiver ekonomische redenering leidde destijds al in Duitsland
bij wat bekend ~verdals de Frankfurter Schule, tot onderzaek met gaandeweg
andere uitgangspunten, waarbij men de hiaten die de ekonomische redenering
achterliet trachtte op te vullen met psycho-analytische methaden en hypothe-
sen. Ret beeld wat men zich vormde van de achtergranden van het fascisme,
werdmeegenamen bij de vlucht van een aantal ledenvan de Frankfurter Schule,
waaronder Marcuse, Fromm, Horkheimer en Adorno naar de Verenigde Sta-
ten. Hoewel hun analyses enigszins uiteenliepen, werden zij gekenmerkt door
ruimere aandacht voar historische, sociale, politieke en persoonlijkheids-fakto-
ren, dan enkel voor ekonomische faktoren. Adorna zou tenslotte in samenwer-
king met Frenkel-Brunswik, Sanford en Levinsan eind veertiger jaren aan de
Berkeley-universiteit in een uitgebreid empirisch onderzoek de gevoeligheid
voor anti-semitische en etnacentrische uitingen benoemen met een door politie-
ke en sociale faktoren beinvloedbare autoritaire persoonlijkheidsstruktuur,
d.w.z. de potenti~le aanhang voor fascisme zau vooral uit die sektaren van de
maatschappij komen waar mensen dergelijke autoritaire opvattingen za stabiel
aanhingen, dat gespraken kon warden van een vaste instelling of persoonlijk-
heid. Dezeinstelling werd geoperationaliseerd in de F-of potentieel fascisme-
schaal. Het7oiYderzaek werd in 1950 gepubliceerd als ‘The Authoritarian Perso-
nality’, en heeft grate indruk gemaakt. De latere reducering echter van hun be-
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grip van potentieel-fascisme tot een persoonlijkheidsverklaring was nimmer hun
bedoeling. Zij meenden (Adorno c.s. 1950:7) dat de kondities waaronder fascis-
me in de maatschappij toeneemt in die maatschap:pij zelf gezocht moest wor-
den. Sanford (1973:147): ‘At the time we began our work contemporary econo-
mic and social factors and processes were generally considered major determi-
nants of ethnic prejudice. More inward, more individualistic factors we thought
were rather neglected:. . .‘ M.a.w. hun konstruktie van de autoritaire persoon-
lijkheid was slechts bedoeld als aanvulling op bestaande theorieen.
Na enige decennia onderzoek met dit koncept (voor een overzicht zie Meloen

1983a) 3) is de kennis van potentieel-fascisme weliswaar sterk toegenomen, maar
over de sociale kondities die toenarne of afname ervan bewerkstellingen op
maatschappelijk niveau bestaat zeer weinig empirisch getoetst onderzoek. Gus
resten slechts de studies van Sales (1972, 1973) en van Jorgensen (1975), die bei-
den impliciet vooral de krisis-versterkt-autoritairisme hypothese onderzochten.
Hun bijdragen suggereerden overigens wel dat dynamische faktoren van in-
vloed kunnen zijn op autoritairisme, hetgeen niet afgeleid kon worden uit b.v.
veel sociologische cross-sektionele studies, die steeds een voornamelijk statisch
en ~nmalig karakter droegen.
Uitgangspunt voor deze studie was daarom de vraag welke onderling onaf-

hankelijke dynamische faktoren op sociaal, politiek of ekonomisch gebied, de
maatschappelijke fluktuaties in de tijd van autoritairisme of potentieel-fascisme
kunnen verklaren.

2. HET UITGANGSPUNT VAN DE ANALYSE

De mogelijkheid om autoritairisme-ontwikkelingen in de tijd te onderzoeken op
een empirisch nivean ontstond mm of meer door een toevalsbevinding. Een
grondige inventarisatie ofmeta-analyse van F-schaal scores (Meloen 1983a) van
enige honderden, voornamelijk Amerikaanse populaties volgens stringente kri-
ten leverde een 136-tal onderling vergelijkbare studenten-populaties op yen-
spreid over de periode 1954-1977. Van hun gemiddelden kon eentijdreeks — de
studenten-autoritairisme reeks — worden gekonstrueerd, die op het eerste ge-
zicht al een opmenkelijke relevantie leek te hebben: een hoogtepunt in de vijfti-
ger janen, gevolgd door een doorzettende daling in autoritairisme in de zestiger
jaren, waarbij het meest anti-autoritaire niveau eincl zestiger, begin zeventiger
jaren werd beneikt, hetgeen historisch samenloopt met hoogtepunten van het
Amenikanuse anti-autoritaire verzet: voor burgerrechten en demokratisening,
tegen oorlog en militarisme, voor grotere sexuele en morele vrijheden e.d., the-
ma’s die steeds met laag scoren op de F-schaal geassocieerd waren.
Opgemerkt moet worden dat deze fluktuaties zeer gering waren en eerder de

stabiliteit opviel, van de al sinds 1945 anti-autoritair scorende studenten. De
lichte fluktaties werden echter gefnterpreteerd als een aanpassing aan maat-
schappelijke pressies en als zodanig als uitingen van beThvloeding door externe
sociale faktoren, waarvan de aard aanvankelijk nog onduidelijk was.
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Figuur 1. Dc F-scores van Amerikaanse studenten-populaties -vertoonden een golfbewe-
ging, met een dating in de zestigeriaren. Deze reeks was het uitgangspunt voor de tUd-
reeks-analyse.

3. DE ONTWIKKELING VAN EEN VERKLAREND MODEL

De ge~igende methode om dergelijke fluktuaties tevenklaren is tijdneeks-
analyse 4). De afhankelijke, te verkiaren reeks of variabele — als de studenten-
autoritainisme reeks — wordt dan verklaard met ~n ofmeer signifikante, onaf-
hankelijke venklarende reeksen of vaniabelen 5). Verklarende vaniabelen wenden
opgespoord op grond van theoretische overwegingen. Als autoritainisme gevoe-
hg is voor-ekonomische omstandigheden, dan moeten ekonomische series een
signifikante bijdrage leveren. Er werden een zeven-tal ekonomische series ge-
konstrueend die het niveau aangaven van de werkeloosheid, de faillisementen,
de produktiegroei, het verwachte ondernemingsklimaat, de venwachte persoon-
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hijke financi~le situatie en de beoordeling van de algemene ekonomische toe-
stand. Op eenste inspektie bleek al dat de nelatie met de autonitainisme-reeks
zwak tot afwezig was, terwijl Pnincipale Componenten (PC-) analyse ook geen
stenke gemeenschappelijke onderliggende faktor aangaf. Toch wenden ze in de
analyse opgenomen, met name de werkeloosheids-senie, omdat enkele wel een
onafhankelijke signifikante bijdrage leken te geven.
Daannaast wend op basis van enkele elkaar bestnijdende autoritairisme theo-

rie~n, namelijk die van de pensoonhijkheidsontwikkehing van Adorno c.s. (1950)
en de later ontwikkelde kognitieve interpretatie (o.a. Goldstein & Blackman
1978) een aantal venklarende vaniabelen gezocht, die deze theorie~n konden ne-
presentenen.
Het koncept van Adorno c.s. ging uit van een negental basis-attituden die sa-

men de denkweneld vonmden van de autoritaire persoonlijkheid. Zeven van de-
ze basis-attituden konden in ~n of meen socialereeksen worden geoperationali-
seerd, die z.g. ‘concomittant variation’ (panallelle ontwikkeling) vertoonden, en
waarvan de gezamenhij ke ondenliggende komponent autonitainisme op sociaal ni-
veau zou weengeven. Autoritair con ventionalisme wend vertegenwoordigd door
(bet tegengestelde van) neligieus non-conformisme, knijgstuchtovertreding, en
desertie-frekwenties; autoritaire onderdanigheidmet religieuze participarie, be-
volkingsgroei, voorkeur voor grote gezinnen en een afkeer van kleine gezinnen;
autoritaire agressie of bestraffingsneiging met frekwenties van voorstanders
van drooglegging, van uitgevoerde doodstraffen, van omvang van de gevange-
nisbevolking en van de frekwenties in percentages vermoorde vrouwen; anti-in-
traceptie of afkeer van het aiten van gevoelens met non-respons op bepaalde
opinie-vragen; bilgelovigheid en stereotypic met (bet tegengestelde van) de fre-
kwenties voorkeur van mannen voor een vrouw als president, en (het tegenge-
stelde van) het opleidingsniveau; prc-okkupatie met macht en hardhcid met de
frekwenties niet in aktieve strijd gewikkelde mihitairen en met de ontwikkeling
in de militaine uitgaven; sexuelepreokkupatie met (bet tegengestelde van) dege-
slachtsziektefrekwenties. Alleen projektiviteit en cynisme en destruktivitcit
konden niet geoperationaliseerd worden, maar leke:n al in de andere series verte-
genwoordigd.
Met PC-analyses werd een sterke onderliggende gemeenschappelijke kompo-

nent verknegen en in de modellen betrokken. De kognitieve interpretatie van
autonitairisme, die autoritairisme toeschrijft aan een gebrek ann opleiding,
wend ventegenwoordigd door twee series die ontwikkelingen in bet opleidings-
niveau aangaven. Tenslotte werden ten vergehijking willekeunige weer-statistie-
ken genomen uit een andere peniode (1920-1950) dan de studenten-autonitairis-
me reeks om na te gaan of de geselekteerde series betere verklaningen gaven dan
toevalhige series.
De onderliggende redenering is dan dat als het geheel van sociale autonitainis-

me indikatoren een toename lant zien in een bepaalde peniode deze parallel zal
lopen, mogehijk door gewenning of afgedwongen konformisme, met een toena-
me van individuele autonitainisme-gemiddelden. Als b.v. bet militanisme en het
nantal militairen toeneemt, dan zullen militaire angumenten maatschappehijk
gezien ook toenemen. Inderdand bleken de militaire series, naast de relegieuse
participatie-serie en bet percentage vermoorde vrouwen-serie, de sterkste relatie
met de autoritainisme-serie te vertonen.
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Tientallen modellen zijn met behulp van de genoemde series uitgepnobeerd,
waarbij steeds ten exploratie en kontrole verandeningen in samenstelling van de
modellen werden aangebnacht. Voor het vinden van onderliggende faktonen
wend steed&PC-analyse gebnuikt. Al vrij snel bleek dat modellen met rneen dan
twee venklarende vaniabelen niet haalbaar waren, wegens de gefnterkorreleerd-
heid (multikollineariteit) van de venklanende vaniabelen, die immers onafhanke-
lijk dienen te zijn. Meen dan twee venklarende vaniabelen bleek ook niet nodig
omdat de sociale series meestal een sterke gemeenschappelijke komponent yen-
toonden, die tevens een stenke signifikante bijdnage leverde aan dete venklanen
autonitainisme-fluktuaties, terwijl een ekonomische vaniabele (meestal de wer-
keloosheid) cen daarvan onafhankelijke signifikante, zij bet zwakke, bijdnage
toevoegde. Dit is op een aantal uiteenlopende manienenvastgesteld. Voor verge-
lij kingvan de kwaliteit van de modellen werd gebruik gernaakt van het Akaike’s
Information Criterion (AIC) dat van het onverklaande deel van de vaniantie uit-
gaat 6) (de klassieke R2 lag meestal boven de .95). -

WL

—~ .—o~o-— —.——a—--~—- —o~~ .—~ LEVEL

-— — — I RES IOUa

1954 1960 1970 T977

HET ADORNO AUTORITAIRISME MET WERKELOOSHEID - MODEL 1994~1977

Figuur 2. F-let sociaal-autoritairisrne op basis van het Adorno c.s. koncept
(AD-A U77-21-7,J met werkeloosheid (WL) — modelgaf theoretisch en empirisch de beste
verkiaring (MODEL-AUT) van het studenten-autoritairisme ~4UT).

AUT = s-13.32 -I- 0.26 WL + 1.01 AD-AUT-21-7 + RES,
(—2~48) (4.04) (14.58)

RES, = 0.28RES,
1 + WI? -

wearin:RES =- residu; WI? = witte ruis; N= 24 tiidstippen; Pwaarden (tussen heakics,)
hoger dan 2.080 zijn signifikant op 5% niveau
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De belangrijkste nesultaten van deze modelvengehijkingen leverden aanzienlijke
steun voor de autoritainisme-modellen volgens de Adonno-intenpretatie, terwijl
zowel zuiven ekonomische modellen als modellen op basis van de kognitieve in-
terpnetatie van autonitainisme het niet beten deden dan spunieuse (toevals-) mo-
dellen op basis van weer-statistieken. De beste theoretische ~n empinische mo-
dellen werden geleverd met behulp van een sterke sociaal-autoritairisme vania-
bele op basis van de Adonno-interpretatie en een zwakke ekonomische (wenke-
loosheid) vaniabele.

1JR 1JR
KAUS-AUT-9 —+ AUT —~GEDR-AUT

2 JR

Figuur 3. Kausale verbanden op basis van kruiskorrelaties gaven steun aan de veronder-
stelling dat grootschalig sociaal-autoritairis,ne (KAUS-AUT-9) voorafging aan (studen-
ten) autoritairisme (A UT), dat gevolgd werd door met autoritairisme verbonden gedra-
gingen (GEDR-A UT-12,).
KAUS-AUT-9 & AUT A UT & GEDR-AUT-12 KAUS-AUT-9 & GEDR-A UT-12
—1]aar = +.934 —1jaar = +.900 Ojaar = +.965
Ojaar =—+.951 0]aar = ±.928 +Ijaar = +.985

±ljaar= +.961*** +Jjaar = +.948*** ±2jaar =
+2jaar ±.941 +2jaar = +.938 +3jaar = ±.989

Ben poging werd ondernomen om met behulp van knuiskorrelaties kausale yen-
banden te verkennen. Daarbij werd verondersteld dat grootschalig sociaal-auto-
nitainisme (kausaal-autonitairisme) in de tijd gevolgd zou worden door indivi-
dueel (studenten-) autonitainisme dat vervolgens in (he tijd gevolgd zou worden
door individueel autonitairisme-gebonden gedrag (gedrags-autonitainisme). De
autonitainisme indikatoren werden daartoe aprioni verdeeld in een groep kau-
saal-autoritainisme reeksen en een groep gednags-autonitairisme reeksen. Van
beide wend de onderhiggende gemeenschappelijke komponent genomen en van
deze werden samen met de studentenautoritainisme reeks knuiskorrelaties bere-
kend. De verondenstelling wend hienbij geheel bevestigd: fluktuaties in de kausa-
le reeks werden eenjaan later gevolgd door fluktuaties in de studenten autonitai-
nisme-reeks, die ween een jnar later werden gevolgd door fluktuaties in de ge-
dragsreeks. De relatie tussen autonitairisme en bijbehorend overt gedrag werd
nog eens nader met Costner’s pad-analyse berekend en in tegenstelling tot gang-

AUTORITAIRISME +.986 AUTORITAIR

GEDRAG

+.980 +.983 +.986 +.953

SOC-EK-AUT AUT CH-ATT HOMIC-WM

Figuur 4. Metde methode van Costner werd cen sterke relatie gevonden tussen autorital-
risme en autoritair gedrag. Bil deze methode ontstaan steeds twee korrelaties waarvan
hier het gemiddelde wordt vermeld. Het geheel voldeed aan het Konsistentie Kriterium
(t = 0.405 7, n.s. hi] N = 24 en 5% kansnivcau~.
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bane opvattingen over attitude-gedragsinkonsistenties, werden zeer hoge korne-
laties gevonden: tussen de + .883 en +7986~). -

Ret voonlopig ontwikkelde verklaningsmodel van autoritainisme-fluktuaties
voor de peniode 1954-1977 bevatte daanmee een sterke sociaal-autonitainisme
komponent op basis van het Adorno-koncept en een zwakke ekonomische va-
niabele. Ret model gaf een betere venklaring dan spunieuse modellen, zuiver
ekonomische modellen en modellen op basis van de kognitieve interpretatie van
autonitainisme, en een kausale keten van grootschalige sociale processen via mdi-
vidueel autonitainisme naur autonitairisure-gebonden gednag kon worden vastge-
steld.
Aangezien nog weinig ervaning bestaat ten aanzien van de houdbaarheid en

de generalisatie-mogelijkheden van dergelijke modellen, wend gezocht naan een
ruimere toepassing en toetsing ervan.

4. VALIDERING VAN HET VERKLARINGSMODEL

Aanvankehijk nog zonder het oogmerk om tot een toetsing te komen wend ge-
tracht de autonitainisme-serie uit de periode 1954-1977 met behulp van de ge-
meenschappelijke komponent uit vijf autonitainisme-indikatoren (militairen,
groei kenkgemeenschappen, bevolkingsgroei, geslachtsziekten, percentage yen-
moorde vrouwen) die oven die peniodebeschikbaar waren en de co~ffici~nten uit
het theoretisch en empinisch beste 1954-1977 verklaningsmodel. Op deze wijze
wend een reeks gekonstrueerd die als autoritairisme-schatting over de peniode
1920-1977 kon gelden. Bij inspektie van deze reeks bleek een toename van auto-
ritainisme in de vijftigen jaren te bestaan en het vermoeden ontstond dat dit een
Koude Ooflogs-effekt kon zijn. Ben direkte toetsing leek wegens gebrek aan re-
levante tijdneeksen niet mogelijk. Bij een speurtocht echter naar mogelijk yen-
klarende reeksen wend een studie met een uitgebneide bibliognafie over homofi-
lie met meer dan 7000 titels (Bullough et.al. 1976) gevonden. Door de titels te
rangschikken naar jaar van uitgave voon ieder van de bijna twintig onderverde-
hingen en deze vervolgens te delen door toename vanpublikaties in het algemeen
kon een hele senie tijdreeksen worden samengesteld, die de nelatieve toename in
publikaties en daarmee de aandacht voor betreffende deelgebieden vanaf 1920
aangaven met betrekking tot homofilie. Drie hoofdpatnonen werden daarbij
duidelijk: de belangnijkste werden gevormd door (1) de institutionele reeksen
(aantallen publikaties betneffende de hoofdstukken: wetgeving, rechtzaken, mi-
litaine dienst, religie, ethiek), de sociaal-wetenschappelijke reeksen (anthropolo-
gie, geschiedenis, psychologie, sociologie, opvoedkunde en kinderen) en de ro-
man-reeks, en deze liepen alle zowel ondenling parallel als parallel met de auto-
nitairisme-schatting. De relaties waren sterk (meer dan + .90). Daanentegen
volgden de (2) medisch-biologische publikaties en de (3) publikaties van homo-
organisaties een geheel eigen patnoon.
Om de relevantie van deze relaties met de autonitairisme-serie aan te geven is

enige toehichting noodzakelijk. Uit de autonitainisme-theonie van Adorno c.s.
kan worden afgeleid dat in penioden van toegenomen antonitainisme-gebonden
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DE SOCIAAL - EKONOMISOHE AUTORITAIRISME SCHATTING

Figuur S. Uit deekonom/sche — werkeloosheids — 5cr/c (EK-AUT) en desociale autori-
tairisme serie (SOC-AUT) werd cen sociaal-ekonomisch autoritairisme model geschat
(SOC-EK-AUT) voor de 1920-1977periode, met de coefficienten ult een van de baste
autoritairisme verk/arende model/en ult de 1954-J977periode. Dcaldus berekende kurve
stelt dan de geschatte ontwikkeling van maatschappelijk autoritairisme voor in de per/o-
de 1920-1977 in de Verenigde Staten.

SOC-EK-AUT = —11.78 + 0.24 EK-AUT (WL) + 1.00 SOC-A UT-S-PC-i

agitatie de kans op onderdnukking of zelfs vervolginig van minderheidsgnoepen
groter wordt. Welke minderheidsgroep dat is, is meestal slecht voorspelbaar,
maar dat en ~n of meen minderheidsgroepen vervolgdworden is dan vnij zeker.
Als de autoritairisme-schatting juist is dan wil dat zeggen dat in de vijftigen ja-
ren een verhoogd autonitainisme niveau in de Verenigde Staten zou moeten lei-
den tot toegenomen vervolging van een minderheidsgroep, hetgeen het geval
bleek: homofielen werden op grote schaal onderdrukt. De studie van Licata (in
Bullough et.al. 1976) beschnijft dat naast kommunisten ook homofielen werden
vervolgd: ‘Senator Joseph McCarthy (R-Wisc) has the dubious honor of having
led this hysteria and his accusatory attacks made Communism and homosexua-
lity synonymous with un-Americanism’. Offici~le regeningskommissies werden
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Figuur 6. Hetgeschattesociaal-ekonomisch autoritairistn~ (1920-1977) vertoondecen op-
inerkellike ovcreenkomst metgolfbe - ‘egingen in aanta/len pub7likaties oveihomofihie, en
welmetde volgende rceksen: de reeks die al/c publikaties bevatte (‘HOM-TOTL de reck-
sen die inst//ut/one/c pub/ikatks (‘HOM-INSTI,), sociaal-wetenschappclijke pub/ikaties
t’HOM-SOC’S~D en romans (‘HOM-NOI’9 bevatten, maar n/ct de recksen van ,nedisch-
bio/ogische (HOM-MED-BIO) pub/ikaties en van pub/ikaties van homo-organisaties
(HOM-PRO-HOM).



SOC-EK-AUT

gevormd om rapponten oven homofielen samen te stellen en honderden z.g.
‘sexual perverts’ werden als ambtenaar ontslagen. Ook in de rest van het land
vonden z.g. ‘clean up drives’ plaats en gaandeweg inde vijftiger jaren wenden en
diskriminerende wetten aangenomen. Weliswaar wend en gelijktij dig een homo-
beweging opgezet, mann qua omvang en invloed zou deze beweging pas eind
zestiger janen een enonme groei doormaken, terwiji in de vijftiger jaren slechts
geringe aantallen homofiele en lesbische personen zich dunfden te verenigen in
organis~ties, die onder voortdurende bedreiging van socialechantage en politie-
invallen leefden. De wetgeving wend in de loop van de zestiger janen ovenigens,
deels door druk vanuit de homo-beweging, veelal weer gelibenaliseerd.
Deze vervolgingsgolf heeft zijn weenslag duidelijk gehad in de publikaties,

waarvan met name de sociaal-wetenschappelijke gezien kunnen wonden als yen-
dediging tegen de wilde aanvallen van McCarthy.
Tijdreeks-analyse met de reeks die de fluktuaties in het totale aantal homofi-

lie-publikaties nangaf over de peniode 1920-1977 hiet zien dat een optimale yen-

Soc -AuT

EK -AUT

LEVEL

~ESiDU

HET SOCIAAL-EKONOM~SCH AUTORITA)R~SME MODEL 1920-1977
EN HOMOFILIE-PUBIiKATIES (1 JAAR LATER)

Figuur 7. Het geschatte sociaa/-ekonomisch autoritairisme model 1920-1977 (SOC-EK-
AUT)gafde baste verk/aring a/sfiuktuaties in autoritairisme na cenjaar gevo/gdwerden
door f/uktuaties in de homofi/ie-series. Dit geeft steun aan cen kausaa/ verband tussen
sociaa/-ckonomisch autoritairisme en de vervolging van homofie/en, waarvoor de pub/i-
katies een indikator waren.
HOM-TOT(+1]aar,) = —10.87 + 0.20EK-A UT + 1.01 SOC-AUT + RES1

(1.202) (2.032) (9.633)
RES, = 0.52 RES,J + WR (methodeDurbin)
D.W. 1.79 (geen autokorre/atie); R

2 = .849
waarin.~D. W. = Durbin- Watson wearde; bUdrageco~’fficienten (tussen haakjes) issigni-
fikant bi] t-waardcn boven 2.000 voorN = S7en 5% kansniveau.
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klaring gegeven kon wonden met dezelfde sociale en ekonomische vaniabelen en
vrijwel dezelfde co~fficienten, als gebnuikt in het venklarende autoritainisme-
model oven de peniode 1954-1977. Anders gezegd: het verklaringsmodel voor de
peniode 1954-1977 gold ook voon -de langene peniode 1920-1977, hetgeen een
aanzienlijke steun geeft aan bet eerder_ontwikkelde model. Gok hien gaf een
sterke sociale faktor naast een zwakke ekonomische faktor de beste venklaning
en wel in dezelfde ondenhinge venhouding. De fluktuaties4n de homofilie-pubhi-
katies wanen daarmee sterk gerelateend aan de maatschappelijk golfbeweging in
autoritainisme.

Knuiskornelaties gaven bovendien aan dat ook hier de fluktuatie in de autoritai-
nisme-schatting voonaf ging aan de golfbeweging in de homofilie-publikaties,
hetgeen een opmerkehijke bevestiging is van wat histonisch beschreven wend: na
het oproepen van de maatschappelijke autonitainisme-agitatie door McCarthy
en de zijnen, volgde binnen ~n ii twee jaan een vendedigende maatschappelijke
neaktie van pubhicisten en uitgevers oven het thema homofilie. Ten oV~rv1oede is
bet misschien van belang om en aan toe te voegen dat empinisch ondenzoek aan-
gaf dat de achtenban van McCarthy tot het meest autoritaine deel van de V.S.
behoorde, en schnijvens, wetenschappers en uitgevens, ook in bet algemeen, tot
het meest anti-autoritaine deel van de bevolking behoren.

HOM-PSYTRY 4 JR

HOM -SOC-SCI

HOM -TOT

HaM- INSTI

HOM -NOV

Figuur 8. Pub/ikaties over homofilie in de psychiatric gingen vooraf aan sociaa/-
autoritairisme, dat weer gcvo/gd werd door pub/ikaties in de sociale n’etcnschappen,
door institutionc/e pub/ikaties, door romans en tevens door het totale aanta/pub/ikaties.

SOC-EK-AUT &
HOM-TOT7 -

Ojaar = +.938
+ljaar =-+.95S7
+2jaar = -A~ 9559***
+3jaar = -±.940

HOM-INSTI
ojaar = ±.933
+ljaar = +.962
+2jaar =

+3jaa? = +.972

HOM-SOC-SCI
—ljaar = +.912
Ojear = ±1937

+ljaar =

+2jaar = +7946

HOM-NOV
Ojaar = + .925
jear = ±.950

+2jaar =

-i-737aar = + .947

HOM-MED-BIO
—10 jaar = ÷~S73
—9jaar = +.581
—8jaar =

—7jaar +.576

HOM-PSYTI? Y
-‘S jaar = +.809
—4jaar =

—3jaar = +.814
—2jaar = -+.78S

HOM-PRO-HOM
±lljaar =-+.777
+ 12 jeer =

-I- 13 jaar = +.780
+l4jaar = +.775
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De tweede analyse geeft daarmee een sterke steun aan zowel het oonspnonkelijk
ontwikkelde venklarende model van autonitairisme--fluktuaties als op merkelijk
genoeg aan de autonitainisme-theonie zelf, en tevens aan de geloofwaardigheid
van de kwantitatieve methode, die een venklaning leverde overeenkomstig de
histonische gegevens, inklusief de intenne kausale verbanden.
Opgemerkt kan wonden dat voorafgaande agitatie tegen homofielen vnij un-

aniem aan McCarthy wondt toegeschreven hetgeen op theoretisch niveau bete-
kent dat politiek beleid of befnvloeding voonaf hijkt te gaan aan de toename in
autonitainisme in deze peniode, dat daarvan dan de sociale neenslag vormt.

5. UITBREIDING VAN HET MODEL

Indien het model juist is dan worden maatschappelijke autoritairisme-golfbe-
wegingen venklaand met een sterke sociale komponent en een zwakke ekonomi-
sche. Dit kan waanschijnlijk als volgtworden voorgesteld: de neeksen zijn steeds
sociale reeksen, d.w.z. berekend over aantallen pensonen, meestal pen hoofd
van de bevolking. De venklaning wordt dan dat het grootste deel van de bevol-
king (de sociale komponent) zich enigszins aanpast, zoals in de McCarthy perio-
de, aan politieke beYnvloeding, voon zover het autonitairisme-gebonden thema’s
betneft, terwijl slechts een klein deel van de bevolking zich voornamelijk door
ekonomische ontwikkelingen tot autonitaire agitatie laat verleiden.
De vraag nijst daanbij of deze laatste qua omvang tamelijk geringe groep, die

dan venmoedelijk sterk reageert tijdens ekonomische knises, ook direkt geasso-
cieerd kan wonden met autonitainisme. De ondenzoeken van Sales (1972, 1973)
geven een dergelijke suggestie: tijdens de dertiger jaren groeiden in de V.S.
voonal kenkgemeenschappen met een tamelijke hierarchische struktuur en een
absoluut en autoritain godsbeeld, in bet bijzonder Je zevende-dagsadventisten-
ten kenk, en zij het minden uitgesproken de rooms-katholieke kerk. In de laatste
analyse wend nagegaan of fluktuaties in de gnoei van kerkgemeenschappen in de
1920-1977 periode verklaand konden wonden met sociaal-autonitainisme en eko-
nomische faktonen. Dit bleek ten dele bet geval: de kleine kenk van de zevende-
dagsadventisten, die een sterke groeipiek begin dentiger jaren had, kon alleen
verklaand worden met de ekonomische (werkeloosheid-) faktor, maar niet met
de sociale faktor, tenwijl de groei van de veel grotere rooms-kathohieke kenk al-
leen met de sociale faktor verklaard kon worden. Beide bleken autoritainisme
gevoelig, maan beide om een andere neden. Gnoei in andere kerkgemeenschap-
pen kon en niet mee worden verklaard, hoewel sommige signifikantie benader-
den. Deze analyse bevestigt deels de bevindingen van Sales.

De knisis-versterkt-autoritainisme geldt dan vermoedelijk slechts voon een klein
deel van de bevolking, dat waarschijnlijk de meest autonitaire kenmenken bezit,
tenwijl het grootste deel van de bevolking reageert op sociaal-politiek beleid op
bet gebied van autonitairisme-gebonden thema’s.
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6. DE AUTORITAIRISME CYClUS

Het geschatte Amenikaanse sociaal-ekonomisch autonitainisme model leidde ten-
slotte tot de gedachte aan een maatschappelijke golfbewegingin autonitainisme,
die in de tijd venloopt, en die men zou kunnen benoemen met ‘autonitainisme cy-
clus’. Deze bevat dan ruwweg de volgende fasen: (I) de peniode van panlemen-
tame demokratie, (2) de peniode van effektieve autonitaire agitatie en eventueel
politieke machtsovername of beleidswisseling, (3) de peniode van konsolidatie
en institutionalisering van nelatiefautoritair beleid en struktunen en (4) de penio-
de van toename van effektief anti-autoritair venzet en afbraak van autonitain be-
leid en stnukturen en terugkeer naan de demokratie en demokratisening (fase
(I )).

3

2

DE AUTORITAIRISME CYCLUS 4 FASEN

Figuur 9. In de go/fbeweging van het sociaa/-ekonomische autbritairisme model (1920-
1977) van de VS. kunnen v/erfasen worden ondcrscheiden, diesainen benoemd werden
met de ‘autoritairisme cyc/us’.

De kondities waaronder autoritainisme maatschappelijk gespnoken toeneemt,
werden niet door Adonno c.s. ondenzocht, maan toepassinig van hun koncept op
socinal niveau leidde hier wel tot het zichtbaar maken van een maatschappelijke
golfbeweging, die met historische gegevens te verdedigen valt, en waarvan de
empinische bevindingen aangeven dat deze verstrekkende gevolgen had zowel
op politiek en institutioneel niveau, als op het niveau van individuele opvattin-
gen en gedragingen. Ret moet daarbij benadrukt worden dat het hierbij in het
algemeen niet gaat 0-in eengolfbeweging ingangbane sociaal-ekonomische poli-
tieke links-rechts verschillen, maan om een daarvan voornamelijk onafhankelij-
ke cyclus. Waan een dengelijke cyclus een toename in autonitairisme laat zien
zullen de sociale en politieke kondities voor een autonitaire of zelfs fascistische
diktatoniale machtsovername het meest gunstig zijn. Maan ook al wordt een
panlementairdemokratisch systeem niet omver geworpen, dan nog kunnen al-
lenlei maatschappelijke instituties en ook individuele opvattingen en gedragin-
gen in die peniode in autonitaire richting worden gednongen.
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7. HET INTEGRALE SOCIAAL-POLITIEKE EN
EKONOMISCHE VERKLARINGSMODEL VAN
AUTORITAIRISME-FLUKTUATIES

Ben volledig model bestaat dan uit het kumulatieve effekt van de uit het tijd-
neeksmodel bekende elementen:
(I) Ben niveau of ‘level’, dat het gemiddelde over de betneffende periode aan-
geeft.
(2) De fluktuaties en wel de stenke sociaal-politieke komponent en een zwakke
ekonomische komponent.
Samen verklaanden zij zoveel van de totale vaniantie (85 tot 95%) dat het mo-

del als redelijk volledig beschouwd kan worden. Ret onverklaande deel of ‘nesi-
du’ was gering en bestond steeds uit ‘witte ruis’.

Ben faktor die met deze methode niet ondenzocht kon wonden, is de tamelijk
onvoorspelbane aanwezigheid van een succesvolle politieke bundeling van auto-
nitaine groepeningen. Dengelijkegroepeningen zijn vnijwel steeds in de mange van
de maatschappij aanwezig, maan hun succes hangt nogal eens af van toevallig
beschikbaar chanismatisch leiderschap. Maar het is ook mogelijk dat hun aan-
hang onafhankelijk daarvan voornamelijk groeit onden de kondities, die het
model hier aangeeft. De McCarthy agitatie hijkt in elk geval en deels aan vooraf
te zijn gegaan, maar deze kon helaas niet zelf in tijdreeksen wonden uitgednukt,
waardoon alleen de gevolgen zijn vast te leggen.

Ret ontwikkelde integrale model voorspelt dan de grootste aanhang voor auto-
nitaire idee~n — n.b. dit hoeft zich nog niet meteen uit te drukken in aanhang
voor een politieke partij — en oplossingen bij een ekonomische krisis met veel
wenkeloosheid, in kombinatie met een autonitaire politieke agitatie of autonitair
beleid, waanbij autoritain wordt opgevat als bij Adorno c.s. wend beschneven,
namelijk niet zo zeen gekenmerkt door sociaal-ekonomische linkse of nechtse
thema’s, maar meen moreel-politiek van aand: een agressief militarisme, over-
dreven moreel-consenvatisme, religieus absolutisme, etnocentrisme en rigide na-
tionalisme, en veelal gepaand aan tegenwerking, onderdrukking of vervolging
van mindenheidsgroepen.

Voon zover bet model te generahiseren valt hijkt het voon bet Duitsland begin
dentigen janen de volgende venklaring te geven: een tamelijk hoog algemeen be-
volkingsniveau ten aanzien van pruisisch militainisme en autonitairisme, dat door de
Weiman-republiek maar weinig wend aangetast wend_door de_nazi-agitatie nog
eens extra opgestuwd, gebruikmakend van een kombinatie van angumenten, die
de sociaal-autonitainisme fakton dekten, waaronder de etnocentnische externe
bedreiging van de ‘venzwakte’ nationale eenheid, behalve door de voormalige
overwinnaans door de als verdeeldheid zaaiend beschouwde demokratische pro-
cedures, en bet zoeken naar schuldigen, samen met de ekonomische faktor: de
inflatie, de henstelbetalingen en de werkeloosheid: een explosieve kombinatie
van samenwerkende faktoren die weliswaan geen absolute meerdenheid, maan
wel een aanzienlijk en historisch doonslaggevend aantal stemmen oplevende. So-
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ciaal-autoritainisme heeft dan vermoedelijk vooral het -meest autoritaine deel
van de bevolking aangespnokea, terwijl de toevoeging van de ekonomische an-
gumentatie vooral de lagene middenklasse en later een deel van de groot-indu-
stniecien heeft overgehaald de zijde van de nazi’s te kiezen. Ret succes van de
veelal als inkonsistent beschouwde nazi-ideologie — ~en inkonsistentie die
waarschijnlijk tot doel had groepen met uiteenlopende opvattingen te verenigen
— kan dan worden toegeschreven aan het onder ~n ndemer brengen van so-
ciaal en ekonomisch gemotiveerde autoritaine groep~n.
Ret zal echten duidelijk zijn dat een dergehijk generalisatie van het model meen
onderzoek vereist in meer verschillende situaties. Gezien dI~ grotere komplexiteit
envan lijkt het aantnekkelij ken dan de monokausale redeneningen die de oorza-
ken leggen bij enkel de ekonomische knisis, chanismatisch leiderschap of bij een
‘noodzakelijke’ historische ontwikkeling, die soms aanwezig is, maar in andene
situaties weer ontbreekt.

8. BEPERKINGEN VAN DE ANALYSE

Tijdneeks-analyse is zeken niet de enigemanien waarop gen7oemde venschijnselen
onderzocht kunnen worden, maar is wel de konsekwente neenslag van het den-
ken in toenan’te of afname in de tijd vanbepaalde sociale en pohitieke verschijn-
selen, zoals in de taal van alledag uitenmate gebruikelijk is. Ret is een slechte
onderzoeker die zich alleen door kwantitatief onderzoek laat leiden: theoreti-
sche, maar-ook praktische, histonische, politieke en sQciale aspekten dienen
steeds bij een beoondehing betnokken te worden. Bij het bier ontwikkelde model
is mijns inziens aan deze voorwaande voldaan.
Hien zal verden ook niet gesuggereerd wonden dat de gebruikte methode van
tijdreeks-analyse en de interpretaties daaruit niet voor diskussie vatbaan zijn.
De problemen die zich voondeden bij deze analyse zijn elders (Meloen 1983a)
uitgebreid weergegeven.Niettemin is door de grote aantallen analyses en kontro-
les getracht tot een konvergentie te komen die resulteerde in bet uiteindelijke
model. Volledig zekerheid oven de houdbaarheid envan kan echter door de ge-
ringe ervaning op dit gebied, vooralsnogniet gegevenwonden. Daanbij is een on-
derzoek met cen dergehijke opzet op dezeschaal niet eerder gedaan, en vermoe-
dehijk ook niet meer mogelijk, en kunnen de resultaten daaruit daarom niet of
slecht met oudere onderzoeken worden vengeleken. Het model ontleent zijn va-
hiditeit dan naast de succesvolle tijdneeks-analyse, aan de historisehe intenpre-
teerbaanheid van bet model, de validening ervan in een andene situatie met gege-
vens uit geheel andere bron (bij de hornofilie-publikaties), die gehijktijdig een
theoretisebe voonspelling waarmaakte (de zondebok-reaktie) en de opmerkelijk
konsistente kausale venbanden die werden gevonden.
Ben toetsing van het model in andere situaties laat voorlopig nog op zich wach-
ten. Op voonhand lijkt bet generalisatie-vermogen echter groter dan die van de
veel simplistiscben knisis-venstenkt-autonitainisme hypothese, die ovenigens in bet
model geinkorporeend wend.
Tenslotte lijkt bet van belang te benadrukken, dat deze studie nog veel vna-

gen over de fluktuaties in autonitairisme of over de kondities waaronder fascis-
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tiscbe politieke bewegingen macbt verwenven, onbeantwoord moet laten. Rier
is slecbts gepoogd een bijdrage te leveren met een nog hierbij weinig toegepaste
methode, aan de omvangrijke maar veelal situatie-gebonden kennis van bet
voor veel mensen bedreigende verschijnsel fascisme.

9. OVERZICHT VAN DE BEVINDINGEN

Om sociale, politieke en ekonomiscbe invloeden op autoritaini-sme of potentieel-
fascisme te onderzoeken wend een tijdreeks-analyse uitgevoend van de respon-
sen van 136 Amerikaanse studentenpopulaties op de Calif. F-scbaal oven de pe-
node 1954-1977. De beste verklaningsmodellen wenden gelevend door socio-eko-
nomisehe modellen, gebaseerd op de assumpties van Adonno et.al. (1950). Deze
modellen bevatten een sterke sociaal-pohitieke vaniabele en een nelatief zwakke
ekonomisebe — meestal wenkeloosbeid — variabele. Ben model gebaseerd op
de assumpties van de kognitieve interpretatie van autonitainisme en een zuiver
ekonomiseb model gaven geen betere venklaning dan een model gebaseerd op
willekeunige reeksen uit ween-statistieken. Er wend met knuiskornelaties een kau-
saal verband gevonden, waarbij de soejo-politieke vaniabele in de tijd gevolgd
wend door individueel autonitainisme, dat weer gevolgd wend door autoritain ge-
drag. De relatie van autoritainisme met autonitair gedrag was bijzonder hoog
(+ .833 tot + .986), als gebruik wend gemaakt van Costnens’ metbode van pad-
analyse.
Met bebulp van bet ontwikkelde model wend een autoritainisme-schatting be-

rekend voon de peniode 1920-1977. Deze liet een opwaantse golfbeweging zien
eind veentiger, begin vijftiger janen, die pas ween afnam in de zestigen jaren. Dit
was suggestief voon een Koude Oorlog-effekt en ideologische beinvloeding leek
bierbij aannemelijk. Ret model verklaande de relatieve toename in publikaties
over bomofihie. Romofilie wend in de vijftigen jaren door senator Joseph Mc-
Carthy gebrandmenkt als een ‘un-American activity’ en bomosexuelen werden
daarna onderdrukt en venvolgd. Opnieuw wend bier een kausnal verband gevon-
den tussen socio-ekonomisch autonitainisme en publikaties over homofilie. Deze
nesultaten suggerenen dat bet model, zowel als de theonie als valide kan worden
bescbouwd, met betrekking tot bet voorspellen van venvolging van minden-
heidsgnoepen in tijden van verhoogde sociale niveaus van autoritairisme. Ret
socio-ekonomiscbe model verklaart dan sociale golfbewegingen in autonitairis-
me met (1) een sterke soclo-politieke vaniabele, die indikatoren van autonitainis-
me volgens Adorno et.al. bevat, zoals militanistiseb en religieus gedrag, patniar-
chale gezinsnormen, sociale bestraffing e.d., en (2) een relatief zwakke ekono-
misehe vaniabele als werkeloosbeid, die gezien kan worden als een indikator van
de ekonomisebe situatie. Uit dit model kan wondesn afgeleid dat een ekonomi-
sche tenuggang weliswaar kan bijdnagen aan een toename van autoritairisme,
maar dat bet sociaal-politieke beleid ten aanzien van autonitainisme-gevoelige
thema’s van groter belang lijkt. Ret model verklaande zo’n 85 tot 95% van de
totale veniantie.
Daarmee lijken sociale, politieke en ekonomisehe vaniabelen belangrijke de-

terminanten van autonitainisme fluktuaties. Roewe] deze nesultaten werden ont-
leend aan de V.S. in de peniode 1920-1977, lijken ze suggestief voor golfbewe-
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gingen in andere samenlevingen en andere penioden, als een autonitnin politiek
beleid gaat dominenen, om vervolgens na verloop van tijd ween weg te ebben.
Deze golfbeweging wend de ‘autonitninisme cyclus’ genoemd.

10. TOT SLOT

Deze analyse kan beschouwd worden als een bijdnnge ann de validening van bet
autonitairismekoncept, zoals dat door Adonno c.s. wend ontwikkeld.
Autoritninisme lijkt daarbij tevens een dimensie te zijn die ondanks maat-

schappehijke venandeningen steeds aanwezig is geweest, en wnanvnn bet belang
nog nauwelijks kan wonden ovenzien. Ret is niet onmogelijk dat de autonitaine
neaktie als een tamelijkpnimitieve poging tot konfliktbebeersing zo oud is als de
mensheid en dit geldt missehien ook voor de steeds aanwezige tegenpool van an-
ti-autonitairisme. Ret idee dat en negelmatig cyclisebe politieke verandeningen
plaatsvinden, waanbij demokratie~n afgewisseld worden door diktatunen, kan
met talloze voorbeelden van de oudheid tot in bet heden wonden geYllustreend.
Inzicbt in dengelijkegolfbewegingen zou misscbien de mogelijkheid bieden soci-
als katastrofes en holocausts, zoals die zich in bet necente verleden hebben voon-
gedaan, te vermijden.

NOTEN

1. Met dank nan degenen die met hun waandevolle suggesties een bijdnage levenden aan
de totstandkoming van de oorspronkelijke analyse zoals beschneven inmijn disserta-
tie, en dit antikel: dr. P. Molenanr voon zijn begeleiding van de tijdreeks-analyse,
prof. dr. H.J.C. Duijker (t), prof. dn. R~A. Roe, prof. dn. G.J. Mellenbengh, prof.
dr. A. Hagedoorn en dr. C.P. Middendorp.

2. Hien wordt uitgegaan van de in Meloen (1983a) gegevendefinities. Zo houdt het kon-
cept ‘autonitaire pensoonlijkheid’ of meen algemeen ‘autoritairisme’ bij Adorno c.s.
iets anders in dan vaak verondersteld wordt: namelijk een sterkere neiging am met
fascistische propaganda in te stemmen op basis vaneen tamelijk stabiele persoonlijke
en vooral emotionele behoefte, hetgeen door hen gelijktijdig meestal benoemd wend
met ‘potentieel fascisme’.

3. De konklusie in Meloen (1983a) luidde dat het koncept van Adorno c.s. empinisch
houdbaar en duunzaam is gebleken, en dat het beeld dat Amenikaans onderzoek op-
roept globanl overeenkomt met dat van bet Nederlandse onderzoek (Meloen 1983a,
1984a)en dat de F-schaal, in weerwilvan veel knitiek een acceptabele operationalisatie
is (Meloen 1983a, 1983b) en recent (Hagedoorn 1982, Hagedoorn & Janssen 1983,
Middendorp 1978, 1979, Roe 1970,1975) en lopend onderzoek dit bevestigt, mann dat
onbekendheid met en verkeerde toepassing van deze schaal-methode tot dubieusere-
sultaten kan leiden.

4. De gebruikte methoden werden uitgebneider beschreven in_Meloen (1983a:164-168).
Voornamelijk wend gebruik gemaakt van ARIMA-modellen van Box & Jenkins
(1976). Voor de ‘diagnose’ van de reeksen wend bet programma CORREL gebruikt,
hetgeen meestal ARIMA (1,0,0) strukturen oplevende. Voor de berekening van de
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co~ffici~nten en de residuen wend het TSX-pnogramma gebruikt (beide prognamma’s:
Glass, Gottman & Willson 1975). Ook wend gebruik gemaakt van het OLS en
DURBIN-2 programma (Ekonometrie V.U.) omdat daarmee vertragingen (time-lags)
konden wonden ingevoerd.

5. De studenten-autonitainisme reeks was verknegen door een 6-jaarsgewogen(naar aan-
tallen respondenten) voontschnijdende gemiddelden bewerking, gevolgd door stan-
danrdisering. Deze smoothing wasnodig op grond van gestelde knitenin voor betrouw-
baarheid van de senie: minstens 1200 respondenten per jaar en minstens 4 venschillen-
de populaties per jaar. Voonintenpretatie-doeleinden werden de waarden over zesmar
geprojekteerd op het op dnie na laatste jaar (dus bet gemiddeldevan 1951 t/m 1956 op
1954, 1952 t/m 1957 op 1955, enz.). Om de andere (venklarende) series vergelijk-
baar te maken, werden zij steeds op dezelfde wijze bewerkt. Enkele onvolledige series
werden eenst met steeds dezelfde procedure lineair opgevuld, en venvolgens werden
zes-jaars voortschnijdende gemiddelden genomen en wenden de neeksengestandnardi-
seerd.
De reeksen werden overgenomen uit offici~1e Amenikaanse statistische tijdreeksen
(m.n. Historical Abstracts of the U.S.A., colonial times to 1970, Volume I, II, aange-
vuld met dezelfde neeksen uit de jaarboeken, Statistical Abstracts of the U.S.A., tot
1981, benevens Social Indikators III, Bureau of the Census, 1980) en uit publikaties
van opinie-ondenzoek bureaus (w.o. The Gallup Poll: public opinion 1935-1971, Ran-
dom House, N.Y. 1972, aangevuld met The Gallup Opinion Index, peniodieke uitga-
yen 1970-1981) of tijdreeksen vermeld in antikelen (m.n. H. Erskine in Public Opinion
Quarterly 1969-1974); voor verdere details zie Meloen (1983a).

6. Akaike’s Information Criterion (AIC) wend benaderdmet de formule: AIC = — V2N
(LNMEV) — (K + R), waanin: N = bet nantal tijdstippen in de reeks (1954-1977: 24;
1920-1977: 58), LN = de natuurlijke loganitme, MEV = minimal error variance, zo-
als gegeven door TSX, K = bet aantal venklarende vaniabelen, inklusief de konstante,
R = bet aantal AR-parameters, bij AR(1): R 1, bij AR(2): R 2. Modellen met
de hoogste wnarde van bet AIC (pnaktisch: de minst negatieve waarde) geven de beste
venklaningen.

7. Gebruik wend gemaakt van Costners’ pad-analyse zoals beschreven in Sullivan J.L.,
Feldman S. — Multiple Indikatons: An introduction -- Sage Univ. paper, Quantitati-
ve applications in the social sciences, series 15, London 1979 (m.n. pag. 28-47).
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5. Veranderingen in deelname aan kulturele
aktiviteiten tussen 1955 en 1977

Nieuwe bevindingen over kultuurspreiding en een
theoretisehe interpretatie*

H.B.G. GANZEBOOM

SAMENVATTING

In dit artikel wordt de vraag gesteld in welke mate deelname aan kulturele aktiviteiten
in de afgelopen decennia gespreid is geraakt over sociale groepen en hoe het al dan niet
optredenvan kultuurspreiding verklaard kan worden. Er worden drie theorie~n overkul-
tuurdeelname en hun implikaties voor kultuurspreiding geschetst. Vervolgens wordi een
vergelijking gemaakt tussen gegevens over de relatie van kulturele aktiviteit met sociale
achtergrond (opleiding, beroep en inkomen) in 1955 en 1977. De groep van kultureel ak-
tieven blijkt in deze periode over het geheel genomen exklusiever van sociaal-ekono-
mische samenstelling te zijn geworden. Dit kan het beste verklaard worden met de theorie
dat het vermogen om plezier te beleven aan de verwerking van kulturele informatie in de
groep van lager opgeleiden is afgenomen.

1. INLEIDING EN PROBLEEMSTELLING

Kulturele evenementen behoren tot de dingen waarvoor in onze samenleving re-
latief veel openbare belangstelling bestaat. Het is geen gewaagde stelling dat de
aandacht, die in politiek en media wordt gewijd aan zaken als film, toneel, con-
cert en boeken, disproportioneel groot is in verhouding tot het aantal mensen
dat van voorzieningen op dit gebied gebruik maakt en uitgaven die deelnemers
en overheid hiervoor doen. De totale overheidsuitgaven in de kulturele sektor
bedroegen in 1977 slechts 1.5% van het nationale inkomen, een getal dat in
1970 overigens nog op 0.9% stond (CBS-1979a). Slecht 35% van de Nederlan-
ders bezocht in de afgelopen jaren een museum, schouwburg of historische be-

*De bier gerapporteerde analyses maken deel uit van de ZWO-projekt 50-202: ‘Kultuurdeelname
in Nederland tussen 1955 en 1980’, dat wordt uitgevoerd onder supervisie van Prof. Dr. R. Wippler.
De in dit artikel gebruikte gegevens berusten op heranatyse van CBS-publikaties en op sekundaire
analyse van het via bet Steinmetzarchief verkregen databestand ‘Leefsituatieonderzoek 1977’. Teeb-
niscbe informatie over de gebruikte gegevens en de toegepaste analyse wordt op aanvraag door de
auteur verstrekt.
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zienswaardigheid (CBS-1981). Men moet er bij deze cijfers rekening mee hou-
den dat zij verkregen zijn via surveyvraigen waarbij de neiging kan bestaan tot
het geven van sociaal wenselijke antwoorden. Een re~Iere blik op de mate waar-
in men gebruikt maakt van kulturele voorzieningen bieden de Tijdsbesteding
onderzoekingen 1975 en 19&O van het Sociaal en Cultur~1 Planbureau (Knuist-
1977; SCPI 983). Dit onderzoek geeft het volgende beeld van deelname aan een
aantal voorzieningen (tenminste 1 maal per week, Nederlanders van 12 jaar en
ouder):

% deelnemers

1975 1980
toneel/concert 5.2% 4.7%
museum/tentoonstelling 5.2% 4.9%
bioscoop 7.5% 5.2%
boeken lezen 49.3% 48.6%
rnusiceren/toneelspelen 12.2% 13.7%

Kultuur (zoals hierboven geympliceerd kultuur met een grote K) is derhalve
maar een klein hoekie in de samenleving. Het is wel een spraakmakend hoekje.
In de media is kultuur naast sport en politiek een goede derde in de belangstel-
ling. Kultuurbeleid trekt de aandacht. Bij de omvorming in 1982 van grote ge-
deelten van het Ministerie van Volksgezondheid en Milieuhygi~ne eii het Mini-
sterie van Kultuur, Rekreatie en Maatschappelijk Werk tot het nieuweMiniste-
ne van WeLzijn, Volksgezondheid en Kultuur bleef bijvoorbeeld de term Kul-
tuur in de naam gehandhaafd, hoewel deze sektor qua omvang nctaar een be-
scheiden plaats inneemt in de gehele begroting (minder dan 10%). Akties van
orkesten, beeldende kunstenaars en hun sympathisanten omtrent wijzigingen en
bezuinigingen in het kunstbeleid vullen ingezonden-brieven-pagi-na’s en co-
lumns in de kranten.
Het zou niet juist zijn te veronderstellen dat deze relatief grote aandacht het

gevoig is van een onevenredige aanpak van de kunstensektor in deze tijd van be-
zuiniging. Integendeel, in de WVC-begroting voor 1984 blijkt andermaal een
milder bedrag voor kunst te zijn uitgetrokken dan voor de overige beleidsterrei-
nen van dit ministerie. Slechts op het bibliotheekwerk, dat buiten de direkie
kunstenbegroting valt, wordt fors bezuinigd.
De aandacht voor kunst en kultuur is niet jets van de laatste tijd. Sinds de

overheid het tot haar taak rekent kunst en kultuur te bevorderen (dat is in Ne-
derland vanaf de Tweede Wereldoorlog in sterke mate het geval) vertonen de
uitgaven op dit gebied (dat wil zeggen voi~r uitvoerende kunsten, musea, biblio-
theken, monumentenzorg en beeldende kunst) een regelmatige groei, ook in
verhouding tot de groei van het nationale inkomen en de totale overheidsuitga-
yen. De overheid vindt, overevenkomstig de opvatting van de spraakmakende
gemeente der kultureel aktieven, dat het produceren van kulturele goederen en
bet kennisnemen daarvan van groot profijt kan zijn voot’ de bevolking.
Vanaf de jaren viiftig is men er zich steeds van bewust geweest dat het niet

haalbaar is om kulturele goederen tegen kostprijs aan te bieden. Kultuur wordt
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beschouwd als een ‘merit good’ waarvan bet redelilk is dat de overheid een ge-
deelte van de kosten voor haar rekening neemt. De mate waarin voorzieningen
ondersteund worden, verschilt nogal en loopt uiteert van bijvoorbeeldf 3,16per
bibliotheekuitlening tot 1131, — voor een bezoek nan opera of operette (CBS-
1981).
Vanaf het begin van de jaren vijftig heeft men ook steeds beseft dat slechts

een beperkt gedeelte van de bevolking daadwerkelijk profijt trekt van het nan-
bod van kulturele voorzieningen. Uit verschillende onderzoekingen komt naar
voren dat het kultuurpubliek niet alleen een betrekkelijk klein deel, maar ook in
veel gevallen een kleiner wordend deel van de bevolking is. Voor de gesubsi-
dieerde theatervoorstellingen laat zich dat het gemakkelijkst nalopen. Het CBS
(1979a) becijfert dat het totaal aantal bezoeken is teruggelopen van 4.5 miljoen
in bet midden van de jaren vijftig tot 2.7 miljoen in 1979. 00k uit enquetemate-
riani komt dit naar voren. In 1955 zei nog 75% van de bevolking wel eens uit te
gaan om een toneel of concert te bezoeken, in 1977 was dit meer dan gehalveerd
tot ongeveer 35% (CBS-1959b, 1979b).
Niet zozeer het getal der kultuurkonsumenten, maar de maatschappelijke

spreiding van deelname was in vroegere jaren de grootste moeilijkheid van kul-
tuurbeleid. De dagelijkse ervaring werd en wordt ingrootscheepse onderzoekin-
gen (CBS-1959b, 1964, 1979b) bevestigd. Kulturele voorzieningen onder-
scheid(d)en zich zonder uitzondering door bet feit dat de gebruikers ervan voor
een onevenredig groot deel afkomstig waren en zijn uit een maatschappelijke bo-
venlang. Het betreft personen die wat betreft opleiding, beroep en inkomen een
goede positie in de samenleving innemen. Een ander gegeven, dat heel konsi-
stent uit verschillende onderzoekingen naar voren komt, is de grote overlapping
van kulturele publieksgroepen. Wanneer iemand deelneemt aan een kulturele
aktiviteit, is de kans uitermate groot dat hij of zij ook wordt aangetroffen in an-
dere kulturele publieksgroepen. Het meest spektakulaire voorbeeld van deze sa-
menhang levert misschien wel de theatersektor. Hoewel in bet theater in ruime
zin zeer onderscheiden kunstvormen als klassieke muziek, opera, experimenteel
toneel, kabaret, moderne dansen en wat niet al vertoond worden, kunstvormen
waarvan men zou zeggen dat ze een geheel verschillend beroep doen op kunst-
zinnige vaardigheden en voorkeuren, vallen de publieksgroepen van al deze
kunstvormen in vrij sterke mate met elkaar samen. Deze situatie werd en wordt
door slechts weinigen met instemming gezien. Dat ligt ook voor de hand wan-
neer men bedenkt dat vele kulturele aktiviteiten direkt of indirekt in een gesub-
sidieerde sektor vallen. Men zou de situatie zo kunnen kenschetsen, dat op deze
manier gemeenschapsgeld wordt overgeheveld in de toch al goed gevulde beur-
zen van een kleine elite en dat via verschillende kanalen bet steeds weer dezelfde
kleine groep is die van deze subsidies profiteert (Profijt van de Overheid (SCP-
1981)).
Deze stand van zaken wordt vanuit de overheid negatief gewnardeerd. Zij

heeft in verschillende kunstnota’s beklemtoond, zij bet soms in bedekte ter-
men, dat kulturele inspanningen op zichzelf een goede zank zijn, maar dat zij
steeds meer toegankelijk gemaakt zouden moeten worden voor groepen uit de
bevolking die tot nu toe niet of nauwelijks in kunst en kultuur participeren.
Deze kwestie wordt de sociale of vertikale kultuurspreiding genoemd. Men

streeft ernaar ook de groepen met een minder goede positie in onze samenleving
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te laten profiteren van het genot dat kunst en kultuur bieden. De overheid heeft
drie middelen te baat genomen om aan bet kultuurspreidingsbeleid gestalte te
geven. Ten eerste heeft zij ervoor gezorgtl dat ervoldoende aanbod is. De voor-
zieningen zijirTh hoge mate landelijk gespreid; het totale aanbod verhoudt zich
ten opzichte van de bestaande vraag zeker als ruim. Ten tweede, en dit is waar-
schijnlijk de belangrijkste bijdrage die de overheid aan kultuurspreiding levert,
heeft zij ernaar gestreefd dat middels lage toegangsprijzen zo weinig mogelijk fi-
nanci~le drempels optreden bij deelname. Ten derde heeft zij via kulturele vor-
ming gepoogd ervoor te zorgen dat steeds grotere groepen in de samenleving in
staat zouden zijn om van het gebodene te genieten. In het kader hiervan vallen te
noemen: de inhoud van het gewone onderwijs en het bevorderen van op kunst-
zinnige vorming gericht onderwijs (muziekscbolen, kursussen).
Men was zo rond 1960 tamelijk optimistisch omtrent het vermogen van de sa-

menleving omvia deze middelen aan het gegeven van de ongelijke deelname van
statusgroepen aan kultuur wat te veranderen (In ‘t Veld-Langeveld-1961). Men
meende niet alleen dat kultuurspreiding moest, maar ook dat dezemogelijk was.
In de loop der jaren zijndeze opvattingen wel wat afgesleten (In ‘t Veld-Lange-
veld-1981). Niet alleen beeft men ingezien dat bet doel van kultuurspreiding
kennelijk niet gemakkelijk te bereiken is, maar 00k het doel zeif is enigzins in
diskrediet geraakt. Sinds de jaren zestig kan men steeds vaker het geluid horen
dat achter het streven naar kultuurspreiding een zeker paternalisme van de ho-
gere groepen in de samenleving steekt. Dat neemt niet weg dat kultuurspreiding
onverminderd doel en rechtvaardiging Yan overheidsinspanningen op kultureel
terrein is gebleven.
Naast initiatieven tot kultuurspreiding in bet overheidsbeleid kunnen ook an-

dere faktoren in bet geding zijn die zouden doen verwacliten dat er in de afgelo-
pen decennia een belangrijke spreiding van deelname aan kultuur isopgetreden.
Deze zijn: ontwikkelingen in het kunst- en kultuuraanbod zeif en ontwikkelin-
gen in de samenleving daaromheen.
Ten eerst&de vorm waarin kultuur wordt aangeboden. Er zijn hierin ontwik-

kelingen aan te wijzendie een grotere socialegespreidheid van publiek doenver-
wachten. Te noemen vallen de opkomst van de alternatieve theater- en tentoon-
stellingsvormen en een algemene verandering van de entourage van bet kul-
tuuraanbod. De traditionele wijze van kultuurgenot was die van een tamelijk
vormelijke en deftige aktiviteit. Er is in deze aankleding veel veranderd. Dertig
jaar geleden zag men er bij een kiassiek concert, opera of toneelstuk en in een
museum aanzienlijk opgedofter uit dan nu. Een belangrijke bijdrage lijkt hierin
te worden geleverd door alternatieve theaters, vestzaktheaters, multifunktionele
centra, binnenloopmusea en reizende tentoonstellingen. Door de afsluiting van
de kultuur ten opzichte van andere aktiviteiten te verminderen (de ‘sandwich-
strategie’) tracht men de groepen te bereiken die anders de drempel voor de kul-
tuurtempels niet zouden overschrijden.
In deze nj van demokratiserende tendenzen moeten ten tweede ontwikkelin-

gen in bet repertoire genoemd worden. Het is moeilijk een systematisch beeld
biervan te krijgen, maar er mag toch wel worden aangenomen dat bet reper-
toire, evenals de accommodaties, een grote verruiming en diversifikatie heeft
ondergaan. In de programmering ziet men ‘voorelk wat wils’, waarbij lichte en
zware elementen elkaar afwisselen. Fen andere verandering in bet repertoire is
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de opkomst van politieke en experimentele kultuurvormen, bijvoorbeeld in het
theater, maar ook in het museum, die soms in Ietteriijke zin naar de mensen toe
worden gebracht.
Ten derde moet men bij deze ontwikkelingen in de kulturele wereld nog eens

het verschijnsel tellen dat het produkt kultuur inhet algemeen goed en gratis via
de media gepromoot wordt.
Dit zijn faktoren die spelen binnen de kultuursekror zeif. Daarbuiten zien we

een vierde groep ontwikkelingen die de kultuurspreiding kunnen bevorderen.
We zeggen wel dat onze samenleving een massasamenleving, of positiever, een
open samenleving is geworden. Niet langer bestaan er strikte sociale voorschrif-
ten over wat wel en niet mag, over wie iets wel en wie iets niet mag doen, of
moet doen. Kledingsvoorschriften zijn allerwege verzacht, de verzuiling is afge-
broken, de inkomens zijn gestegen, de vrije tijd is toegenomen. Kortom, er is
een groot aantal faktoren dat zou doen verwachten dat in de afgelopen decennia
een grote mate van kultuurspreiding is opgetreden.
De deelname aan kultuur vormt niet alleen een maatschappelijk relevant pro-

bleem, maar is ook vanuit wetenschappelijk oogpunt een interessant verschijn-
sel. Vanouds geldt kultuurbezit als een onderscheidend element in de sociale
stratifikatie, waarbij de deelname aan Kultuur een belangrijk onderdeel van het
algemenere begrip kultuur vormt. Kunst en Kultuur behoren tot de elementen in
onze samenleving die bet meest ongelijk verdeeld zijn over de verschillende sta-
tusgroepen en fungeren als levensstijl- of onderscheidingsvariabele bij uitstek.
De kiassieke analyses van Veblen, Weber en Elias over de invloed van kultuur-
bezit op sociale ongelijkheid in levenskansen staan tegenwoordig weer in de be-
langstelling in het stratifikatie-onderzoek (Collins-i975; 1979; Bourdieu-1979;
DiMaggio-1982). Er tekent zich een theorie af waarin de gekultiveerdheid van
het milieu van herkomst een faktor van gewicht is bij de verklaring van kansen
in loopbanen in onderwijs en beroep (Dronkers en De Jong-1983; Van Calcar
en Koppen-1983; De Graaf-1984). De mate waarin kultuurdeelname zich heeft
gespreid over verschillende sociale lagen is daarom in sociologisch opzicht een
indikatie voor de openheid van de Nederlandse sarnenleving.
Er is eigenlijk niet veel bekend over de vraag in welke mate de verwachting

dat kultuurdeelname zich zou spreiden over socialegroepen is uitgekomen. Gb-
baal is natuurlijk wel bekend dat van een spektakulaire spreiding geensprake is
geweest. Ook recente gegevens laten immers zien dat kultuurdeelname gediffe-
rentieerd is naar sociale laag (CBS-1979b). Maar de vraag hoe deze differentiatie
zich verhoudt tot die van enige decennia geleden is bij mijn wetenslechts eenmaal
het onderwerp van expliciete analyse geweest. Knuist (1980) heeft een vergelij-
king gemaakt van kulturele publieksgroepen (wat betreft musea, toneel en con-
cert) in 1962 en 1976 en kwam tot de konklusie dat er wat betreft het oplei-
dingspeil van de verschillende publieksgroepen niet veelveranderd is. Een ande-
re bijdrage is die van De Roy (1979) die een vergelij king heeft gemaakt van het
publiek van het Stedelijk Museum van Amsterdam in 1969 en 1979 en tot de
ontdekking kwam dat dit exklusiever van samenstelling was geworden.
Niet alleen is grotendeels onbekend hoe het precies met de kultuurspreiding is

gebopen, er is ook een gebrek aan inzicht in de faktoren die zouden hebben ver-
oorzaakt dat deze spreiding al dan niet is opgetreden. Voor een verklaring van
een eventueel stagnerende kultuurspreiding moet men de beschikking hebben
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over een expliciet theoretisch inzicht omtrent de mechanismen die tot deelname
aan kultuur leiden. Het onderzoek naar kultuurdeelname, waarvan in ons land
een lange en rijke traditie bezit, heeft echter over het geheel genomen wel een
groot aantal gegevens opgeleverd, maar naar veler overtuiging te weinig inzicht
in de mechanismen die de empirisch gekonstateerde fluktuaties voortbrengen.
In deze bijdrage wordt daarom eerst ingegaan op bestaande theoriel~n over

kultuurdeelname en worden de voorwaarden aangegeven op grond waarvan
men het al dan niet optreden van kultuurspreiding kan verwachten. Vervolgens
wordt een vergelij king gemaakt wat betreft het optreden van sociale kultuur-
spreiding tus<sen 1955 en 1977 voor een viertal verschillende kultuurvormen en
de drie belangrijke komponenten van de sociale stratifikatie: opleiding, beroep
en inkomen.

2. THEORIEEN OVER KULTUURDEELNAME

De redenen waarom sorrtmige mensen in-grote mate en andere niet of in mindere
mate kultureel aktief zijn kunnen globaal in drie groepen worden ingedeeld. De
eerste groep bestaat uit de kosten van kultuurdeelname, niet alleen in geldelijke
zin, maar ook in de zin van tijdbesteding. Deze faktoren worden behandeld in
de theorie van tijds- en geldkosten (Linder-1968; Becker-1976). De tweede
groep bestaat uit sociale drempels en wordt behandeld in een theorie die hier de
‘statustheorie’ zal worden genoemd. Zij omvat fragmenten van klassieke socio-
logische theorie~n over normkonformerend en statusnastrevend gedrag. De toe-
passing ervan op kultuurdeelname berust in het bijzonder op het werk van Zet-
terberg (1962), Collins (1975) en Bourdieu (1979). De derde groep bestaat uit in-
formatiedrempels en wordt behandeld in een theorie die hier de ‘informatie-
theorie’ zal heten. Zij heeft een meer psychologische herkomst en is in het bij-
zonder uitgewerkt in de werk van Berlyne (1971) en Bourdieu (1966). Deze drie
theorie~n zullen hier slechts schetsmatig en voorzover relevant voor het pro-
bleem van kultuurspreiding worden behandeld. Voor een uitgebreide weergave
ervan zij verwezen naar andere publikaties (Ganzeboom-1982, 1983, 1984a,
1984b).

2.1. Kostentheorie: de invloed van ti]d en geld

Een eerste theorie over kultuurdeelname berust op de eenvoudige veronderstel-
ling dat men meer aan kultuur zal deelnemen naarmate deelname minder kost-
baar is in termen van geld en tijd. Dit leidt tot de verwachting dat met name
groepen met een hoog inkomen en een groot tijdsbudget veel aan kultuurzullen
deelnemen. Bij haar subsidiebeleid gaat de overheid kennelijk ook uit van deze
gedachte, namelijk dat de invloed van in het bijzonder degeldelijke kosten sub-
stantieel is.
Hoewel moeilijk ontkend kan worden dat de beschikking over geld en tijd

noodzakelijke voorwaarden voor kultuurdeelname zijn, heeft deze kostentheo-
ne slechts geringe verklaringskracht voor de differentiatie van kultuurdeelname
tussen sociale groepen. Er zijn bijvoorbeeld weinig gegevens die wijzen op een
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effekt van inkomen op kultuurdeelname. Weliswaar nemen hogere inkomens-
groepen wel meer deel aan kultuur, maar bij multivariate analyse blijkt dit
doorgaans te zijn terug te voeren op de opleiding die zowel op het inkomen en
kultuurdeelname van invloed is. De reden voor het ontbreken van inkomensef-
fekten is waarschijnlijk gelegen inde lage prijzen van deelname, die in een aan-
tal gevallen worden aangevuld met reduktie voor speciale groepen zoals jeugdi-
gen en bejaarden. Een inkomenseffekt treft men dan ook alleenaan bij zeer du-
re vormen van kulturele aktiviteiten, zoals het kopen van kunst (Welters &
Eykman-1976). Ook wat betreft historische ontwikkelingen is de invloed van de
inkomensgroei via een prijseffekt niet te merken geweest: de deelname is over
het geheel genomen zeker niet gegroeid, de inkomens wel.
Wanneer men de invloed van beschikbare tijd in de redenering betrekt, wordt

het proces komplexer. Beschikbare tijd staat onder invloed van een groot aantal
variabelen, zoals positie in het huishouden, gezinssamenstelling en het verrich-
ten van beroepsarbeid. Men veronderstelt in de konsumptietheorie van Linder
en Becker voorts een negatieve relatie tussen beschikbaar inkomen en besteed-
bare tijd. Personen met een hoger inkomen hebben meer mogelijkheden tot
konsumeren en zullen daarom onder grotere tijdsdruk konsumeren. Hoe meer
geld men tot zijn beschikking heeft, des te minder is het inkomen een restriktie
voor de konsumptie en des te zwaarder zal de tijdsinvestering wegen. Becker en
Linder veronderstellen dat men daarom bij een groter inkomen een geringere
voorkeur zal hebben voor konsumpties die weliswaar weinig geld, maar veel tijd
kosten. Kulturele aktiviteiten zijn bij uitstek het voorbeeld van deze soort kon-
sumpties. Op grond hiervan kan men verwachten dat het tijdsbudget een grote
invloed zal hebben op kultuurdeelname en dat het inkomen via dit tijdsbudget
een negatieve invloed op kultuurdeelname zal hebben.
Nu kan men de invloed van het tijdsbudget evenmin als die van het inkomen

als verklaring aanvoeren voor de uit onderzoek blijkende sociale verschillen in
kultuurdeelname. De groepen met de minste vrije tijd, zoals beoefenaren van
hogere beroepen, treft men juist vaak bij kulturele evenementen aan. Ook hier
is de opleiding de achterliggende faktor. Het is mogelijk dat tijds- en prijseffek-
ten van inkomen elkaar onderdrukken, maar dat is tot op heden niet met gege-
vens aangetoond. Op een ander punt lijkt de hypothese over de invloed van
tijdsbudgetten wel van belang: een effekt van de inkomensgroei via de grotere
mogelijkheden tot alternatieve konsumpties en de daaruit voortvloeiende re-
duktie in vrije tijd zou een verklaring kunnen vormen voor de dalende kulturele
aktiviteit.

Wat betreft historische ontwikkelingen in de kultuurspreiding valt met betrek-
kingtot de invloed van geldeiike kosten (voorzover aa.nwezig) te verwachten dat de
gespreidheid van kultuurdeelname over inkomensgroepen zal zijn toegenomen.
De inkomensverdeling is in de afgelopen decennia immers aanzienlijk genivel-
leerd. Over de tijdsfaktor laten zich minder gemakkelijk uitspraken doen. Er
lijkt op voorhand geen reden aanwezig waarom de tijdsdruk in de ene sociale
groep meer is veranderd dan in de andere. Voorzover echter de tijdsdruk aan
het inkomen en daaruit voortvloeiende konsumptiemogelijkheden is gekoppeld,
kan men een geringere spreiding van kultuur verwachten over inkomensgroe-
pen. Immers, de lagere inkomensgroepen hebben relatief sneller en meer alter-
natieve konsumpties ter beschikking gekregen dan de hogere groepen: de tijdsbe-
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lemmering zal voor hen daarom sterker zijn toegenomen. De tijdsfaktor doet
daarom een negatief effekt van bet inkomen op kultuurdeelname verwachten,
waarvan de grootte in de tijd is toegenomen.
Een alternatieve konsumptie die van bijzondere betekenis lijkt voor kultuur-

deelname, orrrdat zij daarvoor een regelrecht substituut vormt, is mediakon-
sumptie, in het bijzonder televisie kijken. De opkomst van de televisie is natuur-
lijk ten koste gegaan van de tijd die men aan kulturele aktiviteiten te besteden
heeft. Toch wordt de invloed van de massamedia vaak overschat. Het eigenaar-
dige van dit soort substituten is dat zij soms niet alleen een vervanging bieden
voor kultuurdeelname, maar ook een stimulans daartoe. De opkomst van de
popkultuur en de daarbij behorende concerten en verkoop van grammofoon-
platen is bijvoorbeeld totanl ondenkbaar zonder de groei van de massamedia.
Het is ook een open vraag hoe de groei van de massamedia in verband staat met
historische ontwikkelingen in kultuurspreiding. De opvatting dat de kultuur-
deelname in de onderste sociale lagen meer onderdruk staat van de massamedia
dan in de hoogste groepen, kan men moeilijk een verklarende hypothese noe-
men. Waarom zouden lagere groepen meer van dit substituut gebruik maken
dan hogere? De reden daarvoor moet volgens de konsumptietheorie van Linder
en Becker gezocht worden in de sterkere inkomensgroei van de lagere groepen
en het tijdsbesparend karakter van mediakonsumptie.

2.2. Statustheorie: de invloed van sociale drempels

Volgens een tweede theorie, de statustheorie, is een andere groep faktoren er-
voor verantwoordelijk waarom sommige mensen wel en andere niet kultureel
aktief zijn, namelijk: de zogenaamde sociale drempels. Hieronder worden ver-
staan normen die in verschillende sociale groepen bestaan omtrent kultureel ge-
drag. Kultuurdeelname, of men nu wil of niet, is bij uitstek sociaal en daarmee
op anderen afgestemd gedrag. Een boek lezen doe je in je eentje, museumbe-
zoek eventueel ook, maar vrijwel niemand gaat in zijn eentje naar een toneel-
voorstelling of een concert. Maar ook bij meer solitair beoefende aktiviteiten is
steeds een sterk element aanwezig van praten over en demonstratie van kultu-
reel gedrag. Kultuurdeelname is afgestemd op wat anderen daarvan vinden. In
sommige kringen behoort het tot de vaste gewoonten om bijvoorbeeld naar
theater of concert te gaan en elkaar daar te ontmoeten. In andere groepen heeft
men daarentegen bet idee dat men niet zo thuis hoort in theater en concertzaal
en zullen initiatieven in die richting ook niet positief ontvangen worden.
Wanneer men sociologische theorie~n over de invloed van statusgroepen op

leefstijlen volgt, dan leidt dit tot de voorspelling dat kultuurdeelname in het bij-
zonder een funktie zal zijn van het maatschappelijk prestige van de sociale
groep waarvan men deel uitmaakt. De klassieke indikator voor sociale status is
het beroepsprestige. Men kan daarom vanuit de statustheorie verwachten dat
het beroepsprestige van de verschillende elementen van sociale achtergrond de
doorslag zal geven.
Wanneer men volgens de statustheorie redeneert, dan zou men verwachten

dat er in de afgelopen decennia een spreiding van deelname heeft plaatsgevon-
den. In ideologisch opzicht is onze samenleving in de afgelopen decennia gede-
mokratiseerd: het is niet meer netjes om te denken in termen van rangen en
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standen en prestigeverwerving. Zoals reeds gezegd kan deze ontwikkeling ook
bij uitstek op het gebied van kultuur geobserveerd worden, waar het vormelijk
karakter van veel aktiviteiten aan het verdwijnen is. Daarmee is het motief van
statusverwerving dat zou veroorzaken dat hogere statusgroepen wel kultureel
aktief zijn en lagere statusgroepen niet, in steeds sterkere mate vervallen. Daar-
om zou men een zekere spreiding van kulturele aktiviteiten gedurendede afgelo-
pen deccennia kunnen verwachten. Gezien het feit dat volgens de statustheorie
het beroep met het daaraan verbonden prestige de belangrijkste determinant
van kulturele aktiviteit is, doet verwachten dat in het bijzonder wat betreft deze
dimensie de sociale ongelijkheid is afgenomen.

2.3. Informatietheorie: de invloed van komplexiteitsdrempels

Volgens een derde theorie, de informatietheorie, moet men om aan kultuur ple-
zier te kunnen beleven over iets beschikken dat in termen van de Franse socio-
bog Bourdieu (1966) ‘kulturele kompetentie’ heet. Om een concert te kunnen
waarderen moet men over enige muzikale begaafdheid beschikken. Evenzo
moet men, om van een museum te kunnen genieten, beschikken over een tame-
lijk grote kennis en begrip van wat daar te zien valt. Men veronderstelt wel dat
kultuuraanbod een vormend of edukatief effekt heeft, maar het is minstens
even sterk andersom. Om van kultuur te kunnen gerlieten moet men al heel wat
vorming en edukatie hebben ondergaan. De vraag waarom lagere statusgroepen
zo weinig deelnemen aan kultuur kan dus als volgt worden beantwoord: omdat
ze daartoe de kulturele kompetentie missen. Deze kulturele kompetentie, de
kennis vooraf, speelt een niet te onderschatten rol bij kulturele aktiviteit. Een
grote groep van kultureel publiek bestaat uit mensen die men tot experts zou
kunnen rekenen. Zo bestaat bijvoorbeeld 40% van de bezoekers van het Stede-
lijk Museum uit aktieve beelden kunstenaars (Dijkman & Oppenhuizen 1980).
De vraag is: hoe verwerft men kulturele kompetentie? Men verwijst hierbil

meestal naar het onderwijs. Dat zou de plaats zijn waar men leert van kunst te ge-
nieten. Deze veronderstelling snijdt ongetwijfeld hout. Een gedeelte van het onder-
wijspakket bestaat inderdaad uit kulturele voorlichting en training. Daarnaast
selekteert het onderwijsstelsel op algemene intellektuele vermogens, die van
groot belang zijn om van kultuur te kunnen genieten. De informatietheorie leidt
daarom tot een andere verwachting over de invloed van sociale achtergrondva-
riabelen dan de twee boven geschetste theorie~n. Niet het beroep of het inko-
men, maar de genoten opleiding zal van doorslaggevende betekenis bij het tot
stand komen van kulturele aktiviteiten. Deze veronderstelling wordt in sterke
mate door onderzoeksgegevens ondersteund (Ganzeboom-1984a).
Toch wordt overhet algemeen het effekt van onderwijs op kulturele aktiviteit

overschat. Op school leerje een boek lezen, je leert er wat kunstgeschiedenis en
je wordt er getraind in het oplossen van intellektuele vraagstukken, en dat kan
je ook helpen wanneer je naar een toneebstuk of een filmzit te kijken. Maar wie
heeft er op school ooit geleerd naar een ballet te kij ken? Wat weet iemand met
een gymnasium-diploma van opera en sinds wanneer wordt er in het onderwijs
geselekteerd op muzikaliteit? De bijdrage van het onderwijs aan met namemu-
zikale vorming moet toch tamelijk klein worden geacht. Toch geldt ook voor
het publiek van klassieke concerten, opera’s en ballet dat de hoger opgeleiden
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daarin sterk oververtegenwoordigd zijn. Uit onderzoek (Ganzeboom-1984a)
blijkt echter ook dat de opleiding niet de enige belangrijke determinant van kul-
tuurdeelname en de daarvoor vereiste kulturele kompetentie is. Een minstens zo
belangrijke bjjdrage aan iemands kulturele kompetentie wordt geleverd door
faktoren die nlet zo vaak aan onderzoek zijn onderworpen: het ouderlijk milieu
en de daarin genoten kulturele opvoeding. Dan blijkt in het bijzonder de oplei-
ding Van vader en moeder en niet het beroepsprestige van het ouderlijk gezin de
doorslag te geven. Vanwege de grote samenhang die b~staat tussert opleiding
van ouders en kinderen vindt men het effekt van ouderlijk milieu en kulturele
opvoeding bij weglating van deze faktor in onderzoek terug als een schijneffekt
van de opleiding.
Wat betreft de informatieverwerkingstheorie ligt het optreden van sociale sprei-

ding van kultuurdeelname zeker niet vQor de hand. Daar waar aantoonbaar is
dat de opleiding eenzeer belangrijke determinant van kulturele aktiviteit is, kan
men wel verwachten dat door het toegenomen onderwijspeil de gemiddelde
deelname is gegroeid, maar dit betekent niet dat kulturele aktiviteit meer ge-
spreid is geraakt over opleidingsgroepen en evenmin dat lagere opleidingsgroe-
pen kultureel aktiever zouden zijn geworden. Integendeel, er zijn zelfs redenen
waarom dat dit juist niet het geval zou zijn. Omdat het gemiddelde onderwijs-
peil van de bevolking is toegenomen, ligt de veronderstelling voor de hand dat
het onderwijs effektiever is geworden in de selektie van intellektueel bekwame
personen uit alle lagen van de samenleving. Als dat het geval is zou het mogelijk
zijn dat de groepen van lageropgeleiden in meerdere mate een ‘intellektueel re-
sidu’ vormen dan enige decennia geleden.

3. NIEUWE BEVINDINGEN OVER KULTIFURSPRE1DING

Wat is er nu in feite van -de kultuurspreiding terecht gekomen? Het is niet gemak-
kelijk om op deze vraaig een antwoord te vinden in bestaand onderzoek naar
kultuurdeelname. Gelukkig bestaat er tenminste~n bron van tamellik gedetail-
leerde gegevens over de maatschappelijke spreiding van kulturele aktiviteiten in
de jaren vijftig: het CBS Vrijetijdsonderzoek 1955. De oorspronkelijke gege-
vens zijn helaas niet meer beschikbaar, Innar de in de publikatie opgenomen ta-
bellen zijn geschikt om met recent materiaal te repliceren. Een gelegenheid hier-
voor bieden de gegevens van het Leefsituatieonderzoek 1977 van het CBS. In
het volgende zal eerst de aard van de beschikbare gegevens en de toegepaste
analyse worden toegelicht.

3.1. De gegevens -

De gegevens voor 1955_zijn verzameld tijdens het CBS Vrijetijdsonderzoek
(CBS-1959a, f959b). Hiervoor zijn in de winter 1955/S6meer dantienduizend
personen ondervraagd over hun vrijetijdsaktiviteiten en hun sociale achter-
grond. De data van dit unieke onderzoek zijn helans vernietigd en de gepubli-
ceerde tabellen zijn de enige gegevens die ter vergelijking met recentere bronnen
gebruikt kunnen worden. Voor het merendeel bestaan deze uit de gewone eendi-
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mensionale tellingen of tweedimensionale tabellen, die weinig interessante in-
formatie verschaffen. Hierop is ~n uitzondering. In deel 8 van de CBSTrappor-
tering (CBS-1959b) is een poging gedaan om de sociale spreiding van een aantal
vrijetijdsaktiviteiten nauwkeuriger te bekijken aan de hand van een tabelanaly-
se. (Dit verslag, dat als sociologische analyse nog steeds zeer de moeite waard is,
is geschreven door C.J. Lammers.) In het verslag wordt een vergelijking ge-
maakt tussen zes sociale (beroeps)groepen (leidinggevenden/welgestelden,
loontrekkende middenstand, risikodragende middenstand, arbeiders, landar-
beiders, boeren), terwijl de opleiding (vier kategorie~n) en inkomen (vier kate-
gorie~n) konstant is gehouden. De groep van boeren is echter uit de analyse
weggelaten en de gegevens over landarbeiders zijn inkompleet. Een gedetailleer-
de vergelijking wat betreft de agrarische bevolking is daarom niet mogelijk.
Voorts heeft de analyse alleen betrekking op mannen tussen 24 en 59 jaar.
In de verslaggeving van het CBS zijn ook twee kruistabellen opgenomen van

beroep met inkomen en beroep met opleiding, beide van de dimensies 6*4. Uit
deze tabellen blijkt dat er in de relevante groep (mannen tussen 24 en 59 zonder boe-
ren en landarbeiders) oorspronkelijk 2218 personen in het onderzoek waren opge-
nomen. De gepubliceerde tabellen over kulturele aktiviteiten zouden gerekonstru-
eerd moeten worden als een tabel met 4*4*4*2 = 128 cellen met deze 2218 een-
heden. In feite bevat de publikatie maar 22*2 = 44 cellen met 1796 eenheden.
De inkompleetheid (19% van de eenheden ontbreekt) is te wijten aan het feit dat
geen gegevens zijn gerapporteerd over kombinaties van beroep, opleidingen in-
komen, waarvan slechts weinig vertegenwoordigers bestaan. Deze inkompleetheid
van de gegevens isgeen belemmering om de multivariate relaties die bestaan tus-
sen de drie dimensies van sociale achtergrond en kulturele aktiviteiten goed te
kunnen bepalen. Met moet daartoe de gerekonstrueerde vierdimensionale tabel
herwegen tot een gewone datamatrix en een kwantificering toekennen aan de
drie onafhankelijke variabelen (opleiding, beroep, inkomen).
Er zijn in dit materiaal vier afhankelijke variabelen te vinden die beschouwd

kunnen worden als kulturele aktiviteiten en die vergeleken kunnen worden met
variabelen uit het recente Leefsituatieonderzoek:
— bioscoopbezoek,
— het lezen van boeken,
— het bezoek aan theater en concert,
— het bespelen van muziekinstrumenten.
(Er is in het onderzoek niet gevraagd naar museumbezoek.)
Over de vier boven vermelde vormen is het percentage deelname gepubli-

ceerd. Bij rekonstruktie van de tabellen tot een databestand op individuele basis
worden deze gerekonstrueerd als de proportie kans op deelname per individu.
Deze schakeling van de afhankelijke variabelen kan vergeleken worden met 0-1
variabelen voor deelname aan dezelfde aktiviteiten in gewone bestanden.
Het bestand van het Leefsituatieonderzoek 1977, dat via het Steinmetzarchief

toegankelijk is, vormt een belangrijke bron van recente gegevens over kultuur-
deelname en wordt bijvoorbeeld door het SCP in de Sociale en Culturele Rap-
porten benut. Het bevat voor het doel van deze analyse voldoende gedetailleer-
de en met 1955 vergelijkbare informatie. Krusiaal is dat er een voldoende over-
eenkomst is tussen variabelen in beide jaren. Tabel I geeft daarvan een over-
zicht.
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Tabel 1: De overeenkomst van variabelen in 1955 (N = I6OSTen 1977 (N 1196) *
\‘ARIABELEN

1955
OPLEIDING
(1) lo; lts of huishoudschool zon-

der diploma
(2) ulo, lts, huishoudschool; vhmo

zonder diploma
(3) vhmo, middelbare vakschool,

kweekschool
(4) hoger onderwijs

BEROEP**
(1) fabrieksarbeiders, geschoolde/

ongeschoolde beambten, winkel-
bedienden, ongeschoolde am-
bachtslieden

(2) risikodragende middenstand
met ambacht of winkel

(3) loontrekkende middenstand
(4) leidiaggevenden en welgestel-

den, met en zonder akademi-
sche opleiding, (semi-3artistieke
beroepen

tNKOMEN***
(1) <f3.OOGp.j.
(2) f 3.00(11- 611000 p.j.
(3) f 6.00(11-10.000 p.j.
(4) > f 10.000

BIOSCOOPBEZOE~
(0)
(I)

niet
bezoekt wel eens een bioscoop
(besloten voorstellingen niet
meegerekend)

BOEKEN LEZEN
(0) niet
(1) leest wel eens een boek

THEATERBEZOEI(
(0) niet
(1) bezocht in de afgelopen 12

maanden tenminste eenmaal
uitvoering door beroepsorkest!
amateurorkest/harmonie/fan-
fare/jazzorkest/band/solist,
koor, opera, operette, be-
roepstoneel, amateurtoneel, be-
roepskabaret, amateurkabaret

tNSTRUMENT SPELEN
(0) niet
(1) bespeelt muziekinstrument

(on)geschoolde handarbeid,
winkelbedienden
zelfstandige winkeliers en am-
bachtslieden
lagere en middelbare employees
leidinggevende, akademische en
vrije beroepen, onderwijsge-
venden, (semi-) artistieke be-
roepen

<1 17.000 p.j.
f 17.000-f 32.000 p.j.
f 32.000-f 43.000 p.j.
> /43.000 p.j.

nieV

gaat wel eens naar een bioscoop

niet
doet wel aan boeken lezen

niet

gaat wel naar concert/to-
neel/ballet/opera/kabaret

1977

lo

1955 1977

39% 18%

Ibo, ulo

mbo, vwo
hbo, wo

43% 39%

16% 24%
3% 20%

46% 42%

13% 4%

34% 35%

7% 19%

11%
65%
18%
6%

13%
55%
17%
15%

42% 63%

58% 37%

26% 40%
74% 60%

30% 62%

70% 38%

niet
bespeelt muziekinstrument

81% 85%
19% 15%



Bij de replikatie van de kategorie~n van 1955 in het bestand van 1977 is zo goed
als mogelilk rekening gehouden met de informatie die het versing uit 1955 biedt.
Het zal echter duidelijk zijn dat het op een aantal punten het niet echt mogelijk
is om een exakte replikatie te bieden en dat op andere punten de informatie uit
1955 niet uitvoerig genoeg is. De verschillen zijn echter niet van dien aard dat ze
vergelijking verhinderen. Aan de andere kant zij aangetekend dat dit soort pro-
cedures altijd het risiko in zich bergen dat kleine verschillen in vraagstelling en
kodering aanzienlijke invloed hebben op het inhouclelijk resultaat. Men moet
bij interpretatie steeds grote voorzichtigheid betrach ten.

* Mannen tussen 24 en 59 jaar. Het anatal van 1955 is het resultaat van een terugwe-
ging van de oververtegenwoordiging van ‘welgestelden en leidinggevenden’ in de
steekproef (CBS-1959a).

** Over de inhoud van de beroepskategorie~n geeft het CBS (1959a, 1959b) relatief
weinig informatie. Met name de inhoud van de groep ‘leidinggevendenen welgestel-
den’ is onduidelijk.

‘~~ De inkomensvariabele in 1977 is zo gekodeerd datde beide variabelen zoveel moge-
lijk overeenkomen in relatieve inkomenpositie (inkotnensdecielen).
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Tabel 2:Het deelnernen ean vier kulturele aktiviteitennaar opleiding, beroep en inkomen
in 1955 en in 1977

GEMIDDELD

OPLEIDtNG -

lo
lbo, ulo -

mbo, vwo
hbo,wo

BEROEP
handarbeid
zelfstandigen
hoofdarbeid
hogere beroepen

INKOMEN
(1) laag
(2)
(3)
(4) hoog

48% 18%
61% 34%
69% 47%
89% 49%

0abs49 ~
0reI•31 .38

48% 31%
57% 30%
67% 38%
83% 47%

0abs~46 .24
~ .21

37% 31%
57% 36%
66% 40%
83% 46%

0abs~55 .19
Orei.24 .14

Oabs: Absolute ongelijkheid van deelname (niet gewogen voorgroepsgrootte)
0re1 Relatieve ongelijkheid van deelname (gewogen voor groepsgrootte)

ntosco~o~
‘55 ‘77
58% 37%

HOE KEN
‘55 ‘77
79% 60%

THEATER
‘55 - ‘77
70% 38%

INSTRUMENT
‘55 ‘77
19% 15%

59% 36%
80% 53%
90% 71%
91% 83%
.41 .65
.46 .57

6T6% 47%
62% 55%
89% 65%
8S% 81%

.42 .44

.39 .46

57% 43%
71% 59%
89% 70%
85% 72%
.46 .40
.28 .26

57% 17%
77% 28%
77% 49%
90% 62%
.37 .66
.39 .60

6{% 22%
69% 28%
74% 43%
86% 64%

.27 .57
.21 .55

52% 17%
69% 31%
77% 49%
88% 67%

.44 .68

.20 .51

16% 12%
19% 12%
21% 13%
43% 25%

.36 .19

.09 .16

17% 11%
12% 11%
17% 13%
31% 26%

.22 .22

.10 .18

12% 14%
20% 12%
19% 21%
30% 17%
.21 .12
.10 .12
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3.2. Analyse

Een eerste vergelij king biedt label 2. Hierin zijn de percentages deelname aan
de vier kultuurvormen van de verschillende kategorieen van opleiding, beroep
en inkomen uitgezet voor 1955 en 1977.

Een eerste konstatering hierbij is dat over het geheel genomen de deelname tus-
sen 1955 en 1977 is teruggelopen. De omvang van de groep kultureel aktieven is
voor boeken lezen teruggelopen met 20%, voor instrument spelen met 22%,
voor bioscoopbezoek met 39% en voor theaterbezoek zelfs met 46%. Deze kon-
statering komt overeen met bekende gegevens over kultuurdeelname (CBS-
1979a), waarin een soortgelijke trend aan de hand van bezoekcijfers van instel-
lingen te konstateren valt. Aangetekend kan worden dat het grote verschil in
theaterbezoek tussen de jaren mogelijk ook gedeeltelijk valt terug te voeren op
explicietere vraagstelling in 1955.
Om de ontwikkeling in kultuurspreiding te kunnen volgen moet men een ver-

gelliking maken tussen de percentages deelname in 1955 en 1977. Over het alge-
meen lijkt de kultuurspreiding te zijn afgenomen doordat de deelname in de la-
gere opleidings-, beroeps- en inkomensgroepen sterker is teruggelopen dan in
de hogere kategorie~n van deze achtergrondsvariabelen. Er zijn ook een aan-
tal gevallen waarin het andersom is of de lija onduidelijk is. Het is gewenst om
de ongelijkheid van kultuurdeelname in een ongelijkheidsmaat te kwantifice-
ren. Een geschikte maat is de som van de absolute afwijkingen van de proportie
deelname per groep van hun gemiddelde:
0sbs = SOM

1[P~PI, (1)
waarin P de percentage deelname in de i-de groep is en P de over de groepen
(ongewogen) gemiddelde proportie deelname. De kwantificering van de onge-
lijkheid in (1) is niet gewogen voor de grootte van de groep.

0abs is de ongelijk-
heid in absolute termen en houdt er geen rekeningmee te houden dat de groepen
van grootte kunnen zijn veranderd.
De verdeling van de bevolking over de verschillende opleidings- en beroeps-

kategorie~n is in de besproken periode flunk veranderd (zie Tabel-1). (Voor in-
komensgroepen geldt dit in mindere mate, omdat de kodering van deze variabe-
len zo is gekozen dat het in 1955 en 1977 om overeenkomstige decielen gaat.)
Volgens sommige opvattingen dient men dergelijke veranderingen in de kwestie
van kultuurspreiding te betrekken. Men vindt bijvoorbeeld dat ook al is het ver-
schil in deelname tussen hoogste en laagste opleidingsgroep hetzelfde is geble-
yen, er toch sprake van kultuurspreiding is omdat de hogere opleidingsgroepen
groter zijn geworden en de lagere in grootte zijn afgenomen. Er nemen dan rela-
tief meer personen aan kultuur deel en het verschil Lussen, zeg, de bovenste en
de onderste twee decielen van de opleidingsverdeling is afgenomen. Een maat
voor relatieve ongelijkheid van kultuurdeelname is:
Orei = SOM (N~/N)*IP

1~P~, (2)
waarin N~ de groepsgrootte is, Pide proportie deelname in de groep i enP de ge-
wogen gemiddelde deelname. In de kwestie van het al dan niet betrekken van
veranderde verdelingen van achtergrondsvariabelen hoeft men geen keuze
doen. Beide definities beantwoorden een interessante, maar verschillende
vraag. Tabel-2 geeft de beide co~ffici~nten. Zij leveren overigens slechts in een
enkel geval verschil van interpretatie op.
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Wat betreft de bioscoop is het publiek in termen van opleiding ongeveer gelijk
gebleven, maar in termen van beroep en inkomen meer gespreid geraakt.
Het kontingent boekenlezers is wat betreft opleiding exklusiever geworden,
maar wat betreft beroep en inkomen gelijk van samenstelling gebleven. Het
theaterpubliek is daarentegen in sterke mate exklusiever van samenstelling
geworden en dat is zowel voor opleiding, beroep als inkomen het geval. Het be-
spelen van muziekinstrumenten laat een verschillend beeld zien tussen absolute
en relatieve ongelijkheid van deelname. Over de gehele linie is het bespelen van
instrumenten teruggelopen, maar het meest in de hoogste opleidingsgroepen,
die hierin nu veel minder een uitzonderingspositie innemen dan voorheen. Dit
resulteert in een kleinere ongelijkheid in absolute termen. Houdt men echter er
rekening mee dat er in 1977 veel meer hoger opgeleiden zijn dan in 1955, dan
verandert het beeld. Het relatieve aandeel van de hoger opgeleiden is dan toege-
nomen. Wat betreft beroep en inkomen komt dezelfde divergentie naar voren.
Met inachtneming van het nodige voorbehoud kan men konkluderen dat in

de periode van 1955 tot 1977 de ongelijkheid in kultuurdeelname niet is afgeno-
men, maar gelijk is gebleven of toegenomen. Dit geldt in het bijzonder de onge-
lijkheid tussen opleidingskategorieen. Wat betreft beroep en inkomen geldt dat
in ieder geval het bioscoopbezoek wel meer gespreid is geraakt.
Tabel-2-geeft de feitelijke situatie wat betreft de sprei-ding van kulturele akti-

viteiten weer, de werkelijke sarnenhang tussen kulturele aktiviteit en sociale
achtergrond. Zulke gegevens zijn belangrijk, maar geven geen inzicht in de in-
vloedvan sociale achtergrond op kulturele aktiviteiten. Gezien de sterke samen-
hang tussen opleiding, beroep en inkomen is het heel goed mogelijk dat slechts
een of twee van deze variabelen invloed heeft(hebben) op kultureel gedrag, en
de andere samenhang(en) schijnverband(en) zijn(is). Om dit te onderzoeken
worden in tabel 3 de gegevens onderworpen aan regressie-analyse.

Tabel-3: Muit ipele invloeden van opleiding, beroep en inkomen op vierkulturele aktivi-
teiten * -

BIOSCOOP BOEKEN
‘55 ‘77 ‘5~5 ‘77

THEATER

‘55 ‘77

INSTRUMENT

‘55 ‘77

(ongestandaardiseerd) * *
KONSTANTE 21.5 12.9 41.6
OPLEIOING 3.7 10.9 12.1
BEROEP 1 6.6 —.7 1.8
INKOMEN 4.6 .1 1.6

14.6
12.9
4.1
.2

42.3
8.6
—.-2
5.3

—22.9
8.4
5.5
9.3

9.4
3.5
.7
.4

1.5
1.8
3.3
— .8

(‘gestandaardiseerde onafhankelUke variabelen
KONSTANTE 58.3 37.4 73.5
OPLEIDtNG 2.9 10.9 9.9
BEROEP -6.9 —.9 ~L9
tNKOMEN 3.2 .1 1.1

60.1
13.0
5.5
.2

6916
6.7
—=2
3.7

38.0
8.4
7.6
8.3

18.9
2.8
.7
.3

14.9
1.8
4.4
— .7

* De afhankelijke variabelen zijn geschaald in % deelname.
** De oti~fhanke1ijke variabelen zijn geschaald in klassea 1-4.
‘~“~‘ De onafhankelijke variabelen zijn gestandaardiseerd als z-scores.
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De bovenste helft van Tabel-3 geeft de ongestandaardiseerde regressievergelij-
kingen:
% DEELNAME KONSTANTE + WI *OPLEIDING + W

2 *BEROEP + w3 *INKOMEN
waarin W1, W2, W3 en de KONSTANTE uit de gegevens geschatte gewichten
zijn. De gewichten W geven aan hoeveel hoger het percentage deelname is, wan-
neer men een kategorie hoger van een onafhankelijke variabele zit, gegeven de
invloed van de andere twee onafhankelijke variabelen.
Gezien het feit dat in beide jaren precies dezelfde schalingen voor overeen-

komstige variabelen zijn gebruikt, kan de grootte van de co~ffici~nten tussen de
jaren vergeleken worden. Omdat verschillende varabelen niet in dezelfde een-
heid zijn uitgedrukt, kunnen de gewichten echter niet onderling vergeleken wor-
den. Daarom zijn in de onderstehelft van Tabel-3 de onafhankelijke variabelen
gestandaardiseerd, dat wil zeggen uitgedrukt als z-scores (gemiddelde = 0,
standaarddeviatie I). De effekten kunnen dan wel naar hun onderlinge sterkte
vergeleken worden. De standaardisatie van de onafhankelijke variabelen heeft
tot gevolg dat de konstante gelijk is aan het gemiddelde van de afhankelijke va-
riabele en de geschatte gewichten uitdrukken wat een eenheid standaarddeviatie
verschil oplevert in % deelname aan de betreffende kulturele aktiviteit. Het on-
derscheid tussen de gewichten van ongestandaardiseerde en gestandaardiseerde
afhankelijke variabelen is ook weer parallel aan dat tussen kultuurspreiding in
absolute en in relatieve zin. Standaardisering is een manier om aan groepen re-
latieve scores toe te kennen en te corrigeren voor veranderingen van gemiddelde
en standaarddeviatie.
Tabel-3 levert een aantal konklusies op:

(l)Zowel in 1955 als in 1977 had de opleiding de sterkste invloed op kultuur-
deelname. Uitzonderingen op dit patroon zijn dat in 1955 het (gestandaardiseer-
de) beroep een zwaarder gewicht heeft voor bioscoopbezoek dan de oplei-
ding, hetgeen in 1977 bij instrument bespelen het geval is. Het beroep en het
inkomen zijn over het geheel genomen van minder groot belang voor deelna-
me dan de opleiding. Dit patroon, dat ook uit andere data naar voren is ge-
komen, kan gelden als een belangrijke bevestiging van de informatietheorie
van kultuurdeelname en laat zien dat de verklaringskracht van de statustheo-
ne en de kostentheorie geringer is.

(2)De mate waarin de achtergrondsvariabelen van invloed zijn op deelname en
de manier waarop dit tussen de twee jaren veranderd is, verschilt nogal tus-
sen de kultuurvormen. Bij bioscoopbezoek is de invloed van de opleiding
sterk toegenomen en de invloed van beroep en inkomen in 1977 vrijwel ver-
dwenen. Hierbij moet aangetekend worden dat bioscoopbezoek als enige van
de vier kultuurvormen tamelijk sterk verbonden is met de niet in de analyse
opgenomen leeftijd. Het grotere effekt van opleiding in 1977 is daarommo-
gelijk voor een deel een schijneffekt, dat voortkomt uit de toegenomen ver-
schillen in opleidingsniveau tussen leeftijdsgroepen. Voor boeken lezen is de
invloed van opleiding toegenomen en de invloed van het beroep zelfs tame-
lijk sterk. Voor theaterbezoek geldt dat de invloed van alle drie achtergrond
variabelen is toegenomen, in het bijzonder dat van het beroep en inkomen.
Bij instrumenten spelen is de invloed van opleiding afgenomen, maar van het
beroep toegenomen.
Ook de regressieanalyse leidt derhalve tot de konklusie dat voor de vier onder-

101



zochte vormen van kultuurdeelname ovel het algemeen de kultuurspreiding niet
is toegenomen, maar is afgenomen. Tegelijkertijd levert zij een aantal argumen-
ten voor de informatietheoretische verklaring van kultuurdeelname en kultuur-
spreiding. Volgens deze theorie is het vermogen tot informatieverwerking door-
slaggevend bij kultuurdeelname en is dit vermogen in de afgelopen decennia in
het bijzonder in groepen met een lagere opleiding verminderd.

4. DISKUSSIE

Het gekonstateerde patroonis op zichzelf iets heel bijzonders. Wanneer men
bijvoorbeeld het gebruik van allerlei konsumptiegoederen neemt (Munters-
1977), ziet men dat in die sektor wel het gebruikelijke en te verwachten patroon
van spreiding optreedt. Konsumptie van een bepaald item begint vaak in groe-
pen die door positie of inzicht het eerst het nut of plezier ervan hebben ontdekt
en verspreidt zich dan in een betrekkelijk korte periode over andere groepen.
Meestal begint konsumptie van goederen in groepen van hoger opgeleiden en
hogere inkomenstrekkers en dat schijnt een spreidingsbevorderende invloed te
hebben. Wanneer men afziet van dingen die echt veel geld kosten zoals een Mer-
cedes of een zeiljacht, zijn er niet zoveel exklusievegoederen meer. Onze samen-
leving is in veel opzichten er ~n gewordenmet een grote openheid, waarin voor
iedereen, ongeacht zijn of haar sociale achtergrond, veelmogelijkheden bestaan
om wat dan ook te doen of te konsumeren. Kennelijk vormt kultuurdeelname
hierop een uitzondering en is deze een teken van hoge status gebleven.
Er is ~n m~atschappelijke sektor wa~rin, evenals in die van de kultuur, de

demokratisering ook niet erg wil doorzetten, namelijk het onderwijs. Meer nog
dan de kultuursektor wordt het onderwijs gekenimerkt door zeer systematische,
door de subsidi~rende overheid krachtig geinitieerde pogingen om de gehele be-
volking in de vruchten van deze sektor te doen delen. Qok over bet onderwijs
had men in de jaren vijftig hoge verwachtingen wat betreft de mogelijkheden
om lagere bevolkingsgroepen te laten participeren. Men komt er ook hier steeds
weer achter dat in wezen ondanks alle geld en moeite en de daar ombeen plaats-
vindende veranderingen in de samenleving de relatieve deelname van lagere be-
volkingsgroepen niet is toegenomen. Recent onderzoek op dit gebied heeft een
aantal malen aangetoond dat in 30 jaar tijd wel dit is veranderd dat steeds meer
leerlingen in het middelbaar en hoger onderwijs terecht zijn gekomen, maar dat
desondanks de kansen van kinderen uit lagere milieus in vergelij kingmet die uit
hogere milieus niet groter zijn geworden (Meesters, Dronkers & Schijf-1983).
Het onderwijs is indit verband interessant, omdat er een bijzondere parallel zon
kunnen bestaan tussen het onderwijs en de kultuursektoren dat de stagnerende
demokratisering in beide gevallen op dezelfde faktoren is terug te voeren. Beide
sektoren lijken in die zin op elkaar, dat de belangrijkste faktor die bepaalt of
men deelneemt een vaardigheid of kompetentie is. Wie het onderwijswil overle-
yen moet slim zijn. Wie plezier in kultuur wil hebben moet ook slim zijn, zij het
niet altijd in de zin waarin men in het onderwijs slim moet zija. In beide geval-
len blijken o-ok determinanten van het succes dan wel de feitelijke deelname te
liggen in voor bet beleid zeer moeilijk toegankelijke variabelen, in het bijzonder
een training zoals die in het ouderlijk milieu heeft plaatsgevonden.
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6. De nieuwswaarde van dagblad en
tijdschriften

B. STOPPELMAN

SAMENVATTING

Het onderzoek beheist een experiment omtrentde reakties vaneen introduktie-campagne
in cen dagblad en tijdschriften. Voorwaarden voor een goed beheerst experiment zijn he-
laas zelden te realiseren. In dit bijzondere geval konden deze door de samenwerking van
Philips, Intermarco en Novum worden gerealiseerd. Technisehe problemen deden zich
voor bij de split-run en de filtering. Het meetapparaat zeif mag kiassiek genoemd wor-
den. In tegenstelling tot de verwachting bewogen de resultaten van de introduktie voor
dagblad en tijdschriften zich op ongeveer hetzelfde nivo. Ret elimineren van ruis, met na-
me t.a.v. het dagblad, leverde speciale problemen op.

1. INLEIDING

1k heb een goed gedeelte van mijn beroepsieven besteed aan het bestrijden van
vooroordelen. Je maakt je op deze manier niet populair. Vooroordelen zijn din-
gen om te koesteren, aangezien ze het leven gemakkeLijk maken. In navolging
van d’Oliveira zeg ik vaak: ‘denken riep hij gaat van au’.
E~n en ander neemt niet weg dat voor sommige mensen, waartoe ik duidellik

niet behoor, pun lustgevoelens verschaft. Mijn bestrijding van vooroordelen
stoelt, zo gek als het klinkt, op een zekere dosis nog immer aanwezig idealisme,
idealisme wat betreft het nut van meer rationeel getint handelen.
Mensen nemen je deze houding niet in dank af. In vroeger tijden werden on-

afhankelijke denkers verbrand of onthoofd en omdat we heden ten dage be-
schaafd zijn, worden ze alleen maar verguisd, want ‘IGNORANCE IS BLISS’.
Gelukkig zijn de meeste dingen die de marktonderzoeker bezig houden, niet

van kosmische betekenis. Maatschappelijke belangen zijn maar zelden in het
spel, meestal gaat het alleen maar om commerci~1e aspekten.
Bij de media, en daar hebben we het over, gaat de maatschappelijke relevan-

tie vaak hand in hand met de commerci~1e belangen.
En omdat media, zoals bekend, een samengevoegd aanbod op twee markten

leveren, de lezersmarkt en de advertentiemarkt spelen de lotgevallen van een ti-
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tel op de advertentiemarkt een belangrijke rol in het totale mediaaanbod en de
vorm waarin zich dit aanbod manifesteert.

Hoe zou men nu de autonome bijdrage van een medium kunnen meten? Als
ekonoom, zelfs ouderwets ekonoom, ben ik opgevoed met de veronderstelling
‘ceteris paribus’ oftewel, ‘al het overige gelijk’.
E~n en ander vraagt dus om van een experiment met gelijke proefopstelling,

waarin alleen het te onderzoeken verschijnsel de variabele is.
Dus eenzelfde boodschap in twee media onder verder konstante omstandig-

heden. Geen gemakkelijke opgave, want er zijn altijd wel storende faktoren, zo-
als we andermaal straks zullen zien.

2. DE PROBLEEMSTELLING

De probleemstelling van dit experiment was als volgt. De tijdschriftengroep
VNU en met name AdMedia wenste een idee te verkrijgen of het mogelijk is om
redelijk kosteffektief vrouwenbladen te hanteren voor de introduktie van niell-
we produkten.
E~n en ander was tot dan toe en is ook nu nog tot op zekere hoogte tegen de

tijdgeest in. Het probleem viel daarbij in drie stukken uiteen:
a. Is het mogelijk om via een tijdschrift met een verschijningsinterval van een

week de herkenning en kennisoverdracht aismede een brok beeldvorming in
de doelgroep op een efficiente manier tot stand te brengen indien we een ver-
gelijking trekken met dezeLfde aspekten bij een dagblad.

b. Is het mogelijk dit met een tijdschrift te bereiken tegen kosten die bij verge-
hiking met het inschakelen van een dagblad ten hoogste op gehijk nivean hg-
gen of hiever nog, lager zijn.

c. Is het kommunikatietechnischmogehijk om enerzijds vergelijkbare, maar an-
derzijds aanhet karakter van het medium aangepaste reklameboodschappen
te vervaardigen, m.a.w. is het mogelijk om gelijkwaardige boodschappen te
vervaardigen voor, naar technische aard gezien, zeer verschillende media.

3. DE ONDERZOEKOPZET

Zoals gesteld is de probleemstelling er in feite erop gericht verschihlen in effekti-
viteit te meten tussen dagblad en tijdschrift. Voorwaar geen eenvoudige zaak.
Het is daarbij essentieel een goede proefopstelling te konstrueren, waarbij

enerzijds zoveel mogelijk ruis uit het systeem verwijderd moet worden — iets
dat nooit helemani zal lukken — en anderzijds de ruis die bhijft, zoveel mogelijk
konstant en op een Iaag niveau te houden. Het vermoeden bestaat dat een der-
gehijke proefopstehling en het meten van het effekt ahleen kan geschieden bij een
introduktie van een nieuw produkt in het bijzonder wat betreft het beheersen
van de ruis, nangezien bij een bestaand produkt reeds een komplex van dimen-
sies in de geest van de doelgroep aanwezig is. Besloten werd in een samenwer-
kingsverband tussen Philips, Intermarco-de La Mar en AdMedia, deze introduk-
tie die gericht was op huisvrouwen, voor het experiment te benutten. De intro-
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duktie van een werkehijk nieuw Phihipsprodukt zonder duidelijk aanwijsbare
konkurrerende produkten van andere merken vormde een uitgezochte gelegen-
heid voor het realiseren van dit plan, in het bijzonder wat betreft het beheersen
van de ruis.
Bij het doordenken bleek het al gauw noodzakelijk om ons tot ~n dagblad te

beperken en op zijn gunstigst tot enkele tijdschriften.
Dagbladen en tijdschriften vertonen net als nile andere produkten een zekere

mate van penetratie, in deze sfeer dekkingspercentage genoemd. Dit dekkings-
percentage moet bij een experiment voor dagblad en tijdschrift even hoog zijn.
Voort moest de dekking vergelijkbaar zijn in termen van socio-demografie en

liefst nog andere descriptors.

3.1. Steekproefopzet

Wij kozen voor het verzamelen van de gegevens door mondehinge ondervraging.
Derhalve diende de penetratie afgrendelbaar te zijn, met andere woorden aan
een duidelijk herkenbaar geografisch gebied gebonden zijn.
Echt stedehijke tijdschriften of regionale tijdschriften, in tegenstehling tot de

dertiger jaren van deze eeuw, zijn er eigenhijk niet, maar er bestaan heden ten
dage in ieder geval regionale katerns, die echter voor de researchdoelstellingen
nog te grofmazig zouden zijn. De keuze van dagb]ad en tijdschrift viel na uit-
voerig desk research op:
De Dordtenaar enerzijds en Libelle en Margriet anderzijds. Een beperking

was gelukkig mogelijk, aangezien in de drukkerij van de weekbladen split-runs
vervaardigd konden worden. Daarbij bleek het wel noodzakehijk de Losse num-
merverkoop te ekarteren, omdat dit distributiekanaal boven-regionaal bleek te
werken. Ook het leesportefeuillekanaal moest verwijderd worden, aithans de
eerste-weekmappen, omdat deze in de split-run niet te beheersen bleken.
Gekozen werd voor een split-run van Libelle en Margriet in de IJ-mond (ver-

zorgingsgebied Velsen-Ijmuiden), waarbij iemand zich voor deelname kwahifi-
ceerde, wanneer zij het bepaalde nummer van Margriet of Libelle had gelezen,
ongeacht de wijze van verkrijgen. (dus abonnesnent, leesportefeuille, losse
nummer-koop, van anderen verkregen of gratis oritvangen) Bij de selektie van
de bladen zijn e.a. de navolgende kriteria gehanteerd:

a. omvang van de gebieden
b. dekkingspercentage van de relevante media
c. de socio-ekonomische struktuur
d. winkelopbouw en winkeldiclitheid

In Dordrecht moesten enige bijzondere selekties worden aangebracht, tenein-
de de vergehijkbaarheid zo groot mogehijk te doen zijn.
Die lezers van de Dordtenaar moest geselekteerd worden, welke ahleen de

Dordtenaar van zaterdag 7 oktober 1972 hadden gelezen en geen vrouwenbla-
den hadden gezien, op welke wijze dan ook verkregen.
Het blijft namelijk altijd mogehijk dat iemand nit Dordrecht in de IJ-mond

met een vrouwenblad gekonfronteerd wordt via de ~n of andere wijze van ver-
krijgen of dat een vrouwenblad nit de IJ-mond toevallig Dordrecht bereikt. Dit
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werd uitgesloten bij de selektie van vergehijkbare proefpersonen in de beide on-
derzoekgebieden.

Hoe werd de vergehijking nu gemaakt?
Er waren twee groepen huisvrouwen, de eerste groep bestaande ut huisvrou-

wen die de Dordtenaar van 7 oktober 1972 ontvangen hadden, aismede even-
tueel een exemplaar van Libelle en/of Margriet, mits het vrouwenblad of de
vrouwenbladen maar via een bezorgersabonnement in huis waren gekomen. Dit
laatste omdat deze groepdoor het hanteren van een split-run alleen maar via de
Dordtenaar met de advertentie waarover uiteraard straks meer, in kontakt had-
den kunnen komen. De andere groep bestond uit huisvrouwen in Velsen-
Iinrniden, via kontakt met Libelle of Margriet van weeknummer 40 (dezelfde
periode) eventueel in kontakt met de advertentie hadden kunnen komen. Bij het
enqu~teren zorgde de identifikatie met het weeknummer 40 voor jutste behan-
dehing van de wijze van verkrijgen. -

Naast de oplossing, zoals omschreven, voor de selektieproblematiek, diende
nog een ander bekend probleem bij een research als de onderhavige opgelost te
worden, namehijk, wat het dagbladquivalent is van een pagina zwaTt/wit in een
vrouwenblad, aangezien dii, zoals bekend, een basisvereiste is voor7rnediaplan-
ning.

In mijn ESOMAR Paper (Lissabon, april 1984) geef ik een begin van een oplos-
sing voor dit oude en meer brandende probleem.

1k formuleer in dat paper een aantal operaties (= aktief-reaktief handelen op
een boodschapskonsumtie) en stel dat formaten die een gehijk aantal operaties
oproepen, ook gelijkwaardig zijn’. Ten tijde van het hier beschreven onderzoek
— in 1972 dus — waren we nog niet zo ver. 1k heb destijds aan dagbladdeskun-
digen gevraagd, wat zij het dagbladequivalent van een pagina zwart-wit in een
vrouwenblad uitgedrukt in dagbladmilhimeters achtten. Ret antwoord was toe
2.000 mm.
Het was een gemeenschappelijk projekt van Philips, Intermarco-de laMar en

VNU, met, zoals gezegd, de introduktie van een nieuw p~rodukt als inzet. Ret
produkt zeif zal in dii artikel worden aangeduid met ‘pyramide’, een uitvinding
gericht op de gehele Nederlandse bevolking met uitzondering van de alleriong-
sten en de alleroudsten.
Ret experiment wilden wij in de loop van ~n dag laten plaats vinden. Tijd-

schriften en dagbladen hebben, zoals bekend, een verschillende levensduur en
dit mocht de meting niet beinvloeden. Voorts moeten wij altijd rekening hou-
den met herinneringsverlies. De invloed daarvan diende voor zowel dagblad als
weekbladen ongeveer gelijk te zijn. Vandaar de keuze voor meting op ~n dag.
De uitvoering van het onderzoek werd aan de N.V. v.h. de Nederlandse

Stichting voor Statistiek toevertrouwd, die op D-day maandag 9 okiober 1972
met een legertie van enqu~trices en enqu&eurs in de betrokken proefgebieden
neerstreek.
In beide gebieden werd een hoofdkwartier ingericlit, van waaruit op de be-

trokken dag leiding aan het veidwerk werd gegeven.

1. Zie 00k: de publikatie Mensen en hun Media van 1974, uitgegeven door de NOTU.
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De rol van Intermarco-de la Mar was eveneens zeer belangrijk en bestond
daaruit dat men een vrouwenbladadvertentie en een dagbladadvertentie moest
ontwikkelen van een pagina zwart/wit en 2.000 mm met enerzijds dezelfde ele-
menten verbonden aan de introduktie van de ‘pyramide’ maar anderzijds toch
wel een ‘typische’ dagblad- en een ‘typische’ vrouwenbladadvertentie.

Alvorens op de resultaten van het onderzoek in te gaan willen wij nog een paar
kanttekeningen maken. De Dordtenaar verschafte onze introduktieadvertentie
een zeer gunstig klimaat door op de voorpaginaeen fors artikel op te nemen, ge-
wijd aan de problemen van het gebruik van de ‘pyramide’. De advertentie werd
op de achterpagina geplaatst, met daarboven een redaktionele strook met de
volgende inhoud: ‘Lees de advertenties, ze bevatten nuttige informatie’. Daar-
enboven bevatten de redaktionele kolommen nog een beschouwing over Phi-
lips. We kunnen de invloed van de ‘extra’s’ niet traceren. Wel is het zo, dat de
meeste adverteerders niet op deze buitenkansjes kunnen rekenen.

In ~n van de reklamebLokken van de STER verscheen een TV-commercial
betreffende dit artikel op het scherm. Deze TV-reklamewas ons niet tevoren be-
kend gemaakt. Ons betekent hier N.S.S. (het uitvoerende bureau) en NOVUM
B.V. (de opdrachtgever).
Aangezien deze TV-reklame intervenieert in de opzet van het onderzoek en de
vragenlijst geen vragen bevatte over TV-kij ken op de avond van de 9e oktober,
zijn de gesprekken na 18.45 uur ge~limineerd.
E~n en ander ontlokte ~n van de onderzoekers, die niets menselijks vreemd

is, de verzuchting: ‘Ret is altijd anders’.

3.2. Het meetapparaat

We hebben gekozen voor de volgende variabelen:
Fen beweringentest met het doel een indelingskriterium te krijgen of iemand

zich al dan niet konformeerde aan de traditionele waarden en normen van onze
samenleving. De beweringen waren de volgende:
— je moet ook in het buitenland echt Rollands kunnen eten;
— je moet een auto kopen die overeen komt met je positie;
— het is ongewenst dat een getrouwde vrouw een dagtaak buitenshuis heeft;
— je moet kunnen zien wat een schilderij voorstelt;
—-je moet je voor de keuze van een boek laten leiden door het advies van de
boekhandelaar;

— er gaat niets boven een bankstel in je huiskamer.

Voorwaar een PSYCHE in het klein en tien jaar eerder.

Ten aanzien van de effektiviteit van de dagblad- resp. de vrouwenbladadverten-
ties werd gekozen voor een effektmeting door middel van de volgende variabe-
len:
— Produktkennis door middel van een toonkaart met de ‘pyramide’;
— Merkidentifikatie (was dit produkt van Philips of van een ander merk);
Vraag aan huisvrouwen die de ‘pyramide’ kendenals eenprodukt van Philips

als ook aan huisvrouwen die de ‘pyramide’ wel kenden maar niet het merk: ‘op
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welke manier bent U met bet bestaan van de ‘pyramide’ op de hoogte
gekomen?’ Een kaart met informatiebronnen werd getoond;
De huisvrouwen die de ‘pyramide’ als een produkt van Philips hadden

g&fdentificeerdof het merk niet meer wisten: ‘Rebt U al een advertentie gezien
van de ‘pyramide?’
— Kunt U mij iets vertellen over deze advertentie?
— Hoe zag hij eruit (bewezen herinnering);
— Geholpen herinnering na tonen advertentie;
— Leeskontr~le voor geheel of gedeeltelijk lezen;
— Terugspelen van de advertentie of onderdelen van de advertentie t.a.v. af-
beeldingen, tekst, prijzen e.d.

4. TECHNISCHE VERANTWOORDING

Split-run Libelle en Margriet: opgenomen in nr. 40 met een looptijd van 30 sep-
tember — 6 oktober 1972, 1/1 p z/w. Voor exemplaren verspreid in Velsen —

IJmuiden
De Dordtenaar van 7 oktober 1972, 2.000 mm z/w; equivalent gefourneerd

door CEBUCO.
Wat betreft Libelle en Margriet werd de desbetreffende advertentie niet opge-

nomen in exemplaren bestemd voor bezorging in Dordrecht.

Maandag 9 oktober 1972 ondervraging in Velsen/IJmuiden en Dordrecht.

Dordrecht Velsen/IJmuiden

Totaal aantal gesprekken
(kontakt- en volledige 684 1.252
af: Gesprekken na 18.45 124 273
Kontakt- en volledige gesprekken
v66r 18A5 uur 560 - 979
Waarvan volledige gesprekken 352 347

We citeren nit het rapport van N.S.S.: ‘In de editie van de Dordtenaar van 7 ok-
tober was op de voorpagina e-en foto opgenomen met bijbehorende tekst, ge-
wijd aan lessen in het gebruik van de ‘pyramide’ die op een kleuterschool in
Dordrecht waren gegeven.
Bij de verwerking van de vragenformulieren bleek uit de antwoorden gegeven

op de vragen over de advertentie van de Philips ‘pyramide’ dat transfer van in-
formatie had plaats gevonden van deze redaktionele tekst (en afbeelding) op de
voorpagina naar de advertentie elders in de krant’.
Bij de herinnerde afbeelding werd melding gemaakt van ‘een groepje kinde-

ren dat ‘pyramideerde’ bij de tekst genoemd: ‘een eerste les in ‘pyramideren’ en
opmerkingen van gelijke strekking.
Voorzover met redelij ke zekerheid kon worden vastgesteld dat teruggespeelde

details geen betrekking hadden op de advertentie van Philips, doch op de foto
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en de tekst op de voorpagina van het dagblad zijn deze details ge~limineerd uit
het antwoordpatroon.
Ondervraagden die uitsluitend details van de redakionele tekst noemden

(curs. van mij) als herinnering aan de advertentie werden niet beschouwd als on-
dervraagden met bewezen herinnering van de advertentie.
Zowel de STER als bet dagblad zorgden dus voor een verrassing, waarbij na-

tuurhijk — dit spreekt vanzelf — de STER niet op eigen initiatief opereerde.

5. RESULTATEN VAN HET ONDERZOEK

Ret is ondoenlijk, om binnen bet kader van dit artikel alle uitkomsten van bet
onderzoek de revue te laten passeren. Belangstellenden kunnen zich voor uit-
voerige informatie wenden tot NOVUM B.V.

We geven in bet volgende de belangrijkste uitkomsten, de kerncijfers.

Herkenning van de ~oyramide’
I. Overzicht van de mate van herkenning van de ‘pyramide’ als zodanig, bet-

zij aan de hand van de afbeelding van bet produkt, hetzij aan de hand van de
advertentie voor dat produkt (vraag 023).

Dordrecht Velsen/IJmuiden
(dagblad) (tijdschriften)

vraag 012
herinnert zich de ‘pyramide’ te
hebben gezien 59 — 63

vraag 013
kent bet merk Philips 40 26
weet het merk niet 18 35
noemt een ander merk 1 2

vraag 015
herinnert zich niet de advertentie,
maar:

vraag 023
herk~nt wel de advertentie als deze
wordt getoond 4 5
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Dordrecht Velsen/Ilmuiden
(dagblad) (tijdschriften)

vraag 012
herinnert zich niet het produkt te
hebben gezien, maar K]vraag 023herkent w~l de advertentie als dezewordt getoond

totale herkenning na tonen van de
afbeelding van de ‘pyramide’ ~n
het tonen van de advertentie
(vraag 12 + vraag 13) 64 71

aantal ondervraagden dat de be-
trokken bladen heeft ontvangen n = 352 n = 347

In dit overzicht is bij de herkenning van het produkt als zodanig nog een groep
ondervraag-den meegeteld, die de ‘pyramide’ wel herkenden doch zich het merk
niet meer konden herinneren (vraag 013) en zich tevens niet meer de advertentie
herinnerden (vraag 015) alsook de advertentie niet herkenden (vraag 023). Ten
aanzien van deze groep kan de adverteerder dus stehlen, dat de reklamedoelstel-
hing niet volledig is verwezenhijkt. Bovendien staat niet vast dat de bekendheid
met de ‘pyramide’ als zodanig tot stand isgekomen dooude introduktiereklame
in de bij het onderzoek betrokken bladen.
In de volgende tabel is daarom een overzicht opgesteld van die herkenning

van het produkt die nan de merknaam was gerelateerd (vraag 013) en de herin-
nering aan of herkenning van de advertentie (vragen 015 en 023).

2. Overzicht van de herkenning van de ‘pyramide’ als eenprodukt, dat werd uit-
gebracht (vraag 013) en de herinnering van de advertentie (vraag 015), alsmede
van de herkenning van de advertentie (vraag 023) door ondervraagden, die zich
de advertentie niet herinnerden (vraag 015) of zich het produkt als iodanig niet
herinnerden (vraag 012).
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Dordrecht Velsen/IJmuiden
(dagblad) (tijdschriften)

vraag 013
herkent de ‘pyramide’ als een pro-
dukt van de adverteerder 40 26

vraag 015
en weet het merk niet meer (vraag
013), maar herinnert zich de ad-
vertentie 1 5

vraag 023
en weet het merk niet (vraag 013)
en herinnert zich de advertentie
niet (vraag 015), maar herkent de
advertentie wel 4 5

Dordrecht Velsen/IJmuiden
(dagblad) (tijdschriften)

vraag 023
herkent bet produkt niet (vraag
012), maar herkent de advertentie
wel 5 8
totaal kennen en herkennen van
de ‘pyramide’ als een produkt van
de onderhavige adverteerder (1 +
2 + 3+4) 50 44

Wij zijn uitgegaan van een nulhypothese zonder richting, hetgeen een tweezijdi-
ge toetsing vereist.
De nulhypothese levert bij een alpha-fout van 5% geen signifikante verschil-

len op tussen de IJ-mond en Dordrecht. Wij komen er in onze slotbeschouwing
op terug bij een beoordeling van de relevantie van ~n en ander.

Herinnering en herkenning van de advertentie
1. In de volgende opstelling is een overzicht gegeven van de mate herinne-

ring/herkenning van de advertentie
Waar sprake is van ‘bewezen herinnering’ betreft het ondervraagden, die in

de vragen 017 en 018 (afbeeldingen, uiterlijk) de vragen 019 en 020 (tekst en
prijzen, genoemd in de advertentie) en de vragen 021 en 022 (de advertentie als
geheel) ~n of meer onderdelen van de advertentie noemen, van welke onderde-
len de ondervraagde alleen door het zien of lezen van de advertentie op de hoog-
te kan zijn.
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Overzicht van de herinnering van de advertentie resp. de herkenning van de ad-
vertentie na het tonen ervan.

Dordrecht Velsen/IJmuiden
(dagblad) (tijdschriften)

Wo

1. vraag 012
herinnert zich bet nienwe produkt
te hebben gezien 59 63

2. vraag 014
heeft over het produkt in de
krant/in een tijdschrift gelezen 40 - 34

3. vraag 015
herinnert zich de advertentie te
hebben gezien 37 34

4. vraag 017 tIm 022 --

waarvan: bewezen herinnering 28 17

5. vraag 023
herinnert zich niet bet produkt
(vraag 012) en ook niet de adver-
tentie (vraag 015), maar herkent
w~l de advertentie nadat deze ge- -—

toond is. 9 13

6. vraag 024
en heeft de advertentie
alleen gezien en heeft de 7 10
advertentie~ -

gedeeltelijk gelezen 2 3
geheel gelezen

We kunnen de konklusie trekken dat de verscbillen in effekten tussen de adver-
tentie in de vrouwenbladen en in bet betrokken dagblad niet groot genoemd
kunnen worden.
Ten aanzien van bet kriterium ‘kennen van bet produkt als zodanig’ bebben

de vrouwenbladen iets meer effekt gesorteerd doch ten aanzien van bet kennen
of berkennen van bet produkt gerelateerd aan bet desbetreffende merk is geen
eenduidige uitspraak mogehijk.
De spontane bekendbeid van bet produkt is weliswaar bij vrouwelijke lezers

van bet dagblad groter. doch de som van spontane en geholpen herinnering van
de advertentie is in zijn totaliteit bij de lezeressen van de vrouwenbladen weer
groter.
De algemene konklusie is dat dagblad en vrouwenbladen op vrijwel identiek
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niveau opereren in termen van effektiviteit gemeten aan de hand van de toen ge-
hanteerde kriteria.
Bet rekt men de kosteneffektiviteit, in termen van kontaktkosten per 1.000 in

de doelgroep, in de beschouwing, dan slaat de balans zwaar door ten gunste van
de vrouwenbladen.

De beweringentest met uitkomsten
De uitspraken van de beweringentest waren erop gericht, de mate van kon-

ventionaliteit te meten, met daaraan gekoppeld het openstaan voor nieuwe pro-
dukten. De konformiteitsschaal is een somscoreschaal.
Van de individuele totaalscores is een frequentieverdeling opgesteld, op

grond waarvan vier, naar omvang ongeveer gelijke, groepen ondervraagden
konden worden onderscheiden, dus naar de hoogte van de met de test bereikte
totaalscore.
Ret resultaat van deze indeling is hieronder weergegeven:

Indeling van de ondervraagden naar de behaalde totaalscore op de beweringen-
test konformiteit.

Dordrecht Velsen/IJmuiden
score konformiteit in % van het
aantal ondervraagden per stad
laag 25 26
midden-laag 28 31
midden-hoog 25 18
hoog 22 25

totaal 100 100

aantal ondervraagden n = 352 n — 347

Er is een aantal a priori overwegingen te maken.
Wehebben in beide gevallente maken gehad met :redehijk gemiddelde popula-

ties. De gebieden waren hier tot op zekere hoogte zelfs op uitgekozen. Wij heb-
ben getracht om een verband te vinden tussen de instelling, zoals tot uitdruk-
king komend in deze beweringentest en het relatieve effekt van de introduktie
van de pyramide.
Wij vinden een duidehijke samenhang tussen de mate van konformisme, zoals

vastgesteld aan de hand van de schaal en de herinnering van de pyramide alsme-
de de merkidentifikatie. Roe minder de huisvrouw zich konformeert nan de tra-
ditionele normen en waarden, des te groter haar bel.angstelling voor de pyrami-
de. Deze samenhang wordt in beide proefgebieden nangetroffen, maar is bet
zwakst in Velsen-IJmuiden.
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Conformis,’ne
Dordrecht Velsen/IJmuiden
to- - laag mid- mid- hoog to- Inag mid- mid- hoog
taal den den taal den den

laag hoog laag hoog
% % % % ‘Vo % % % % %

59 74 61 50 43 63 72 62 72 49

41 26 39 50 57 37 28 38 ~28 51

100 100 100 100 100 100 [00 100 ~T00 100totaal

vraag 013
Philips 40 56 45 30 25 26 29 21 24 29
andermerk 1 — — 1 1 2 1 4 5 1
weetniet - 18 18 16 19 17 35 42 37 43 19
totaal 59 74 61 50 43 63 72 62 72 49

vraag 023
ja, herinn. 9 6 7 16 4 13 4 14 21 14
nee 54 40 55 57 66 53 50 58 46 57
kent adv. (015) 37 54 38 27 30 34 46 28 33 29

totaal 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

aantal onder-
vraagden 352 90 97 ~8 77 347 90 108 63 86

6. ALGEMENE KONKLUSIES

Ten aanzien v~.n bet kriterium ‘kennen van het produkt’ als zodanig hebben de
vrouwenbladen iets meer effekt gesort~rd, doch ten aai ien van het kennen of
herkennen van het produkt gerelateerd aan het desbetreffende merk is geen een-
duidige uitspraak mogeijik.

De spontane bekendheid van het produkt is weliswaar bij vrouwehijke lezers van
het dagblad groter, doch de som van spontane en geholpen herinnering van de
advertentie is in zijn totaliteit bij de lezeressen van de vrouwenbladen weer gro-
ter.

Men kan dus stellen dat dagblad en vrouwenbladen op vrijwel identiek niveau
opereren in termen van effektiviteit gemeten aan de hand van de toen gehan-
teerde kriteria.

Alle konklusies moeten binnen bet kader van een beoordeling van relevantie en
signifikantie geplaatst worden.
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De nul-bypothese heeft eruit bestaan, dat er geen verschillen te konstateren zijn
tussen dagbladen en tijdschriften m.b.t. de meetkriteria. We hebben in onze uit-
komsten geen of vrijwel geen signifikante verschillen aangetroffen. Wat betreft
de relevantie van ~n en ander kunnen wij opmerken, dat de kostenverschillen
in termen van kontaktkosten per 1.000 personen in cle doelgroep dusdanig groot
zijn, dat bet dagblad aanzienlijk betere resultaten, hoe dan ook gedefinieerd,
zou moeten boeken. Dit is duidelijk niet het geval.

Ten aanzien van een ander aspekt van de probleemstelling kunnen wij konstate-
ren, dat de vertaling over en weer van dagbladadvertentie naar tijdscbriftadver-
tentie geen problemen heeft opgeleverd.

Wij denken en verwachten, ook op grond van ander onderzoek, dat een derge-
lijke konklusie voor audiovisuele uitingen versus gedrukte uitingen binnen de
mogelijkbeden ligt. Met andere woordenspreek ik de verwachting uit, dat de ei-
gen bijdrage, de communicatiecapaciteit, de effektiviteit van de overdracht, be-
trekkelijk zwak werkt.

1k kan mu voorstellen, dat ~n en ander voor zeer specifieke boodschappen niet
op gaat. Maar ja, dan zitten we niet meer in het domein van bet algemene, maar
van bet specifieke.

7. NASCHRIFT

De noodzaak om iets te rechtvaardigen doet zich tot mijn vreugde weinig voor.
Een rechtvaardiging betekent rekening en verantwoording afleggen voor iets
wat men gedaan heeft, terwijl ik vind dat de rechtvaardiging van wat dan ook in
zichzelf gelegen is.
Een oordeel over ekonomische relevantie kan bet best aan de markt worden

overgelaten, een beoordeling van maatschappehijke relevantie aan bet nage-
slacht. Welnu, de rechtvaardiging bestaat eruit waarom ik een oud onderzoek
bespreek, een soort onderzoek dat vrijwel nooit gedaan wordt.
Een verdere oorzaak is te vinden in de omstandigheid die onze Angelsaksi-

sche broeders vaak omschrijven met de headline: ‘NOW IT CAN BE TOLD’.
Tenslotte heb ik bet in woord en geschrift vaak over dit onderzoek gehad,

o.m. bij Esomar Montreux en in de jaarvergadering van de Mediawerkgroep,
onder meer gewijd aan bet sappige verschil tussen de linker- en rechterkant van
de menselijke bersens en de relevantie daarvan voor bet annoncewezen...
Bij deze laatste gebeurtenis heb ik beloofd iets over dit onderzoek te schrij-

yen, hetgeen ik nu doe, een verlate primeur dus.

Bij de media, die vrijwel alle een commerci~le basis bebben, spelen aspektenaan
de aanbodskant als vrijheid van meningsuiting, pluriformiteit van bet aanbod,
kleur van de mediainvulling en zaken aan de vraagkant als leren, meningsvor-
ming en vermaak een belangrijke rol.
En de lotgevallen van de media op de advertentiemarkt zijn vaak bepalend

voor bet voortbestaan ervan.
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E~n van de hete hangijzers in de medialeer vormt de communicatiecapaciteit
van media, de gedefinjeerd kan worden als de autonome bijdrage van een me-
dium aan de operaties van een boodschap bij een ontvanger van die boodschap,
m.a.w. ieman7d die een boodschap — -=~advertentioneel of redaktioneel — leest,
beluistert, bekijkt, voelt of ruikt. De tastzin en de reukzin heb ik maar volledig-
heidshalve in de definitie opgenomen.
Over die communicatiecapaciteit bestaan vrijwel ahleen vooroordelen. Ret

aantal wast nog iedere dag. En was bet maar zo, dat de nieuwe vooroordelen de
oude verdringen, als een soort wet van Gresham. Integendeel, het ‘Petit Mus~e
d’Rorreurs’ groeit. E~n van de heel oude vooroordelen is dat dagbladen veel
nieuws bevatten en dat ze daarom bijzonder geschikt zijn voor de introduktie
van nieuwe produkten, zelfs los van overwegingen van costefficiency. Indien
het meer kost om prospekts te bereiken, dan worden de hogere kosten over-
brugd door een grotere communicatiecapaciteit. ‘Meer kost’ betekent bier ho-
gere kosten l)er 1.000 kontakten in de doelgroep, een niet ongebruikelijk beoor-
dehingskriterium om media te vergelijken. En bet zij mu vergund te konstate-
ren, dat zonder enige bewijsvoering een analoog verbaal wordt gehouden voor
de beoordehing van de effektiviteit van TV versus printreklame. -

We hebben dus bewijsvoering nodig. lets is waar, onwaar of gedeeltelijk
waar. Meer mogelijkheden zijn er niet.
Dit onderzoek geeft een stuk bewijsyoering.
Dit meetapparaat levert nauwelijks of geen verschil op tussen dagblad en tijd-

scbriften wat betreft bet gemeten effekt van bun funktioneren.
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7. Beslissingsprocessen van drogisten

P.S. ZWART*

SAMENVATTING

Aan de wijze waarop een beslisser tot z’n beslissing komt is in de organisatieliteratuur in
de loop der jaren veel aandacht besteed. Deze problematiek komen we echter in veel mm-
dere mate tegen inde marketingliteratuur. In dit artikel stellen we dnaromde beslisser (de
marketingmanager, de produktmanager, de detaillist) centraal en proberen de wijze
waarop deze funktionaris tot z’n beslissingen komt, te beschrijven. We zijn namelijk van
mening dat we eerst het bestaande beslissingsproces moeten kennen (beschrijven) alvo-
rens het kan warden verbeterd.
We trachten dus de Black-box van de beslisser op te vullen. De resultaten van ons on-

derzoek hebben betrekking op beslissers in een kleine detailhandelszaak, namelijk dro-
gisten. Ret blijkt dat er met behuip van simulatie als methode van onderzoek zicht kan
warden verkregen in de door de drogisten gehanteerde beslissingsregels. Alsbelangrijkste
uitkomst vermelden wehet feit dat er weinig algemeen geldende beslissingsregels zijn ge-
vonden.

1. INLELDING

In de loop der jaren iser in toenemende mate onderzoek verricht t.b.v. het mar-
keting management. Dit betreft o.a. onderzoek naar het gedrag van de konsu-
ment, naar de stand van zaken op en de ontwikkeling in (industri~le) markten,
naar methoden om zo representatief mogelijke steekproeven te trekken, naar
beslissingsondersteunende systemen, naar marktaandeelmodelLen etc. etc.
Uitgangspunt bij bijna elk tot nu toe uitgevoerd (markt)onderzoek is het ‘aan-
dragen’ van informatie over een fenomeen (een markt, een konkurrent, een
marktinstrument), teneinde op basis van die informatie de onzekerheid bij het
nemen van beslissingen terug te dringen (zie o.a. Schultz en Zoltners (1981)).
Men heeft zich bijna altijd (direkt of indirekt) gericht op het verstrekken van

informatie aan de beslisser (zoals de produktmanager en de marketingmana-
ger).

In dit artikel trachten we aan te geven dat het zinvol is de wijze waarop de be-
slisser tot z’n beslissing komt te bestuderen. In de marketing gaat men er in z n
algemeenheid vanuit — en terecht — dat een beslisser des te betere beslissingen
neemt naarmate hij/zij over meer betrouwbare en/of juiste gegevens beschikt.

* Dit artikel is gebaseerd op de in 1983 verschenen dissertatie van de auteur.
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Het is evenwel de vraag of een beslisser buy. de informatie die hij krijgt ook zo
optimaal mogelijk benut. Ook zullen beslissers verschillen in het waarnemen
van problemen.
Om in staat te zijn individuele ondernemers te helpen bij het oplossen van

problemen c.q. het nemen van beslissingen, zijn we van mening dat voor zover
mogelijk eerst het bestaande beslissingsproces moet worden beschreven alvo-
rens het kan worden verbeterd.

In paragraaf 2 zal via de behandeling van de Black-box benadering worden aan-
gegeven in welk (marketing) kader dit onderzoek kan worden geplaatst. Para-
graaf 3 bespreekt de opzet van een onderzoek, gericht op het beschrijven van
beslissingsprocessen van detaillisten (i.c. drogisten). Ret beslissingsproces, een
beslissingsregel, de beslisser en de gehanteerde methode van onderzoek (simula-
tie) komen hierbij aan de orde. In paragraaf 4 wordt summier het simulatiemo-
del en het hierop gebaseerde simulatiespel besproken, terwijl paragraaf S de re-
sultaten van het onderzoek bevat. Het artikel wordt besloten met aanbevelingen
voor verder onderzoek.

2. DE BLACK-BOX BENADERING

E~n van de belangrijkste doelstelLingen die men in de marketing literatuur tot
nu toe tegenkomi is het behalen van een marktaandeel van xWo in jaar y. In dit
kader is het begrijpelijk dat veel onderzoek is gericht op het bepalen van de ef-
fektiviteit van de marktinstrumenten. Immers het hanteren van de marktinstru-
menten is mede bepalend voor het marktaandeeldat uiteindelijk wordt behaald.
Om deze effektiviteit te kunnen vaststellen, kunnen twee wegen worden bewan-
deld (Bosrnat~, Reuyl (1975)). De ene weg is het rechtstreeks_relateren van
marktinstrumenten en relevante omgevingsvariabelen aan de endogene varia-
bele (het marktaandeel). We duiden deze manier aan als de Black-box benade-
ring. Langs de andere weg w-ordt op de ~n of andere manier nagegaan (wel of
niet gedetailleerd) op welke wijze de konsument of afnemer stimuli verwerkt tot
het wel of niet aanschaffen van een produkt of dienst. Hiertoe zijn vele konsu-
mentengedragsmodellen ontwikkeld (zie o.a. Van Raay (1977)).
In paragraaf 1 hebben we reeds gesteld dat we de beslisser centraal zullen stel-

len in dit artikel. In figuur 1 wordt aangegeven in welke relatie de beslisser (de
produktmanager, de accountmanager enz.) staat met de zojuist genoemde
Black-box- benadering.

omgeving - omgeving

F~~U-bo] slimuli ~ endogenebeslisser ~ ~ (marktinstru- ~ Ikonsumenti —~ variabele
menten) L..~J (marktaandeel)

Figuur 1. De ‘uitgebreide’ Black-box benadering
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Aan de beschrijving van de Black-box van de beslisser is tot nu toe in de marke-
ting weinig aandacht besteed. Schultz en Zoltners (1981, p. 19) formuleren dit
als volgt. ‘There is a lack of formal descriptive research on marketing decision
making’. Dit doet een beetie merkwaardig aan, omdat in de loop der jaren veel
auteurs zich bezig hebben gehouden met het beschrijven van de stappen die lei-
den tot het nemen van een beslissing (o.a. Dewey (1939), Cyert en March
(1963), Simon (1966), Herbst (1974), Bosman (1977), March (1978), Vlek en
Michon (1980)). Ret betreffen evenwel overwegend theoretische beschouwingen
in het kader van de ~n of andere organisatie-c.q. systeemtheorie. Depraktische
invullingen van deze theorie~n hebben voornameLijk betrekking gehad op bet zo
goed mogelijk laten funktioneren van organisaties (zie o.a. Mitroff, Kilmann
(1976)) en op de wijze waarop de produktieplanning zon moeten verlopen (zie
o.a. Bowman (1963), Kunreuther (1969)). Zie voor een aanzet tot het inventari-
seren van de manier waarop beslissers in Nederland bij het nemen van beslissin-
gen betrokken zijn, het Decision-Makers onderzoek (Z6llner (1982)). Ret be-
treft in dit onderzoek in eerste instantie de betrokkenheid van (top)managers uit
de Nederlandse industrie bij de aankoopbeslissingen van produkten/diensten.
Over de wijze waarop marketingbeslissingen tot stand komen is zeer weinig
onderzoek verricht. Dit blijkt uit een overzicht van Schultz en Zoltners (1981)
naar het gebruikt van marketing beslissingsmodellen. (Zie ook Schultz en Dod-
son (1978), Stasch en Lanktree (1980) en Coss~ en Swan (1983)). Bovendien
hebben bijna alle studies die er toch nog zijn verricht, slechts op ~n instrument
uit de marketing-mix betrekking (met name op de prijs, de rekiame en het voor-
spellen van de vraag). Onderzoek naar de hantering van de gehele marketing-
mix en met name naar de wijze waarop verschillende marketingfunktionarissen
tot hun beslissingen komen, heeft zeer weinig plaatsgevonden. Aan de manier
waarop detaillisten — en met name die in het kleinbedrijf — beslissen (de
‘retail-mix’) is eveneens weinig aandacht besteed (Grashof (1968), Montgomery
(1975) en HOist en Nilsson (1983)). De naar onze mening belangrijkste reden
voor bet nagenoeg ontbreken van onderzoek naar bet beslissingsproces van
marketing-funktionarissen, is het komplexe karakier van een dergelijk onder-
zoek. Vergelijk in dit verband onderzoek gericht Op het invullen van de Black-
box van de konsument. Dit onderzoek moet worden gezien als een aanzet tot
het beschrijven van de hantering van de gehele retail-mix van een ondernemer in
een kleine detailhandelszaak (met de nadruk op het instrument assortiment),
waarbij tevens wordt gekeken naar het type beslisser.

3. BESLISSINGSREGELS

3.1. Het beslissingsproces

Om een inhoud te kunnen geven-aan de wijzewaarop beslissers tot beslissingen
komen, geven we allereerst een korte beschrijving van de stappen die leiden tot
een beslissing (het doorlopen van het beslissingsproces). Uitgangspunt daarbij is
het feit dat de beslisser niet alles weet. Er zullen/kunnen verschillen bestaan in
de wijze waarop beslissers problemen oplossen. We verlaten dus de veronder-
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stelling van het bestaan van de ‘homo-economicus’. Onite komen tot bet advi-
seren hoe men ‘betere’ beslissingen kan nemen dienen we eerst vast te stellen
hoe de beslisser bet beslissingsproces doorloopt (Simon (1978)).
De stappen in bet beslissingsproces kunnen simpel worden geformuleerd als

(Dewey (1939)):

1. Wat is het probleem ‘problem-finding’
2. Wat zijn de alternatieven
3. Welk alternatief is bet beste ‘problem-solution’

Bij bet doorlopen van bet beslissingsproces hanteert de beslisser beslissingsre-
gels. Onder cen beslissingsregel verstaan we een relatie ti.tssen een beslissing (als
endogene variabele) en ~n of meerdere overwegingen die een rol spelen bij bet
nemen van die beslissing. Deze overwegingen kunnen van uiteenlopende aard zijn.
Ret kunnen variabelen zijn (buy. kwartaalomzet, inkoorprils, marge) en regels
die drogisten hanteren bij bet nemen van beslissingen (buy. regels die bet zoek-
gedrag naar gegevens bepalen; zie o.a:Hedberg (1970)). In ons onderzoek zul-
len we proberen beslissingsregels van een beslisser uit een kleine detailbandels-
zaak (een drogist) te beschrijven.

3.2. De be~ilisser

In deze subparagraaf staat de beslisser die de in de vorige subparagraaf bescbre-
yen beslissingsregels banteert, centraal. Aangezien we ons beperken tot kleine
detailbandelsorganisaties, gaan we ervan uit dat de beslisser voor het overgrote
deel de beslissingen alleen neemt. We_stellen twee vragen nan de orde:
a. Welke omstandigbeden kunnen van invloed zijn op de wijze waarop de be-

slisser bet beslissingsproces doorloopt?
b. Kunnen beslissers worden ingedeeld in verscbillende typen op een zodanige

wijze dat mag worden verondersteld dat beslissers, die tot hetzelfde type be-
boren op nagenoeg dezelfde wijze bet beslissingsproces invullen?

ad a.
In navolging van Hogarth (1980) richten we ons op omstnndigbeden die van in-
vloed kunnen zijn op bet verzamelen van gegevens (nodig voor ziowel de pro-
bleemformulering als bet nandragen van alternatieven) en op bet gebruiken van
die gegevens (om uit alternatieven te kunnen kiezen). -

— Omstnndigbeden die bij bet verzarnelen van gegevens relevant kunnen zijn.
Beschikbaarheid, selectieve perceptie, houding t.o.v. konkrete gegevens,
wijze van presenteren van gegevens.

— Omstandigbeden die bij bet verwerken van gegevens een (verstorende) rol
kunnen spelen. Inkonsistentie, vuistregels, representativiteit, ‘best-guess’
strategie, ‘constraints’ uit de omgeving.
Uiteraard zijn er nog veel meer omstandigbeden die van inyloed kunnen zijn
op bet invullen van bet beslissLngsproces. Bovendien zijn de omstandigheden
veelal nan elkaar gerelateerd. We verwachten dat bet beslissingsproces dat
een drogist doorloopt, zodanig zal zijn dat er per beslissingssituatie slecbts
een beperkt aantal van de omstandigheden relevant zullen zijn.
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ad b.
Mede op grond van hetgeen onder a is gememoreerd, namelijk dat er veel om-
standigheden van invloed kunnen zijn op de wijze wanrop beslissers tot verschil-
lende beslissingsregels komen, komt men in de literatuur pogingen tegen om
verschillen in beslissingsgedrag te verklaren uit verschillen in zogenaamde be-
slissingstypen (zie o.a. Jung (1969), Mason en Mitroff (1973), McKenney en
Keen (1974), Driver en Mock (1975)). op grond hiervan defini~ren we voor ons
onderzoek twee typen beslissers, die elkaars ‘tegenpolen’ zijn, nnmelijk de plan-
matige beslisser en de intuitieve/impulsieve beslisser.
De planmatige beslisser wordt gekenmerkt door bet verzamelen van veel ge-

gevens en het verwerken van deze gegevens om (indien mogelijk m.b.v. eenmo-
del) een logische (juiste) keuze nit alternatieven te maken. Het is een routinema-
tige beslisser die onzekerheden uit de weg gnat. De intu(tieve/impulsieve beslis-
ser stelt kreativiteit, flexibiliteit en intuitie in hoge mate centraal bij het beslis-
sen. Hij heeft weinig gegevens nodig en beslist via ‘trial en error’ (niet logisch).
Per type beslisser zal worden nagegaan in hoeverre ze zich koasistent en lo-

gisch gedragen en in welke mate ze dezelfde beslissingsregels hanteren.
Op de wijze wanrop we drogisten in planmatige en intuitieve/impulsieve be-

slissers hebben ingedeeld en hoe we konsistent en logisch (ekonomisch/ratio-
neel) gedrag hebben gemeten, gaan we in paragraaf 5 in.

3.3. Methode van onderzoek ter beschrijving van de beslissingsregels

In ons onderzoek wordt met behulp van een simulatiemodel gedurende een be-
panlde periode de (ekonomische) gang van zaken in een drogisterij nagebootst.
Dit houdt in het doen plaatsvinden van gebeurtenissen (prikkels) vanuit de om-
geving en bet reageren van de drogist danrop met behulp van een beslissingsre-
gel. Op bepanide momenten in de tijd (die zoveel mogelijk overeenkomen met
de praktijk) worden beslissingsregels voor de verschillende beslissingsgebieden
(retailinstrumenten) gehanteerd. Ook bet rengeren op een ~nmaal genomen be-
slissing (bijvoorbeeld met een andere beslissingsregel) wordt nagebootst.
We defini~ren hierbij simulatie als volgt (Shannon, 1975, P. 2). ‘Simulation

is the process of designing a model of a real system and conducting experiments
with this model for the purpose either of understanding the behavior of the sys-
tem or of evaluating various strategies for the operation of the system’.

De reden dat we bet afbeeldingsproces (‘the process of designing a model of a
real system’) willen benadrukken is onze hypothese dat een beschrijving van de
bestannde situatie een voorwaarde (basis) is voor bet verbeteren van die situatie
(zie Sol, Zwart (1983)). Bescbrijvend onderzoek is eca voorwaarde voor norma-
tief onderzoek. Ofwel: beschrijf de beslissingsregels die drogisten hanteren (de
bestaande toestand) om op grond daarvan een indruk te krijgen hoe ze die kun-
nen verbeteren. Bovendien biedt een zo goed mogellike beschrijving van eenbe-
staand systeem de gebruiker ervan de mogelijkheid een goed inzicht in de wer-
king van bet systeem te krijgen (zie ook Amstutz (1967)).
We hebben simulatie als methode van onderzoek gekozen omdat er een pro-

ces in de werkelijkheidzo goed en gedetailleerdmogelijk moet worden beschre-
yen (namelijk de ekonomische gang van zaken in een drogisterij gedurende een
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bepaalde periode) (zie o.a. Bosman (1977), Boersma en Hoenderkamp (1981) en
Sol (1982)). Technieken uit de simulatie (bijvoorbeeld de Monte-Carlo procedu-
res) stellen ons in staat tot een betere beschrijving te kornen dan technieken uit
bijvoorbeeld de ekonometrie. Wel merken we op dat het gebruik van simulatie
validatieproblemen met zich mee kan brengen.

4. HET SIMULATIEMODEL EN -SPEL

Het belangrijkste doel van het onderzoek is bet inzicht krijgen in c.q. het be-
schrijven van beslissingsregels van drogisten. Hiertoe hebben we een simulatie-
model en een op dat model gebaseerd simulatiespel ontwikkeld.
Ret simulatiemodel heeft ten doel de verzameling beslissingsregels die dro-

gisten hanteren zodanig te beschrijven, dat:
— inzicht wordt verkregen in het ‘funktioneren’ van een drogisterij in die zin
dat met name de samenhang tussen beslissingsregels naar voren komt;

— men met behuip van gevoeligheidsanalyse een idee krijgt omtrent de invloed
(de belangrijkheid) van variabelen en beslissingsregels op de uitkomsten (bij-
voorbeeld de aetto winst).Op grond van deze informatie kan dan met de rele-
vante variabelen en regels worden ge~xperimeateerd (scenario-analyses).

We hebben reeds gememoreerd, dat simulatie zich goed leent voor het beschrij-
yen van processen. Via het zo goed mogelijk nabootsen van de dagelijkse ‘eko-
nomische’ gang van zaken in een drogisterij gedurende een bepaalde periode,
kunnen we in het model op elk tijdstip (uur, dag, maand, kwartaal) beslissings-
regels hanteren. Op de wijze waarop het simulatiemodel is gekonstrueerd ko-
men we in deze paragraaf nog terug.
Bij de konstruktie van het simulatiemodel is ons gebleken dat (op basis van

gesprekken en interviews) het voor drogisten niet mogelijk is beslissingsregels te
formuleren. De eerste versievan het mo-del bevat dan ook relatief veel hypothe-
tische relaties (o.a. beslissingsregels met betrekking tot de assortimentsbeslissin-
gen). Cm tOU~en ‘beter’ model te komen moeten we dus additionele gegevens
verzamelen. We hopen dan de probleembeschrijving (de ekonomische gang van
zaken in een drogisterij) van een betere inhoud te kunnen voorzien.

Stel dat we deze additionele gegevens d.m.v. bet houden van een ongekontro-
leerd experiment (bet waarnemen in de praktijk) willen verzamelen. De conse-
quentie hiervan laat zich als volgt beschrijven. Cm inzicht in de beslissingsregels
te krijgen, die (bij gebrek aan aanvullende gegevens) hypothetisch zijn ingevuld
in het simulatiemodel, zullen wegedurende een lange periode (l-2jaar) gedetail-
leerd gegevens moeten verzamelen. Elke beslissing met betrekking tot die beslis-
singsregel moet worden geregistreerd (dit kan bijvoorbeeld eea assortimentsbe-
slissing, een personeelsbeslissing, een reklamebeslissing zijn). Dit waarne-
mingsproces vergt op zich veel inspanning van zowel de waarnemer als de deel-
nemende drogist. Om inzicht in beslissingsregels te krijgen is dit evenwel niet
voldoende. We moeten niet alleen de beslissing waarnemen, maar ook de reden
waarom juist deze beslissing werd genomen en geen andere. Dit betekent dat
naast bet waarnemen van gegevens er ook vragen aan de drogist dienen te wor-
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den gesteld. Vragen betreffende de motivatie om een bepaalde beslissing te ne-
men. Wanneer we over al deze gegevens zouden kurinen beschikken, dan is bet
theoretisch mogelijk om in de praktijk gehanteerde beslissingsregels op te spo-
ren en wellicht te kwantificeren. Cm deze gegevens te verzamelen is veel tijd (en
dus geld) nodig.
Bovendien kunnen we de deelnemers op voorhand niet garanderen dat de uit-

komsten van het onderzoek direkt door hen in de winkel geoperationaliseerd
kunnen worden. Dit vanwege het experimentele karakter van het onderzoek.
Vandaar dat we ervoor hebben gekozen de additionele gegevens via een labo-

ratoriumexperiment (een simulatiespel) te verzamelen. De inbreng van de deel-
nemers blijft qua tijdsbesteding dan beperkt tot ~n avond en we krijgen tevens
inzicbt in de mogelijkheden van simulatie als methocle van onderzoek op dit on-
derzoeksterrein. Onder een simulatiespel verstaan we een simulatiemodel dat
zodanig is nangepast dat kommunikatie met een respondent (een drogist) moge-
lijk is. We gebruiken bet simulatiespelom drogisten beslissingen te laten nemen
in een gesimuleerde (nagebootste) drogisterij. Tevens wordt er in bet spel ge-
vraagd naar bet waarom van die beslissing, namellik door middel van bet aan-
bieden van gegevens. Zowel de beslissingen als de daarbij gebruikte informatie
wordt door de computer vastgelegd. Deze informatie gebruiken we vervolgens
om acbter de beslissingsregels te komen die we in eerste instantie bypothetisch
hebben ingevuld.
Wat we door middel van bet simulatiespel doen is eigenlijk betzelfde als bet

waarnemen in een ongekontroleerd experiment en bet stellen van vragen aan
respondenten. We ‘opereren’ nu evenwel niet in de werkelijkheid, maar in een
gesimuleerde werkelij kheid.
Aan de hand van een aantal stappen, die relevant zijn bij de konstruktie van

een simulatiemodel (Klabbers e.a. (1979)), is het simulatiemodel en -spel ont-
worpen. We beperken ons in dit artikel tot het weergeven van het globale
stroomschema in figuur 2, dat als basis heeftgediend voor de ontwikkeling van
het model (zie voor een gedetailleerde beschrijving Zwart (1983), hst. 3) en een
verbale omschrijving van bet model.

Verbale omschrz]ving van het simulatiemodel
We starten het simulatiemodel op 2 januari 1981 eia de winkel gaat om 9 uur
open. We zijn uitgegaan van 5 dagen in eea week en 4 weken in een maand. Er
verscbijnt een klant in de winkel met een boodschappenlijst. Als er veel mensen
in de winkel staan, verlaat hij deze direkt weer zonder iets te kopen. Hij/zij
loopt de winkel rond (of staat in de wachtrij) en wordt door een personeelslid
gebolpen indien de klant dit wenst ~n bet personeelslid geen andere klant helpt.
Als bet gewenste artikel tot bet assortiment van de drogist behoort en in voor-
raad is, dan wordt bet gekocht. Beboort het artikel niet tot bet assortiment, dan
bestaat de mogelijkheid dat de klant een vergelijkbaar artikel uit bet assorti-
ment koopt. Als de klant zijn boodschappenlijst heeft afgewerkt, verlaat hij de
winkel en wordt de volgende klant geholpen. Intussen zijn er zeerwaarschijnlijk
nieuwe klanten in de winkel gekomen en hetzelfde proces herbaalt zich. Aan bet
einde van de dag wordt de winkel om 18.00 uur gesloten. Dan wordt er nage-
gaan of er moet worden besteld. Is dit bet geval dan wordt er volgens een be-
paalde bestelregel besteld. De goederen komen over een bepaalde tijd in de win-
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kel aan en worden bij de aanwezige voorraad gevoegd. De data die we hebben
gebruikt om parameters te schatten en verdelingen te specificeren zijn gebaseerd
op waarnemingen uit de praktijk. Deze waarnemiagen zijn verkregen uit de in-
terne secundaire bronnen van ~a drogist, uit vraaggesprekken met deze drogist
en uit observaties in zijn winkel. Uiteraard zijn er allerlei gebeurtenissen in de
omgeving van de drogisterij die de gang van zaken kunnen beinvloeden. Voor-
beelden van variabelen uit de omgeving die van invloed zijn op de beslissingen
van de drogist zijn:
— de ontwikkeling van de bevolking in het verzorging~gebied van de drogist;
— het wegvallen of het toetreden van een konkurrent (een levensmiddelenzaak,
een drogist, een parfumeriehuis en een apotheek);

— een wezenlijke verandering in de omgeving van het pand (bijvoorbeeld een
betere parkeergelegenheid, betere ontsluiting op andere wijken en bredere
trottoirs, enz.);

— een verandering in de koopkracht van de bevolking;
— een verandering in de samenstelling van de bevolking;
— -veranderde koopgewoonten van de bevolking;
— wettelijke maatregelen.

Op al deze invloeden zal de drogist kunnen reageren. Tevens kan de drogist ten
allen tijde beslissingen nemen ter bantering van de overige retailinstrumenten.
Deze beslissingen zullen op basis van informatie, intuitie en ervaring tot stand
komen. Gezien het feit dat we deze beslissingsregels nauwelijks kennen, hebben
we ervoor gekozen het accent in het simulatiemodel te leggen op het specificeren
van de gevolgen van de genomen beslissingen (en met name de gevolgen van de
assortimentsbeslissingen) en minder op het formuleren van beslissingsregels.

j wettelijke bepalingen
vertegenwoordigers omgeving randerende koopge-

oonten; informatie

omgeving
/ (concurrentie

drogist —~ winkel/drogisterij ~— klanten verandering
koopkracht-

I verandering)I .1 ~1~
beslissingen boodschappenlijst

aanbod van —~. personeel *— vraag naar produkten
produkten I

resultaat

Figuur 2. Gldbaal stroornschema gesimuleerde drogisterij.
I
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De nadruk van bet onderzoek ligt daarom ook op bet simulatiespel.
Voor bet omzetten van het simulatiemodel in een simulatiespel moet een aan-

vullend computerprogramma worden geschreven die de kommunikatie met de
‘spelers’ verzorgt. Drogisten kunnen worden ‘gedwongen’ om beslissingen te
nemen (als een vertegenwoordiger op bezoek komt), maar ze kunnen 00k op ei-
gen initiatief beslissingen nemen (bijv. prijs-, reklame-, personeels-, inkrimp-
beslissingen).
Gedurende de runlengte van twee jaar wordt de drogist 27 keer (via een ver-

tegenwoordigersbezoek) een voor hem nieuw merk of artikel aangeboden. Voor
enkele belangrijke artikelgroepen zoals geneesmiddelen en dekoratieve kosmeti-
ca komen meerdere vertegenwoordigers op bezoek (dus ook meerdere beslis-
singen per artikelgroep). Op elk kwartaal kan de drogist (als hij dat nodig vindt)
beslissingen m.b.t. de overige retail-instrumenten nemen. De keuze van 27 ver-
tegenwoordigersbezoeken (of aanbiedingen van een groothandel) en de 8 moge-
lijkheden om op eigen initiatief beslissingen te nemen, is voornamelijk op prak-
tische gronden gebaseerd, namelijk op de maximale tijdsduur van bet experiment.
De beslissingen die worden genomen, worden doergerekend in bet simulatie-

model.
Fen wezenlijk element van het simulatiespel is de informatie die de drogist tot

zijn bescbikking kan krijgen bij het nemen van beslissingen. Bepalend bierbij is
geweest over welke informatie een drogist redelijkerwijs in de praktijk kan be-
schikken. Uiteraard zal bet antwoord op deze vraag van drogist tot drogist ver-
schillen, maar het is mogelijk een gegevensbestand aan te bieden dat voor een
gemiddelde drogist overeenkomt met wat bij in de praktijk aan gegevens kan
krijgen.
Een tweede belangrijke vraag die we ons hebben gesteld is: moet de informa-

tie op de beslissingsmomenten standaard worden aangeboden — zoals in vele
‘marketing games’ gebeurt — of moet de drogist om informatie vragen? Cok
zijn tussenvormen denkbaar. We hebben een principi~le keuze gedaan in de
vorm van bet niet standaard aanbieden van informatie. De belangrijkste reden
daarvoor is geweest de angst dat als we de mogelijke informatiebronnen die in
bet model zijn opgeslagen als alternatief laten zien, we de drogist op idee~n
brengen in plaats van dat hij alleen naar die informatie vraagt die hij ook wer-
kelijk gebruikt. Aangezien we grote waarde hechten aan bet zo getrouw moge-
lijk specificeren van bet beslissingsproces van drogisten, willen we bet ook zo-
veel mogelijk aan de drogist overlaten om te bepalen van welke informatie hij
gebruik wil maken. Op basis van gesprekken met drogisten en deskundigen is
nagegaan wat redelijkerwijs aan drogisten als informatie aangeboden kan wor-
den.
Er worden 23 variabelen t.a.v. bet wel of niet opnemen van een nieuw merk

of artikel aangeboden. Enkele voorbeelden van dergelijke variabelen zijn:
— kunnen slechtlopende artikelen worden omgeruild bij de fabrikant;
— is de fabrikant gerenomeerd;
— krijg ik bet depositairscbap in mija verzorgingsgebied;
— hoe is de begeleiding van de fabrikant in de winkel;
— wat is de brutomarge;
— welke korting kan ik krijgen.
De informatie die de drogist op de kwartaalmomenten kan verkrijgen, zijn ge-
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gevens over de financi~le gang van zaken in de drogisterij. Er zijn 72 variabelen
over het ekonomisch/financi~le gebeuren in het model opgenomen.

Enkele voorbeelden hiervan zijn:
— -maandomzet
maandomzet t.o.v. vorig jaar
maandomzet t .o.v. vorig jaar in de branche
kwartaalomzet: zie maandomzet

— jaaromzet
— omzet/artikelgroep
— omzet/personeelslid
— omzet/m2
— kosten — loonkosten

— geinvesteerde vermogen ook t.a.v. vorig jaar
in de voorraden

— huisvestingskosten en t.a.v. de branche
enz.

— winst
— omzetsnelheid.

Er hebben 22 drogisten uit Groningen en omstrekea en 6 deskundigen (3 be-
drijfsekonomen van de vakgroep bedrijfsekoaomie en 3 medewerkers van het
E.I.M.) aan bet experiment meegedaan. Er zijn keuzes gemaakt met betrekking
tot:

— de voorbereiding van het spel; drogisten krijgen tijdig eenhandleiding toege-
stuurd en op de ‘speelavond’ vindt een korte introduktie plaats; er wordt niet
proefgedraaid op die avond;

—-bet aantal drogisten dat het spel tegelijkertijd speelt; we spelen met individu-
ele drogisten; bij bet spelen met bijvoorbeeld drie drogisten tegelijkertijd,
zouden we een soort gemiddeld beslissingsproces van de drie drogisten be-
schrijven; drogisten beslissen veelal in de praktijk ook niet in groepsverband;

—- de tijdsduur van bet spel; we laten drogisten op ~navond maximaal 3 uur
beslissingen nemen; de vermoeidbeid en/of afnemeiide interesse veroorza-
ken anders een te grote verstoring;

—- de plaats waar bet spel is gehouden; we hebben gekozen voor bet spelen bij
de drogist thuis; hij voelt zich dan ongetwijfeld beter op zijn gemak;

— de rol van de spelleiding: de spelleider bedient de terminal (en dus niet de
drogist); bovendien maakt een waarnemer (een notuleur) eenzo getrouwmo-
gelij k verslag van bet spelverloop.

Cm de werkelijkheid zo getrouw mogelijk na te bootsen, bebben we ervoor ge-
kozen drogisten in bun eigen gesimuleerde drogisterij te laten spelen en ze geen
standaard drogisterij aan te bieden. Ze moeten tevens op eigen initiatief vragen
naar gegevens die ze relevant vinden voor de beslissing. De uitvoering van bet si-
mulatiespel is — op een aaatal tecbniscbe problemen na — goed verlopen. In
bijlage I gevenwe een voorbeeld van dewijze waarop de konversatie tussen dro-
gist en computer tijdens bet simulatiespel kan verlopen.
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5. RESULTATEN

5.1. Uitko,nsten simulatiespel

In z’n algemeenbeid kunnen we konkluderen dat simulatie als metbode van on-
derzoek goede mogelijkbeden biedt om een inboud aan bet micro-onder-
zoek (dit is onderzoek op individueel niveau) te geven. Door middel van bet na-
bootsen van bet beslissingsproces met bebulp van bet simulatiespel bebben we
inzicbt gekregen in de wijze waarop drogisten en cleskundigen beslissingen ne-
men. We weten bijvoorbeeld naar welke variabelen drogisten en deskundigen
vragen bij bet nemen van specifieke beslissingen en bebben o.a. aan de hand
van de frekwenties een indruk van de belangrijkheid van een variabele voor een
beslissing gekregen. Bij assortimentsbeslissingen zijn dit de volgende variabe-
len: betreft bet een brachetrouw merk, bevelen deskundigen (artsen enz.) bet
nieuwe merk aan, bet aantal reeds aanwezige merken in de artikelgroep, is de
fabrikant bekend/gerenomeerd en wat is bet te investeren bedrag bij de eerste
bestelling.
De hypothese dat voor elke drogist een beperkt aantal andere variabelen be-

palend is voor de totstandkoming van bet resultaat, is bevestigd. We hebben
daardoor weinig algemeen geldende beslissingsregels gevonden.
Gezien bet grote aantal omstandigbeden dat van invloed kan zijn op de wijze

waarop beslissingen worden genomen, verwacbten we per drogist verscbillende
beslissingsregels aan te treffen. Vandaar dat we bet beslissingsproces op indivi-
dueel niveau bebben bestudeerd. Niettemin veronderstellen we dat per retail-in-
strument en per type beslisser tot op zekere boogte dezelfde beslissingsregels
worden gebanteerd.

Beslissingsregelsper type beslisser
Met behulp van clusteranalyse zijn drogisten aan de hand van uitkomstvaria-

belen van bet simulatiespel ingedeeld in planmatige en intuitieve/impulsieve
drogisten.
We bebben biervoor de volgende uitkomstvariabelen gebruikt:
— aantal gebruikte informatievariabelen
— de geaardbeid van de informatie (kosten- en/of afzetgeori~nteerd)
— bet aantal op eigen initiatief genomen beslissingen.
Ret aantal gebruikte informatievariabelen is een indikatie voor ‘bet verzamelen
van gegevens’, bet aantal genomen beslissingen is een indikatie voor ‘bet ver-
werken van deze gegevens’. Er is dus geen gebruik gemaakt van een scbaal om
tot beslissingstypen te komen (buy. de Myers-Briggs Type Indicator (Myers
(1963)).
Nadat de drogisten voorzover mogelijk in twee typen (clusters) zijn inge-

deeld, hebben we deze clusters gekarakteriseerd aan de band van een aantal zo-
genaamde passieve variabelen (dit zijn variabelen die niet in bet clusterproces
zija betrokken). De impulsieve/intuftieve drogisten kenmerken zicb als volgt.
Ze zijn ouder en niet aaagesloten bij een inkoopkombinatie, ze hebben een ge-
middeld lagere omzet en een positieve toekomstverwacbting t.a.v. bet ekonomi-
scbe resultaat. Planmatige drogisten bebben weinig konkurrerende drogisterij-
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en in bun verzorgingsgebied, zijn wel aangesloten bij een inkoopkombinatie en
bebben als vestigingspunt de ‘dorpszaak’. We moeten bij deze typering wel be-
denken dat een steekproef van 22 drogisten niet representatief is voor de drogis-
tenbrancbe.~ -

Cm aan te kunnen tonen in welke mate drogisten zich konsistent en/of lo-
giscb (ekonomisch) gedragen, zijn we als volgt te werk gegaan.
Onder konsistent gedrag verstaan we bet op dezelfde wijze reageren op de-

zelfde omstandigheden. Cm aan bet begrip konsistentie een inboud te geven,
maken weeen onderscbeid naar twee aspekten. Bij bet doorlopen van bet beslis-
singsproces van de drogist kan bij zich konsistent gedragen bij bet verzamelen
van informatie en bij bet nemen van een beslissing. Ret konsistente gedrag bij
bet verzamelcn van informatie noemen we konsistent handelen en dit kunnen
we ‘meten’ door na te gaan of de drogist in eenzelfde beslissingssituatie naar de-
zelfde informatievariabelen vraagt. We zullen per drogist nagaan of er bij de as-
sortimentsbeslissingen en de kwartaalbeslissingen sprake is van konsistent ban-
delen. We bebben konsistent bandelen op de volgende wijze gemeten. Per assor-
timeatsgroep of kwartaal (dus bij mm of meer vergelijkbare beslissingssituaties)
handelt een drogist konsistent indien bij/zij in bet merendeel van de gevallen
naar ~n of m&erdere dezelfde variabelen vraagt (of in bet geheel niet naar in-
formatievraagt). Een drogist krijgt een + (plus) indien in bet merendeel der ge-
vallen (artikelgroepen of kwartalen) er sprake is van konsistent handelen. Een
drogist krijgt een — (mm), indien hij in slecbts enkele gevallen konsistent ban-
delt bij bet verzamelen van informatie. Een score van ± (plusminus) geeft aan
dat er ongeveer even vaak konsistent ala niet-konsistent is gebandeld.
Konsistentie bij bet nemen van beslissingen noemen we_konsistent beslissen en

dit wordt als volgt omscbreven. Ret nemen van assortimentsbeslissingen (al-
thans wat bet uitbreiden van bet assortiment betreft) beperkt zich tot de keuze
uit bet wel of niet introduceren van bet aangeboden merk/artikel en uit de mo-
gelijkbeid bet aangebodene op te nemen in plaats van een bestaand artikel. We
spreken in dit geval van konsistent beslissen indien bij bet nemen van de beslis-
sing de beslisser in bet merendeel der gevallen de volgens hem doorslaggevende
informatievariabele(n) gebruikt. Stel bijvoorbeeld dat bet geYnvesteerd bedrag
in bet aan te trekken nieuwe merk de doorslaggevende variabele blijkt te zijn en
dat uit bet geringe aantal beslissingen kan worden nagegnan dat bij een ‘boog’
bedrag bet merk niet wordt opgenomen en bij een ‘laag’ bedrag wel, dan vinden
we dat er konsistent is beslist. Geaggregeerd over de beslissingssituaties (de arti-
kelgroepen of kwartalen) krijgen we weer een +, een ±of een —.

Onder logisch (ekonornisch) gedragverstaan we bet nemen van_beslissingen
op grond van variabelen die een ekonomiscbe tbeorie zou voorscbrijven. We
kijken apart naar logiscb gedrag omdat konsistent gedrag op zich geen logisch
gedrag boeft in te houden. De drogist kan (evenals bij bet konsistente gedrag)
zich logisch gedragen bij bet verzamelen van informatie (logisch bandelen) en
bij bet nemen van beslissingen (logisch beslissen). Op de wijze waarop we lo-
gisch gedrag bebben gemeten, gaan we bier niet nader in.
Voor alle drogisten (en deskundigen) zijn scores verkregen van konsistent en

logiscb gedrag. Bovendien is nagegaan welke beslissingsregels elkeindividuele
drogist beeft gebanteerd. De bypotbese dat drogisten (beslissers) die tot ~n type
beboren mm of meer dezelfde beslissiingsregels banteren, hebben we moeten
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verwerpen. Wel is gekonstateerd dat planmatige beslissers zich vaker konsistent
gedragen dan intultieve beslissers. Voor beide groepen geldt ecbter dat de beslis-
singen die ze nemen niet of nauwelijks logiscb (ekonomiscb) zijn te noemen,
betgeen voor de planmatige beslissers niet werd verwacht. In dit opzicbt ver-
schillen de deskundigen van alle drogisten. Zij beslissen vaak wel logiscb.

Beslissingsregelsper retail-instrument
Cok per retail-instrument is nagegaan in welke mate drogisten mm of meer

dezelfde beslissingsregels banteren. Gezien bet geringe aantal vergelijkbare
waarnemingen per beslissing (mede door de beterogeniteit bij de beslissers) is
een statistiscbe analyse inde vorm van een regressie-analyse niet mogelijk. Bij na-
dere bestudering van bet datamateriani, kunnen we met betrekking tot de assor-
timentsbeslissingen opmerken dat we voor de artikelgroepen kosmetika, baby-
voeding, geneesmiddelen en reform-artikelen in stant zijn mm ofmeer algemeen
geldende beslissingsregels te formuleren. Enkele van deze beslissingsregels zijn:
— Drogisten nemen geen nieuwe kosmetikamerkeri in bun assortiment op in-
dien ~n van de relevante informatievariabelen een onbevredigende waarde
heeft. Deze beslissingsregel is door 78% van de drogisten gehanteerd.

— Drogisten nemen alle of bijna alle geneesmiddelen die bun worden aangebo-
den in bun assortiment op (68% van bet aantal drogisten).

Voor de overige artikelgroepen en de andere retail-instrumenten zijn we er niet
in geslaagd algemeen geldende beslissingsregels te formuleren. Hierbij dient
vermeld te worden dat we ons in bet simulatiespel voornamelijk bebben gecon-
centreerd op de assortimentsbeslissingen, zodat de meer routinematige beslis-
singen van de overige retail-instrumenten buiten bet spel zijn gelaten.

Beslissingsregels per individuele drogist
We zijn er tot op zekere boogte in geslaagd beslissingsregels per individuele

drogist te formuleren (met name met betrekking tot de assortimentsbeslissin-
gen). Voorbeelden van individuele beslissingsregels zijn:
— indien de ondersteunende begeleiding van de fabrikant (van een kosmetika-
merk) in de winkel goed is (dus display-materiaal, enz.) dan neem ik bet
merk op in bet assortirnent.

— Een nieuw merk eau-de-cologne wordt in bet assortiment opgenomen indien
bet een branchetrouw merk is.

— Bij de konstatering van een te geringe groei in de kwartaalomzet worden er
zowel prijs- als reklame- akties ondernomen. Deze laatste beslissingsregel
zou kunnen worden gekwantificeerd indien er meerdere drogisten waren ge-
weest die deze regel hadden gebanteerd. Dan zouden we namelijk over meer-
dere waarnemingen bebben bescbikt.

5.2. Algemene konklusies

1. We kunnen stellen dat drogisten te weinig van relevante informatie gebruik
maken bij bet banteren van bun retail-instrumenten. Een reden biervoor kan
zijn, dat drogisten in de praktijk niet zo eenvoudig aan die informatie kun-
nen komen of er geen geld voor over bebben om ann informatie te komen.
Ret kan ook zijn, dat drogisten qua type (denk aan de impulsieve drogist)
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niet op informatie verzamelen gericht zijn. We willen bier benadrukken, dat
drogisten op de ~n of andere manierervoor moeten zorgen op bet juistemo-
ment over de juiste informatie (of in ieder geval over informatie) te bescbik-
ken. Dit kan via een groepenkassa, via een frequent(er) kontakt met de ac-
countant, via een voorraadreguleringssysteem van een groothandel (bijvoor-
beeld bet 1.B.I.S.-systeem, I.B.I.S. (1980)) of via de belangenorganisatiec.q.
inkoopkombinatie, waartoe de drogist beboort (zie o.a. Eurodrogist (1982)).
De ontwikkeling van de micro-elektronika is van dien aard, dat een zekere
mate van automatisering van de administratie langs ~n van de zojuist ge-
noemde wegen tot een ieders mogelijkbeden kan gaan beboren.

2. Op grond van de konklusie dat de deskundigen vaak konsistent en logiscb
beslissen, pleitenwe voor een grotere aandacht aan bedrijfsekonomische on-
derwerpen in de opleidingen van detaillisten.

3. Ret feit dat beslissers die tot ~n type beboren niet of nauwelijks dezelfde be-
slissingsregels banteren, lant zich op grond van de resultaten van bet onder-
zoek niet verklaren. Blijkbaar is de aard van de beslisser (zijn persoonlijke
eigenscbappen) van zo’n groot belang bij bet nemen van beslissingen, dat bet
voor bet vastleggen van die regels noodzakelijk is die persoonlijke eigen-
schappen mede in de bescbouwing te betrekken.
Dit maakt bet er voor de produktmanager van bijv. drogisterij-artikelen niet
gemakkelijker op wat betreft bet ‘uniform’ kunnen banteren van marktin-
strumenten op drogisten. We zijn van mening dat verder onderzoek zich niet
in eerste instantie op typen beslissers, maar op funkties moet toespitsen
(buy, bet achterbalen van beslissingsregels die een produktmanager
hanteert).

6. AANBEVELINGEN VOOR VERDER ONDERZOEK

We denken bierbij ann onderzoek dat gericht is op:
1. bet gebruik van bet simulatiemodel en -spel voor advisering aan drogisten;
2. bet toepasbaar maken van deze metbode voor andere branches en (grotere)

organisaties;
3. bet gebruiken van bet model en spel voor leerdoeleinden.

ad 1.
Ret gebruiken van bet simulatiemodel en -spel voor advisering aan drogisten
kan vanuit twee gezicbtspunten worden bekeken. Ten eerste kan de drogist zelf
informatie aan bet model ontlenen. Door de snelle ontwikkeling op bet gebied
van de microcomputer is bet waarschijnlijk dat drogisten bierover in de nabije
toekomst de beschikking kunnen krijgen. Ret door ons ontwikkelde simulatie-
model kan dan worden gebruikt als een zogenaamd expertsysteem. Een derge-
lijk systeem boudt in dat drogisten over programma’s gaan bescbikken die hen
kunnen belpen bij bet nemen van beslissingen (bijv. voorrand- en assortiments-
reguleringsprogramma’s). Ten tweede kan de advisering vanuit een voorlich-
tingsinstituut (buy, bet CIMK) worden verzorgd. Als weer in slagen een opera-
tionele versie van bet model bij een voorlicbtingsinstituut te stationeren, dan
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kunnen adviseurs biervan gebruik maken. Ze kunnen beslissingsregels van dro-
gisten en/of regels die ze zelf zinvol acbten, doorrekenen (scenario-analyses) en
de resultaten gebruiken voor bet geven van adviezen. Cm tot een operationele
versie van bet simulatiemodel en -spel te komen is liet in eerste instantie nodig
bet ‘om te zetten’ om een microcomputer in een algemeen toegankelijke pro-
grammeertaal (bijv. Pascal).

ad 2.
Verder onderzoek om de toepasbaarbeid van de mel bode te vergroten kan door
o.a. bet E.I.M. en door Universiteiten worden uitgevoerd. Bij onderzoek aan
Universiteiten denken we aan bet experimenteren met bet spel en bet model en
bet gebruiken van de metbode in andere branches in bet kleinbedrijf en in grote-
re organisaties. Wat betreft dit laatste punt merken we op dat bet bescbrijven
van beslissingsprocessen van buy. marketing-funktionarissen in middeigrote en
grote organisaties m.b.v. deze metbode van een inhoud kan worden voorzien.
Cm dit te realiseren zouden we met een marketingmanager (of een produktma-
nager) gezamenlijk een simulatiemodel/-spel moeten bouwen, dat een zo goed
mogelijke weergave is van bet beslissingsproces, dat die manager doorloopt. We
vullen dan als bet ware de Black-box van de beslisser in. Aangezien we dan een
inzicht krijgen in de gegevens, die de manager bij zijn beslissingen raadpleegt of
wil raadplegen, is een dergelijk onderzoek ook relevant voor bet opbouwen van
een informatiesysteem, dat aansluit bij de wensen van de manager.
Wel merken we in dit verband op dat bet invullen van bet beslissingsproces

van de beslisser niet eenvoudig zal zijn, gegeven de beterogene uitkomsten van
ons onderzoek. Dit neemt niet weg dat er naar onze mening meer onderzoek
plaats moet vinden naar bet bescbrijven van de wijze waarop beslissingen van
marketingfunktionarissen tot stand komen. Dit als uitgangspunt voor bet ver-
beteren van die beslissingen.

ad 3.
Een operationele versie van bet simulatiemodel en -spel kan goed worden ge-
bruikt als leerinstrument op onderwijsinstellingen die zicb bezig bouden met de
problematiek in met name bet kleinbedrijf. Cok hierbij geldt dat bet model en
spel omgezet moet zijn op een microcomputer.

137



BIJLAGE 1. MOGELIJKE KONVEWSATIE TUSSEN DROGIST EN
COMPUTER
Dag33
De vertegenwoordiger voor dekoratieve kosmetika dames komt langsen hiedt u
een nieuw mnerk aan.
Welke informatie wilt u? depositairscbap
u krijgt als enige in uw verzorgingsgebied bet depositairscbap
Welke informatie wilt u? merkbekendbeid
de merkbekcndbeid is 36 procent
Welke informatie wilt u? geinvesteerd bedrag
bet te investeren bedrag in dit nieuwe merk/artikel bedraagt f 2267.
Welke informatie wilt u? n
Welke beslissing neemt u? n

Dag 58
De vertegenwoordiger voor geneesmiddelen komnt lqngs en biedt u een nieuw
merk aan.
Welke infor,natie wilt U? echt
bet is een natuurprodukt
Welke informatie wilt u? fabrikant
de fabrikant is gerenonteerd/bekend
Welke informatie wilt U? cfeskundigen
bet advies van deskundigen is: neem bet artikel niet op
Welke informatie wilt U? n
Welke beslissing neemt U? n

Het eerste kwartaal
Welke beslissingen wilt u in de loop van dit
kwartaal nemen? o
Welke informatie wilt u? - mbo (maandomzet)
Van welke maand wilt u informatie? - 1
de maandomzet is met 1.0% verandert t.o.v. de vorige periode
Welke informatie wilt u? gdgro
bet Wo kwartaalomzetverandering van de rekengroep t.o.v. de vorige periode is
0.5
Welke informatie wilt u? qkla
de verandering van bet aantal kianten per dag is t.o.v. de vorige periode: 2.3
procent - -

Welke informatie wilt u? qklo
de omzet per klant bedroeg in bet afgelopen kwartaal 5.7
Welke informatie wilt u? n
Welke beslissingen wilt u in de loop van dit kwartaal
nemnen? pr
Voor welk artikel wilt u een prmjsaktie voeren? 18
Welke informnatie wilt u? ii
Met welk percentage verlaagt u uwprils? 20
Welke beslissingen wilt u in de loop wan dit kwartaal
nemen? pr
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Voor welk artikel wilt u een prm]saktie voeren? 16
Welke informnatie wilt U? n
Met welk percentage verlaagt u uw prils? 30
Welke beslissingen wilt U in de loop van dit kwartaal
nemen? pr
Voor welk artikel wilt u een pr,jsaktie voeren? 13
Welk informatie wilt U? n
Met welk percentage verlaagt u uw prijs? 20
Enz.
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8. Lisrel in het marktonderzoek*

A.A.A. KUYLEN

SAMENVATTING

Eerst wordt uiteengezetwat onder structurele vergelijkingsmodellen wordt verstaan. Ver-
volgens wordt toegelicht wat de voordelen zijn van het programmapakket ‘Lisrel’ boven
bestaande procedures am strucrurele vergeijikingen op te lossen.
Aan de hand vanmeer bekende technieken zoals regressie-en factoranalyse wordt uit-

gelegd in welke gevallen de Lisrel-benadering de voorkeur verdient boven deze meer be-
kende technieken. De werking van het programmapakket wordt toegelicht aan de hand
van een voorbeeld.

1. LISREL IN HET MARKTONDERZOEK

Lisrel staat vaor de ‘Analyse van Lineaire Strukturele Relaties” met behuip
van de maximum likelihood methode. Alszodanig is de naam Lisrel eenaandui-
ding van een veelamvattend en algemeen programmapakket van J6reskog en
Sc~rbam.
Lisrel kan gezien warden als een verzameling methoden voar multivariatie

data-analyse en biedt de magelijkheid am een veelheid van modellen en analyse-
prablemen uit het marktanderzaek, de ekanamie of de saciale wetenschappen
te anderzaeken.
De invlaed van reklame ap kaapgedrag, het effekt van apinieleiders ap de

aanschaf van nieuwe pradukten, het taetsen van reklamemadellen, de kaapge-
dragmodellen van Nicasia (1966), Haward en Sheth (1969) en Engel, Kallat en
Blackwell (1973), de kaapintentiemadellen en multi-attribuutmadellen (Fish-
beinmadel) zijn voarbeelden van vraagstukken die via Lisrel kunnen warden
anderzocht.
Vaor een recent vaarbeeld van een taepassing van Lisrel in een marketing-

kantext wardt verwezen naar de bijdrage van Leeflang, Plat en Biemans in dit
Jaarbaek.
In hun bijdrage wardt aangetaand dat Lisrel de magelijkheid biedt am indien

er per variabele verschillende databrannen beschikbaar zija tach alle infarmatie
in het madel ap te nemen.

~ Met dank aan Berend Wierenga vande Erasmus Universiteit, FransPlat vande Universiteit van
Groningen en Hans Kasper, Albert Nijdam, Chris Bloos enWil Dessartvan SWOKAvoor hun
nuttige kommentaar op een eerdere versie van dit artikel.
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Onder bepaalde voorwaarden kunnen de meer gangbare analysetechnieken
zoals regressie-analyse, faktoranalyse, kanonische korrelatie-analyse en diskri-
minantanalyse als bijzonder gevallen van Lisrel worden gezien.
Lisrel biedt boven deze meer bekende technieken een aantal voordelen, waar-

van als belangrijkste kan wordengenoemd dat onderdelen van een model of een
kompleet model of theorie kunnen worden getoetst en dat kan worden nage-
gaan of de gevonden resultaten uniek zijn. Daartegenover staat dat de data en
de datamatrix aan een aantal eisen moeten voldoen.
De oudere Lisrelversies, de versies 4 en vorige, hadden als nadeel dat ze tame-

lijk gebruikersonvriendelijk waren. De huidige Lisrelgeneraties (5 en 6) zijn ge-
bruikersvriendelijk met veel standaardopties (Jbreskog en Sdrbom 1982).
In de marketing literatuur zijn inmiddels nogal wat toepassingen van Lisrel

verschenen (voor een overzicht, zie Bagozzi, 1980).
De konklusie lijkt gerechtvaardigd dat Lisrel voor het marktonderzoek een

krachtig instrument kan zijn, dat bij verstandig gebruik een voordelig kosten-
baten resultaat zal opleveren, omdat de kwaliteit van de daarmee verkregen
marketing informatie doorgaans van hoger niveau zal zijn, dan bij meer explo-
ratieve technieken zoals faktoranalyse het geval is.
In het verloop van dit artikel zal eerst aandacht worden geschonken aan lineair
strukturele modellen; vervolgens zal aan de hand van bet regressie- en faktor-
analyse model worden uiteengezet waarom Lisrel in eenaantal gevallen te prefe-
reren is boven-deze meer bekende technieken.
Met behulp van een stroomdiagram (zie figuur 2) zullen de verschillende be-

slissingsstappen in Lisrel waar men als onderzoeker mee gekonfronteerd wordt,
worden uiteengezet.
Aandacht zal worden geschonken aan de mogelijkheden en beperkingen van

Lisrel.
Binnen de in dit jaarboek toegemeten ruimte kan de bespreking van Lisrel

niet anders danglobaal zijn. Deze bij-drage is dan ook vooral bedoeld ommoge-
luke gebruikers te attenderen op het bestaan van Lisrel. Gekozen is voor een
niet-technische benadering.

2. STRUCTURELE VERGELIJKINGEN, ENIGE
ACHTERGROND

Bij veel analyseproblemen hebben we te maken met een kombinatie van een
aantal onafhankelijke en ~n ofmeer afhankelijke variabelen. Doorgaans wor-
den de relaties tussen de afhankelijke en onafhankelijke variabelen zodanig be-
schreven dat er per afhankelijke variabele een vergelijking is. In het meest sim-
pele geval (het simpele regressiemodel) is er sprake van ~n afhankelijke en ~n
onafhankelijke variabele en is de vergelijking van de vorm: -

= B12X1 + ~, waarbij (1
B12 = de grootte van het effekt van X1 op Y2

= alles buiten het model, dat Y2 beinvloedt.
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Deze relaties kunnen empirische verbanden of causale relaties weergeven. Wan-
neer het om causale relaties gaat spreekt men van ‘strukturele vergelijkingen’
(Goldberger en Duncan, 1973) of van strukturele vergelijkingsmodellen.
Een struktureel model is een specifieke vorm van een mathemathisob model,

waarbij een theorie wordt afgebeeld in een formeel systeem (Verschuren, 1980).
De nadruk ligt daarbij op relaties tussen variabelen en niet op variabelen zeif.
Ret geheel van vergelijkingen impliceert o.a. een opsomming van de relevan-

te variabelen, de aard van de relaties (in Lisrel lineaire relaties!) en de verdeling
van de storingstermen.
De aanname daarbij is dat de onafhankelijke variabelen zijn gemeten zonder

meetfouten en dat het stelsel van causale vergelijkingen de afhankelijke variabe-
len uniek bepaalt (Turner en Stevens, 1971). Dit laatste zal bij de paragraaf
identifikatie (paragraaf 6.5) nader worden toegelicht.
Bagozzi (1980) heeft erop gewezen dat het onderzoeken van causale relaties

niet strikt beperkt is tot wat men traditioneel onder oorzaakgevolg relaties ver-
staat. Volgens Bagozzi zijn er tenminste vier aspekten te onderkennen aan wat
in de engeistalige literatuur met ‘causal modeling’ wordt aangeduid. Onder-
scheiden worden respectievelijk een filosofische ori~ntatie, het onderzoek naar
de betrouwbaarheid en de validiteit en tenslotte een algemene methode voor het
testen van hypothesen in experimentele, quasi-experimentele en survey onder-
zoeken.
Strukturele vergelijkingsmodellen komen onder verschillende benamingen

voor o.a. pad-modellen, simultane vergelijkingsmodellen, lineaire causale mo-
dellen, afhankelijkheidsanalyse, graphentheorie.
In figuur 1 van paragraaf 3 is een voorbeeld van een struktureel vergelij kings-

model weergegeven.

3. IN WELKE GEVALLEN VERDIENT LISREL DE
VOORKEUR BOVEN DE MEER BEKENDE TECHNIEKEN?

Aan de hand van regressie-analyse en faktoranalyse zal worden aangegeven
waarom Lisrel in veel gevallen te prefereren zal zijn boven deze meer bekende
technieken.
Er zij op gewezen, dat er naast Lisrel nog andere benaderingen zijn voor

strukturele vergelijkingsmodellen (Bentler, 1979 en 1980; Wiley, 1973). We be-
perken ons hier echter tot Lisrel.

Regressieanalyse
Stel dat we het model hebben zoals in figuur I weergegeven.

Figuur I Een voorbeeld van een rekursief
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In dit voorbeeld geven de y~ het effekt aan van de exogene (x) variabelen (dat
zijn variabelen, die binnen het systeem niet beinvloed worden) op de endogene
(y~) variabelen. Endogene variabelen worden binnen het systeem wel beYnvloed
door andere variabelen. De ~ geven het effekt van endogene op andere endoge-
ne variabelen aan. In het vervolg zullen we de co~ffici~nt die het effekt aangeeft
van de ene variabele op de andere (fi en y) steeds aanduiden met effektco~ffi-
ci~nt. In een simpele regressie is een effektoeffici~nt gelijk aan de regressiecoef-
fici~nt.
De storingsterm wordt aangeduid door ~. De storingsterm geeft de effekten

aan van alle invloeden die niet in een model zijn opgenomen, evenals de meet-
fouten in de afhankelijke variabelen (en niet die van de onafhankelijke variabe-
len!).
Wanneer nu de variabelen als afwijkingsscores van het korresponderende ge-

middelde worden geschreven, waardoor de konstante of intercept verdwijnt uit
de vergelil king, kan het model uit figuur I als een serie vergelilkingen worden
geschreven:

= -y11x1 + ~

= -y21x1 + f3~1y1 +-~ (2
y3 -= ~331y1+/332y2 + ~

Daarbij wordt aangenomen dat:
1) Ret model geen reciproque effekten bevat, dit zijn pijien die tegen de rich-

ting van de bestaande pijlen ingaan.
2) Alle vergelijkingen bevatten lineair-additieve effekten.
3) De storingstermen van de verschillende vergelijkingen zijn ongekorreleerd,

zodat E(~) = 0.
4) De storingstermen van bepaalde vergelijkingen zijn niet gekorreleerd met de

onafhankelijke variabelen uit die vergelijkingen (E(~x~) = 0).
5) De storingsterm van een bepaalde vergelij king is ongekorreleerd met de van-

abelen uit de andere vergelijkingen (E(~x~) = 0).

Onder deze vQorwaarden is het mogelijk om de co~ffici~nten fl~ in een co~ffi-
ci~nten matrix zodanig te ordenen dat er een driehoeksmatrix ontstaat, zoals
onderstaand weergegeven.

Onder deze voorwaarden is bovendien de matrix van storingstermen (het uit-
wendig produkt van de vektor E = ~-‘) diagonaal.
Wanneer aan deze voorwaarden is voldaan kunnen de effektco~ffscienten (re-

gressieco~ffici~nten) worden berekend met gewone kleinste kwadraten regressie
(ordinary least squares) (Parsons, 1980).
In dat geval kunnen drie afzonderlijke regressies worden uitgevoerd die een

zuivere schatter geven, namelil k:
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de regressie van y1 op x1
de regressie van y2 op x1 en
de regressie van y3 op y1 en y2
Onder een zuivere schatter wordt verstaan een schatter waarvan de verwachte

waarde gelijk is aan de waarde in de populatie. Een voorbeeld van een zuivere
schatter is het gemiddelde en van een onzuivere schatter de steekproefvariantie
als schatter van de populatievariantie.
De grootte van de residuvariantie per vergelijking is in dat geval gelijk

aan 1 R2. (Alker, 1966).
Tot zover zijn er nog weinig redenen om Lisrel te gaan gebruiken.
De voorwaarden zoals bovenstaand omschreven zullen echter in de praktijk

niet vaak gerealiseerd worden. Bovendien zal zelden aan de eerder genoemde
voorwaarde voldaan zijn dat de variabelen zonder meetfouten zijn gemeten.
Voorzover aan deze voorwaarden niet is voldaan kunnen OLS (ordinary least

squares) schattingen onzuivere resultaten geven.
Op het sche~den van een aantal van de genoemde assumpties zal nader wor-

den ingegaan.

a. De storingstermen zUn gekorreleerd
De storingstermen uit verschillende vergelijkingen zijn alleen dan ongekorre-

leerd wanneer er geen onafhankelijke variabele uit een vergelijking voor een af-
hankelijke variabele is weggelaten, die zowel een samenhang vertoont met die
afhankelijke variabele als een afhankelijke variabele uit andere vergelijkingen.
Ongekorreleerde storingstermen zijn een noodzakelijke maar niet voldoende
voorwaarde voor zuivere schattingen van effektcoU’fici~nten (Duncan, 1975).
Om konsistente schattingen te krijgen van de cau sale invloeden is het van be-

lang alle variabelen die de relatie tussen afhankelijke en onafhankelijke variabe-
len verstoren in de vergelijkingen op te nemen. Onder een konsistente schatter
wordt verstaan een schatter waarvan de verwachte waarde de populatiewaarde
benadert als de steekproefgrootte naar ‘oneindig’ gaat. Consistente schatters
zijn bovendien zuivere schatters.

b. De variabelen bevatten meetfouten
In het regressie-model wordt de assumptie gemaakt dat de variabelen zonder

meetfouten zijn gemeten. Dit is vaak een weinig realistische aanname, vooral
bij niet-observeerbare variabelen. Ret gevolg van meetfouten in variabelen is
dat aan de random storingsterm systematische en niet-systematische storings-
bronnen worden toegevoegd. De schattingen van variabelen die meetfouten be-
vatten, maar waarvan de meetfouten niet adequaat in bet model zijn gespecifi-
ceerd zullen onzuiver zijn.
In bet algemeen geldt dat meetfouten in de afhankelijke variabele op zichzelf

geen nadelige gevolgen hebben voor bet schatten van de relevante strukturele
parameters. Wanneer er meetfouten zijn in de onafbankelijke variabelen zullen
de kleinste kwadratenschatters onzuiver ~n inkonsistent zijn. De gesohatte re-
gressieco~ffici~nten zullen dan een onderschatting geven ten opzichte van de
‘ware’ regressieco~ffici~nten (zie bijv. Bagozzi, 1980).
In het meest simpele geval van enkelvoudige regressie is het effekt van de

ondersehatting proportioneel aan de meetfout in x.
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E (b~~) = fly,~/(1 + Ue2/O~2) (3

waarbij:
= de meetfout in x
= de variantie van x
= de regressieco~ffici~nt van y op x

Wanneer er sprake is van onafhankelijke variabelen met meetfouten kan niet
meer volstaan worden met geobserveerde onafhankelijke variabelen. Door-
gaans zal bet dan nodig zijn om verschillende indikatoren van een bepaalde Va-
riabele in het model te introduceren zodat ware en error score gescheiden kun-
nen worden. We krijgen dan een model met een niet-geobserveerde variabele,
populair gezegd een soort faktoranalyse model, dat binnen Lisrel eenvoudig kan
worden gespecificeerd.

c. Er zUn meer vergel~kingen dan onbekenden
Een specifiek probleem voor simultanevergelijkingen, dat niet is genoemd bij

de eerdervermelde vijf aannames maar er wel uit volgt, betreft de situatie dat er
meer vergelijkingen zijn dan onbekenden.
Simultane vergelijkingssystemen zoals het eerder geYntroduceerde voorbeeld

bevatten een aantal onbekenden en een aantal vergelijkingen. Wanneer er pre-
cies evenveel vergelijkingen als onbekenden zijn is bet model juist geidentifi-
ceerd. Zijn er ineer onbekenden dan vergelijkingen, dan zijn de onbekenden
niet uit de vergelijkingen op te lossen en beet een model onderge~dentificeerd.
Zijn er meer vergelijkingen dan onbekenden dan heet een model overgeYdentifi-
ceerd. In dat laatste geval zijn er verscheidene oplossingen met telkens andere
schattingen voor de onbekende parameters. Zonder een goed kriterium is het
dan moeilijk om de juiste schattingen voor de onbekende parameters te krijgen.
Wantmet verschillende aannames verkrijgt men verscbillende scbattingsresulta-
ten.
Op het probleem van de identifikatie en unieke schatters wordt later nog te-

ruggekomen. De Pijper en Saris (1976) bebben aan de hand van een uitgewerkt
voorbeeld laten ziendat er met behulp van Lisrel zuivere schatters kunnen wor-
den verkregen in een overgefdentificeerd systeem.

Faktoranalyse
Faktoranalyse behoort naast regressie-analyse tot de meest bekende multiva-

nate technieken. De meest bekende faktonmodellen zijn het zogenaamde ‘com-
mon factor iii6del’ en bet ‘pnincipale komponentenmodel’.
Beide faktonmodellen zijn exploratieve technieken. A priori kennis kan niet

gebruikt wonden om de oplossing te beYnvloeden (hooguit om variabelen te eli-
mineren). Oplossingen zijn altijd bepaald op een rotatie (reflektie, uitrekking
e.d.) na. Ondanks tal van rotatieprincipes (varimax, quartimax, oblimin etc.) is
en steeds sprake van zogenaamde faktori~le onbepaaldheid. De toegepaste rota-
tiepnincipes zijn in we~en anbitnain en zeggen niets definitiefs over een faktor-
stnuktuur. Het bepalen van het aantal faktonen1 is in de meestegevallen ook ar-bitrair ook al zijn er tal van vuistregels om tot een bepaling van bet aantal fak-
tonen te komen.
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In veel gevallen zal faktonanalyse wonden gebruikt om de unieke vaniantie,
die in die gevallen een som is van meetfouten en unieke vaniantie, te scheiden
van de geselekteende faktonen. En zijn bovendien redenen te bedenken, waarom
die stoningstenmenvaak gekorreleerd zijn; bijvoonbeeld heninneningseffekten en
response bias bij opinievnagenlijsten. In dergeijike gevallen geven de genoemde
faktonmodellen geen adequate representatie van de korrelaties tussen de vania-
belen.
Problemen zoals bet bepalen van bet juiste aantal faktonen, rotatievorm,

scheiden van wane en ernorscores in vaniabelen en bet rekening houden met ge-
korreleerde errortenmen tussen vaniabelen kunnen binnen Lisrel op adequate
wijze worden opgelost.

Konkludenend kan gesteld worden dat de meer bekende technieken zoals regres-
sie (en pad)analyse, faktoranalyse en kombinaties van beide in verschillende si-
tuaties niet voldoen.
In de meeste gevallen zal dit tot gevolg hebben dat de covaniantie of de konre-

latie tussen vaniabelen die men wenst te onderzoeken niet goed wondt genepre-
senteertl door deze exploratieve technieken. Ondenscbanting en overschatting
van co~ffici~nten kunnen dan het gevolg zijn. In sommige gevallen kunnen die
oven- of onderscbattingen desastreuze vormen aannemen.
Tenzij en zekenheid is oven de mate waaninaan de aannamen voor negressie-en

faktoranalyse is voldaan, zal men en venstandig aa:n doen met behulp van meer
adequate technieken, zoals Lisrel, schattingen voor coeffici~nten te berekenen.

Hoewel met Lisrel een auntal analyseproblemen en schattingspnoblemen kan
worden opgelost is veruit bet belangrijkste voordeel van bet gebnuik van deze
techniek dat hypothesen en theoretische inzichten kunnen worden getoetst.
Met nadruk zij en op gewezen dat een aantal vart de hiervoor genoemde pro-

blemen ook op andere wijze dan met Lisrel kan worden opgelost. In de ekono-
metnische literatuur zijn vele voonbeelden te vinden voor bet oplossen van si-
multane vergelijkingsmodellen.
Dit artikel laat zien dat Lisrel aan de meest voonkomende problemen tege-

moet komt. Het voordeel van Lisrel in vergelliking met andere technieken is
echter dat in een stelsel van simultane vergelijkingen zowel geobserveerde als
niet-geobserveerde vaniabelen kunnen voorkomen en dat meetfouten adequaat
kunnen wonden gemodelleerd. In het algemeen is Lisrel bovendien een flexibel
en efficient systeem.

In bet navolgende zal op het gebruik en de mogelijkheden van Lisnel worden
ingegaan aan de hand van bet stroomscbema in figuur 2.

1. Soms wordt getracht via target-rotatie een faktormodel te ‘toetsen’ aan a-priori kennis. Dit kan
echter veel efficienter via Lisrelgebeuren. Bij kanonische faktoranalyse kanwel getoetstworden
op het aanral faktoren. De gehanteerde toets is de chi-kwadraat bets. A priori informatie kan
echter evenmin worden gebruikt om de oplossing te betnvlneden.
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6. HET GEBRUIK VAN LISREL

Het gebruik van Lisnel bij de data-analyse kan wonden voorgesteld als een geon-
dende venzameling beslissingen, die de onderzoeken dient te nemen. Die beslis-
singen zijn schematiscb weengegeven in figuur 2.
Elk van de beslissingsstappen zal achtereenvolgens wonden toegelicht. Eerst

zal echten de in Lisrel gebruikelijke tenminologie wonden geintroduceerd.

De terininologie van Lisrel
In Lisnel wordt een aantal symbolen en konventies gebnuikt om modellen te

specificenen en nestnikties op te leggen. In totaal zijn en acht parametenmatnices
waanmee nestnikties aan bet model kunnen wonden opgelegd. De betekenis van
de venscbillende symbolen is:

x = vektor met geobsenveerde exogene vaniabelen
y = vektor met geobsenveende endogene vaniabelen

niet geobsenveerde (latente) x vaniabelen
= niet geobserveerde (latente) y vaniabelen
= populatie vaniantie-covaniante matrix

S = steekpnoef vaniantie-covaniantie matnix
= stoningsterm, residuen etc.
= co~ffici~nt voor effekt van exogene op endogene vaniabelen
= co~ffici~nt voor effekt van endogene op andene endogene vaniabelen
= meetfout in latente endogene vaniabele

6 = meetfout in latente exogene vaniabele
= korrelatie tussen exogene vaniabelen

X = negressieco~ffici~nt voor effekt van latente vaniabele op geobsenveende
vaniabele.

De acht parametenmatnices zijn:
A x = negnessiematnix van de x-vaniabelen op de latente x vaniabelen
A y = regnessiematnix van de y-vaniabelen op de latente y vaniabelen
B = co~ffici~ntenmatnix endogene vaniabelen
F = co~ffici~ntenmatnix exogene vaniabelen
4) = vaniantie-covaniantie matrix van ~ vaniabelen

= vaniantie-covaniantie matnix van ~ (stoningstenm)
= vaniantie-covaniantie matrix van ~ (meetfouten in y-model)
= vaniantie-covaniantie matrix van 6 (meetfouten in x-model)

Onden exogene vaniabelen worden verstaan gepredetermineerde latente of geob-
senveende vaniabelen, die niet binnen bet systeem wonden beinvloed. Onden en-
dogene vaniabelen worden venstaan vaniabelen, die binnen het systeem wonden
beYnvloed, die dus afbankelijk zijn van exogene of andere endogene vaniabelen.
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Figuur 2. Stroomschema voor het gebruik van Lisrel.
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* Het spreekt vanzelf dat destappen I en 2 voor elke onderzoekss~tuatie gelden, waarin deze assumpties
relevant zijn.



6.1. Is de steekproef variantie-covarianhiematrix (S) ge/Uk aan
populatievariantieconvariantiematrix (I~)?

Als negel zal men slecbts bescbikken over steekproefgegevens. De sI~ekproefge-
gevens kunnen afwijken van de populatie om venscbillende nedenen:
— niet random non-response (bepaalde kategorie(~n) nespondenten zijn onden-
of niet vertegenwoordigd in bet onderzoek)

— ennstige steekpnoeffouten
— ontbnekende waannemingen.

Het bovenstaande kan tot gevolg hebben dat genenalisaties van de steekproef
naan de venonderstelde populatie moeilijk tot onmogelijk worden. In een aantal
gevallen zal bet onden bepaalde voononderstellingen mogellik zijn om de steek-
proefresultaten te benwegen aan de band van bekende populatiegegevens. Het ben-
wegen leidt weliswaar tot een grotene externe validiteit, maan tevens tot een gro-
tere onnauwkeunigbeid (grotere steekproefvaniantie). Zodat herwegen ook ei-
genlijk alleenmaan binnen bepaalde, niet te ruimemanges van henwegingsfakto-
nen zinvol is (Kish, 1965).
Wanneer de zekenbeid bestaat dat de externe validiteit niet gegarandeerd is,

en wanneer om welke neden dan ook (eventueel ondanks berwegen) genenalisa-
ties van de steekproef naan de populatie onmogelijk zijn is bet verstandig bet
advies in figuur 2 bij beslissingsstap 1 op te volgen.
Voonzover de steekpnoefgegevens generalisaties naarde populatie toestaan

kan men vender naan beslissingsstap 2. -

6.2. Voldoet S. de steekproefvariantiecovariantiernatrix, aan de assulnpties
voor Lisrel?

Ondenstaand worden de belangnijkste assumpties van Lisnel weergegeven:
1. vaniabelen zijn van interval niveau
2. voon de gemeten vaniabelen wondt een multivaniate normalevendeling venon-

densteld.
3. vaniabelen bebben lineain-additieve effekten (pas een gescbikte transfonmatie

toe als dit niet bet geval is)
4. vaniabelen niet inde vengebikingzijnongekonneleend met causale vaniabelen,

met andene woonden alle relevante causale vaniabelen zijn inbet model opge-
nomen

5. de venwachte waande van de stoningstenm is 0
6. de stoningstenm is ongekonneleend met de vaniabelen in de vengelijkingen
7. meetfouten~ijn ongekonneleerd met de niet-geobsenveerde endogene vaniabe-

len.

Deze assumpties gelden voor ~lle modellen en kunnen denbalve als systeem as-
sumpties worden aangeduid.
De systeem assumpties met betnekking tot de exogene vaniabelen, storingsten-

men en meetfouten zijn weengegeven in tabel 1.
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Tabel I. Systeernassumpties.

C a
~ 000

~ 0 ~ 00
~ 0 0 ec 0
a 0 0 0 ea

Uit deze tabel blijkt dat de relaties tussen de verscbillende soorten ‘Lisrel-vania-
belen’ geacbt worden nul te zijn en binnen de vaniabelen van nul venscbillen. De
vaniantie-covaniantie matrices 0, V’, Oc, ea bevatten systeemparameters.

Bij bet schatten van parameters in lineair stnuktunele modellen zijn we niet zo
zeer geintenesseend in afzonderlijk variabelen, maar in een bepaalde stnuktuur,
een meer of minden komplexe samenbang tussen de vaniabelen.
Om die samenbang te onderzoeken wordt de vaniantie-covariantie matrix (5)

of de konrelatiematnix (R5) gebruikt.
Bij Lisnel nu wordt en vanuit gegaan dat de verdeling van steekproefvaniabe-

len (joint distribution) een multivaniate normaalvendeling is.
Onden deze voorwaande wordt die vendeling volledig bepaald door de vekton

met gemiddelden en de vaniantie-covaniantie matrix. Als de vaniabelen als afwij-
kingsscores van bun gemiddelden worden gedefinieend is de verdeling van de
(steekpnoef)vaniabelen dus alleen een funktie van de populatie vaniantie-cova-
niantie matrix en steekproefgrootte (zie bijvoorbeeld Winer, 1971).
Indien we uitgaan van een steekproef vaniantie-covariantie matnix S (afwij-

kingsscones van de nespektievelijke gemiddelden), bevat S alle relevante infor-
matie om de verscbillende parameters te kunnen schatten in een model in Lisrel.
Wanneer de vendeling van vaniabelen niet nonmaal is, is de relatie tussen de po-
pulatie en steekpnoefgrootbeden onduidelijk, wat tot meer of minder grote af-
wijkingen in de gescbatte co~ffici~nten kan leiden. In zulke gevallen kan bet aan
te bevelen zijn zogenaamde robustifikatieprocedures toe te passen (zie bijvoor-
beeld Gnadadesikan, 1977).
Wanneen en al dan niet via gepaste transfonmaties een S is verknegen die aan

de eisen voldoet, kan de derde stap, bet forumuleren van een model, plaatsvin-
den.

6.3. Het formuleren van een model

Het fonmuleren van een model in Lisrel veronderstelt a-priori kennis, bet be-
scbikken oven tbeonie. In tegenstelling tot exploratieve tecbnieken, doet Lisnel
niets voor de gebruiker zonder specificaties2) van nelaties. Wanneer men oven
een dataset bescbikt met onvoldoende tbeoretiscbe kennis, kan bet aanbeveling

2) Hoewel de meest recente, beschikbare versie van Lisrel, narnelijk Lisrel V, al zo gehruiksvrien-
delijk is, dat er een aantal defaultopties in zitten met mogelijkheden tot een beperkt exploratief
gebruik.
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vendienen uit te wijken naar bijvoorbeeld Partial Least Squares (PLS)3. Het
formulenen van een model in Lisrel dient zodanig te gescbieden dat de covanian-
ties of konrelaties van S of R5 zo goed m6gelijk als een funktie van al de gescbat-
te parameters kunnen worden gescbreven. (Deze globale doelstelling zal later
preciezer worden geformuleerd). De korrelatie tussen paren van vaniabelen is
steeds een som van de direkte, indirekte, samengestelde effekten en scbijnrela-
ties (Saris enVStronkborst, 1983). Als alle effekten gespecificeerd worden, kun-
nen de korrelaties tussen vaniabelen dus exakt gerepliceerd wonden. Ditzal ecb-
ten doorgaans niet de bedoeling zijn, omdat de tbeorie dan zo komplex is dat en
nauwelijks mee te werken is. Zoals later zal blijken is in zo’n geval ook toetsen
onmogelijk. Meestal zal een theonie minder effekten bevatten dan en op grond
van alle denkbane nelaties in een R5 of S gespecificeerd kunnen worden. In dat
geval kan de geldigheid van die theonie worden onderzocbt.
Het Lisrel model kan wordengeformuleerd m.b.v. de volgende vergelijkingen:

Het lineair struktureel model
Het lineair struktureel model bestaat uit twee delen, namelijk het meetmodel en
bet struktureel vergelijkingsmodel:

Het meetmodel:

x = A x~ + a (4
y = A y~ + e (5

Het struktureel vergelUkingsmodel:

= B~ + F~ + ~ (6

Vergelijking 6kan benscbreven wonden als:

27 — fli~ =~F~ + ~
(I — i3)~ =1 ~ + s’~
B27 = F~ + a (7

Wanneer beide zijden van vergelij king 7 wordt venmenigvuldigd met IV I ont-
staat de zogenaamde gereduceerdevorm die bet totale effekt van exogene op en-
dogene variabelen weergeeft:

B
t B

27 = IV’ F~ + B’ ~
n= D~ + ~ (8

3) PLS is gesdiikt voor situaties die gekenmerkt worden door komplexiteit en weinig a-priori ken-
nis of theovfie. PLS in dergelijke situaties wordt wel aangeduid met ‘soft modelling’, dat wil zeg-
gen modelbouw met een sterk exploratief karakter (Papademetrioa en Hopple, 1982).
Fornell en Bookstein (1982) hebben aangetoond dat PLS onder hepaalde voorwaarden 00k als
alternatief voor Lisrel kan dienen wanneer de data nier voldoen aan de eisen voor eenmaximum
likelihood schattingsmethode. In het geval elk inzicht ontbreekt bij een volledig exploratieve be-
nadering, Veidient het aanbeveling faktor- en ‘gewone’ regressietechnieken te gebruiken.
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waarbij:

= IV’ F~
= IV’ ~-

Het meetmodel geeftde veronderstelde nelaties weer tussen nespektievelijk de la-
tente exogene vaniabelen en geobsenveerde exogene vaniabelen en de latente en-
dogene en geobsenveerde variabelen.
Het struktunele vergelijkingsmodel bescbrijft de venonderstelde causale rela-

ties tussen de latente vaniabelen.
Door middel van bet opleggen van restnikties aan de nelevante parameterma-

tnices kunnen met bebulp van de vergelij king4 t/m 7 modellen in Lisrel worden
gespecificeend.
Er zijn dnie soonten nestnikties:

1) Parameters wonden gefixeerd, bepaalde co~fficienten kunnen een bepaalde
waarde knijgen, bijvoonbeeld 0 of I.

2) Parameters worden aan elkaan gelijkgesteld (constrained), maar de waarde
van de co~ffici~nt is onbekend.

3) Parameters zijn vnij en beboren denbalve niet tot kategorie 1 of 2. In dit geval
bepaalt bet programma de best passende co~ffici~nten.

De verzameling te scbatten parameters, zoals gedefinieerd met bebulp van de
acbt panametenmatnices en de drie vengelijkingen, wordt een struktuun genoemd
en aangegeven met 01. Dit laatste symbool stelt de vektor met onbekende, te
scbatten co~ffici~nten voon.

De specWicatie van een model: enkele voorbeelden
Het specificeren van een model is wellicbt wat gemakkelij ken te begnijpen als
men zicb dat voorstelt als bestaand uit twee fasen. Men begint altijd met bet al-
gemene systeem zoals weergegeven in de vergelijkingen 4 tot en met 6.
Soms zijn en ecbten geen latente vaniabelen, of alleen latente X-vaniabelen of

latente Y-variabelen. Soms ook is en maan ~n endogene vaniabele. In al deze ge-
vallen kan men beginnen met eenst bet algemene systeem te vereenvoudigen om
dan binnen dit eenvoudiger systeem bet model vender te specificenen.

Stel dat we een model bebben met uitsluitend geobserveerde vaniabelen zonder
latente variabelen, dan kunnen de vergelijkingen (4 en 5) voor bet meetmodel
weggewerkt worden. Als er geen latente vaniabelen zijn, dan zijn er geen meet-
fouten (Oc) en ook geen lambda-co~ffici~nten (A y of A x). In Lisrel moeten
dan de volgende stappen worden gezet:
Ay= I
Oc 0
Ax= I
ea = o

De assumpties van bet algemene systeem leiden nog tot de nestnikties:
E(y) = E(x) = E(~) = 0
E(~) en bijgevolg E(x~’) = 0
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Wegeven bovendien aan dat en een eenheidsrelatie (Ay en A x = I) is tussen de
latente en geobserveerde variabelen, waardoor de latente vaniabelen kunnen
worden venvangen door de geobserveerde vaniabelen. Daandoor wordt de stink-
turele vergelij king:

= B27 + F~ + ~~—* y = By + Fx + ~

Daarna beboeven alleen nog de parameters voor B, F en~ te wordengespecifi-
ceerd.

Voorbeeld: De re/atie tussen tevredenheld, attitude en merkentrouw
Stel dat we dnie latente vaniabelen bebben, tevinedenbeid, attitude en merken-
trouw en dat we willen nagaan boe merkentrouw wordt betnvloed door attitude
en tevredenbeid. Het model is scbematiscb weergegeven in figuor 3.

In matrixvorm ~iet bet pijldiagram en als volgt utt
attitude t.o.v. merk A [y1] [I 0 1 1
attitude t.o~v7ovenige merken ~y2j = X21 0 j [27t

1 + I
koopintentie merk A - 1y31 0 1 I [2721 IC3 I
koopintentie overige menken [y4J 0 X4eI IC4 J
tevredenbeid over aankoop- [x,1 [1II X2] ~‘1
tevinedenbeid bij gebruik van x2
menk A

Vergelijking (0 01+t271 +F1 ~
JL2j 2Vergelijking 2 011271 [yJ

+ I:;-]
+

Aan bet programma moet nu worden opgegeven dat er 15 parameters zijn, (3
A ‘s, 1 /3, 2 ‘ji’s, 1 4), 2 4”s, 4 Oc’s en 2 ea’s). In dit geval is 4) = var(~).

Figuur 3. P11/diagram voor tevredenheid u,), attitude (27i) en merkentrouw (272).

IC3 IC4
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De wijze waarop in Lisnel de invoer precies moet worden verzorgd laten we
bier achterwege, omdat dat teveel ruimte zou vragen. Vervolgens dienen de la-
tente faktonen nog gestandaandiseerd te worden4. E)at kan op twee manieren
(Joneskog en S~5rbom, 1981). Door een element lambda in elke latente faktorop
~n te stellen (bijvoorbeeld X 11 - 1). Daardoor wordt de latente faktor in de-
zelfde meeteenbeid uitgedrukt als de geobserveerde variabele en is de latente va-
niabele gestandaardiseerd. Dit geldt zowel voor exogene (~) als endogene (~j) Ia-
tente vaniabelen. Bij latente exogene vaniabelen is standaardiratie bovendien
mogelijk door 4)ii op ~n te stellen. De vaniantie van de latente vaniabele wordt
dan 1. Er beboeft dan geen lambda meer op ~n te worden gesteld. Bij de latente
endogene (~j) vaniabelen is dat niet mogelijk omdat de vaniantie-covaniantiema-
tnix van de y-vaniabelen geen parameter matrix is die binnen Lisrel recbtstreeks
kan wonden gespecificeerd.
Na het model aldus gespecificeerd te bebben, kan bet programma starten.

Gegeven dat en geen fouten bij de invoer zija gemaakt en bet model geYdentifi-
ceerd (stap 5) is zal er een oplossing volgen (stap 6). De manieren waanop de
oplossing van Lisrel kan worden berekend zullen wij nu kont toe licbten.

6.4. Minima/isatie van de ver/iesfunktie

In de meest necente Lisrel (V) versie zijn en dnie manieren om een oplossing te
verknijgen, te weten:
— de startoplossing m.b.v. tweetraps instrumentele kleinste kwadraten metho-
de (two stage instrumental variables and least squares) afgekort: 25L5. Deze
metbode dient om startwaanden te berekenen voor de ULS of ML metboden.

— ongewogen kleinste kwadraten (U.L.S.)
— maximum likelihood metbode (M.L.)

Voor al deze scbattingsmetboden geldt dat ze bij een voldoende groot aantal
waannemingen, konsistente scbattingen opleveren. In een aantal gevallen, zeker
bij meen exploratieve toepassing, of als men onderdelen van een model onden-
zoekt alvonens bet bele model te toetsen, kan bet aanbeveling verdienen om al-
leen de 25L5-metbode, de stantoplossing te gebruiken. De 25L5 is een snelle,
goedkope metbode. Doorgaans zijn de startoplossingen al zo goed dat er geen
grote verandeningen optineden met bebulp van de beide andene metboden.
De ULS en ML metboden werken iteratief, dat wil zeggen de eindoplossing

wordt venknegen via een aantal ‘zicbzelf berbalende, steeds verbeterende stap-
pen’. Daarbij zijn de begnippen venliesfunktie en m:inimalisatie van belang.

4. Bij Lisrel is de meeteenheid van de latente variabelen onbekend. zelfs alswe uitgaan vangestan-
daardiseerde variahelen tZ-scores) en een korrelatiematrix blijft dit zo. Bij analyse op een korre-
latiematrix zijn wel de effekten voor de geobserveerde variabelen te interpreteren als padcoeffi-
ci~ntenmaarniet voor de latente variabelen. Zonder de fixatie van de meeteenheid van de laten-
te variabelen zouden er identifikatieproblemen optreden.
Als we dus in Lisrel gestandaardiseerde geobserveerde variahelen (hijvoorheeld Correlatiema-
trix) invoeren of we vragen een gestandaardiseerde oplossing, indien er latente variabelen zijn.
feite nog maar een half gestandaardiseerde oplossing indien er latenre variabelen zijn. Willenwe
een volledig gestandaardiseerde oplossing, dan moeten 00k de latente variabelen apart worden
gestandaardiseerd.
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Bij beide metboden worden steeds getracht bet verscbil tussen een geobser-
veerde waarde en een ricbtwaarde of kniteriumwaarde zo klein mogelijk te ma-
ken (minimalisatie). Orndat dat venscbil niet in ~n keen (analytiscb) gevonden
kan worden, moet dat in eenaantal acbtereenvolgende stappen gebeuren. Bij el-
ke volgende stap wordt doorgaans bet verscbil tussen geobsenveerde waande(n)
en kriteniumwaarde(n) kleiner. Als we bet nesultaat, bet venscbil tussen geobser-
veerde en kriteniumwaande(n), op de y-as zetten en de opeenvolgende stappen of
iteraties op de x-as, knijgen we in pnincipe een dalende funktie. Waan die funktie
z‘n minimum vindt, wordt de eindoplossing gevonden.
De ongewogen kleinste kwadraten-metbode (U.L.S.) verscbilt van de maxi-

mum likelibood-metbode (en uiteraard van de 25L5-methode) in de wijze waar-
op geminimaliseend wondt.
Bij de U.L.S.-metbode wordt geminimaliseerd oven

— &)2 (9

Over de gebele vaniantie-covaniantie matrix wordt geelst, dat de waarden van de
gescbatte parameters zodanig zijn dat de som van de gekwadrateerde afwijkin-
gen tussen geobsenveerde en gescbatte variantie-covarianties zo klein mogelijk is.
De precieze venliesfunktie is: F = ½tn [(S — ~)2]

De U.L.S. metbode wondt aanbevolen wanneen en twijfels zijn of en wel spra-
ke is van een multivaniate nonmaalvendeling.
De M.L. metbode venscbilt aanzienlijk van de voongaande. Bij de M.L. me-

thode gaat het enom panametenwaarden te vinden die bet meest waarscbijnlijk
de populatie vaniantie-covanianties of kornelaties hebben opgeleverd. Voon
maximum likelibood methoden geldt, dat zij een aantal aantrekkelijke eigen-
scbappen bebben. Aangetoond kan worden (zie bijvoorbeeld Yamane, 1968)
dat M.L. metboden konsistente, effici~nte, ongebiaste en voldoende scbattin-
gen opleveren.
Bij M.L. gaat bet en dus om, gegeven de steekproef 5, dewaarden van de ele-

menten van ~ te vinden die de funktie F(SI~,n) maximalisenen (Saris en Stronk-
borst, 1983). Van deze funktie is S (de steekproef vaniantie-covaniantie matrix)
bekend evenals n, de steekpnoefgnootte. Zodat alleen de elementen van ~ onbe-
kend zijn.
Dit wondt likeliboodfunktiegenoemd en weengegeven als: L(E)
Op basis van de steekproef vaniantie-covaniantie matrix wonden scbattingen

gezocbt voor onbekende parameters (ei) die bet meest waarscbijnlijk de vanian-
tie-covaniantie matrix van de populatie bebben opgelevend. De S (steekpnoef va-
niantie-covaniantie matrix) is daanvan een zuivere scbattingsmatnix. De gescbat-
te vaniantie-covariantiematnix ~2kan benekend wonden als een funktie van alle
gescbatte parameters. Dan zou moeten gelden dat: S = =

De preciese funktie die in M.L. wordt geminimaliseerd, is:

P = log l~I + tr(S~-I) — logiSi — (p + q) (10

Minimalisatie vindt steeds plaats oven alle te scbatten parameters tegelijk. De
waande van F wordt nul als S = IX
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Er is dan perfekte fit. Dit zal als regel alleen gevonden worden bij exakt
geYdentificeerde modellen (waanover bierna meer). De beide ‘fitting’ funkties
voor ULS en ML zijn een funktie van de onbekende parameters e1. Laten wenu
aannemen dat bet model in figuur 5, dat we wilden onderzoeken zonden fouten
in de invoer aan een Lisrel analyse is ondenworpen, dan zijn en twee mogelijkbe-
den ofwel bet prognamma berekent een oplossing6 ofwel bet programma stopt
en geeft de boodscbap:
‘The n-th Free parameter may not be identified.’
In dat geval is bet niet mogelik om een unieke oplossing te berekenen. Wat

dat betekent, zien we in de volgende paragraaf.

6.5. Is liet model identificeerbaar?

Onder identificeerbaarbeid wordt verstaan de vraag of de te schatten parame-
ters 0 uniek bepaald worden door IX
Globaal gesteld gaat bet bier om de vraag of de waarden van de gescbatte pa-

rameters arbitnain zijn of niet, dat wil zeggen ofmeendere waarden kunnen won-
den gevonden voor een ofmeen parameters, die alle even goed bij de data passen.
Een noodzakelijke, niet voldoende voonwaande voor identifikatie is (Jdnes-

kog en SOrbom, 1982; Saris en Stronkborst, 1983):
Het aantal vengelijkingen moet groter of gelijk zijn aan bet aantal onbeken-

den ofwel bet aantal vnijbeidsgraden ~ 0

(11
v = [(p + q)(p + q + 1)1/2 (12

waanb ii:

t = aasinal onbekenden
v = aantal vengelij kingen
p = aantal x-vaniabelen
q = aantal y-vaniabelen
d = aantal vrijbeidsgraden

De onbekenden kunnen worden gevonden door bet aantal te schatten elementen
in de parametermatnices B, F, 4) en ~‘ te tellen. Het aantal /3 en -y parameters is
af te lezen uit bet pijlendiagram. Het aantal 4) parameters is V2p(p + 1). Ret
aantal ~&parameters is minstens gellik aan q, bet aantal elementen in snonings-
term (~&~). Dit aantal dient verhoogd te worden met het aantal ~ elementen dat

5. Wanneer de notatie voor een matrix tussen twee vertikale strepen staat, bilvoorheeld j~I en
wordt de determinant bedoeld. De determinant van een variantie-covariantiematrix kan als een
gegeneraliseerde spreidingsmaat worden opgevat.
Onder ir (trace) wordt verstaan het spoor ofde som van de diagonaalelementen van een matrix.
Wanneer een diagonaalenenhevat zoals de korrelatiematrix is hetspoor dus getijk aan het aan-
tal variabelen.

6. Het is mogelijk dat in bepaalde gevallen de determinant van S nul is. Indien een inverse, buy.
S— ~, moet worden berekend zal bij de iteratieve procedures die matrix niet berekend kunnen
worden omdat die dan singulier is.
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ongelijk is aan nul, namelijk bet nantal covanianties tussen de storingstenmen~
(Saris en Stnonkborst, 1983).
Bij wijze van voorbeeld zal het model van menkentrouw (figuur 5) konform

bet bovenstaande worden uitgewerkt.
Volgens vergelij king 12) is bet aantal vergelijkingen gellik aan:

v =(4+2)(4+2+1)/2=21

Het aantal onbekenden is de som van bet aantal X,~, a,,, ~, /3~, ~,, ~ en 4).
In totaal zijn er dus 15 onbekenden.
Dan geldt dat t = 15 <21. En zijn dus 6 en meen dan voldoende vnijbeidsgra-

den oven om bet model op te lossen. Het mQdel is zelfs ovengeidentificeend.
Bij een ovengeYdentificeend model zijn en meerdere schattingen van dezelfde

parameters tnogelijk. In dat geval is en een eenduidig pnincipe nodig om tot
unieke oplossingen te komen. Dat is precies wat Lisnel doet. Bij een overgeYden-
tificeend zijn en bovendien vnijbeidsgraden oven om bet model te toetsen.
Saris en Stronkbonst (1983) noemen een aantal gevallen waanin identifikatie

zeken is.
1) Simpele vengelijkingsmodellen met E(x1~) = 0. Dit 4n de negressie model-

len.
2) Simultane vergelijkingsmodellen zonden reciproque causale effekten en met

de standaandaannamen dat E(x~~) = 0 voon alle i en j en E(~) = 0 voon alle
~ j. Dit zijn de rekursieve modellen.

Voorwaarde hienbij is dat alle nelevante c~usale vaniabelen zijn opgenomen, zo-
dat E(x,~) = 0 en E(~) = 0.

Enkelvoudige of simultane vengelijkingsmodellen met effekten van x, op y
waarbij geldt dat E(x,~) # O7zijn zeker niet geidentificeend.
Als niet alle nelevante vaniabelen zijn opgenomen en men negeent dat E(x~)

~ 0, dan wonden venkeerde schattingen voon de effektco~ffici~nten benekend.
Zou men ecbter de covaniantie x, ~,specificenen in een model dan is bet niet
geidentifceerd (Saris en Stronkbonst, 1983).
Op de identificerbaanbeid van niet-nekursieve (neciproque) modellen zullen

we bier vender niet ingaan.
Een struktuun, de venzameling geschatte parameters ~ kan slecbts ~n ~

opleveren, maan en kunnen meendere struktunen zijn die eenzelfde ~ oplevenen
(Threskog en SOrbom, 1981). Indien vensebillende stnukturen eenzelfde ~ ople-
venen wonden die stnukturen equivalent genoemd. Als een parameter in alle
stnuktunen dezelfde waande beeft is die parameter geidentificeend. Als alle para-
meters zijn geYdentificeend is bet bele model geYdentificeend.
Het oplossen van alle vergelijkingen is bij komplexe modellen een gnote ope-

natie. Meestal kan volstaan wonden met globaal na te lopen welke parameters
identificeenbaar zijn en welke niet voor onderdelen van een model.
In Lisrel is een kontn6le ingebouwd op de identificeenbaanbeid van eenmo-

7. Saris en Stronkhorst (1983) voegen hier nog samengestelde effekten, zoals bijvoorbeeld ~ij~dj
aan toe. z -
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del. De zogenaamde informatiematrix zal singulier zijn, dat wil onder andere
zeggen dat geen inverse benekend kan worden, indien een model niet geYdentifi-
ceerd is. Bij een singuliere infonmatiematnix geeft cle rang van deze matrix aan
welke parameters niet geYdentificeerd zijn. Joreskog en S~5nbom (1981) geven
nog een manien aan om met bebulp van bet programma te kontroleren of een
model is geidentificeend, namelijk:
Kies plausibele startwaanden voor de parameters en beneken ~ (via bet pro-

gramma). Doe dan net of ~ de S is en scbat 0,. Als de gescbatte parameters de-
zelfde zijn als die werden gebnuikt om te berekenen dan is bet model waan-
scbijnlijk getdentificeend. Die parameters die afwijkende waarden laten zien,
zijn waarschijnlijk niet geidentificeend.
Indien een model niet geYdentificeerd is, zal, indien mogelijk op grond van

tbeonetiscbe ovenwegingen, bet nodig zijn extra restrikties op te leggen, die lei-
den tot een identificeenbaar model.

6.6. Is het model korrekt?

Wanneer bet programma niet met de boodscbap komt dat bet model ongeiden-
tificeerd is, kunnen we een oplossing verwachten, waarbij scbattingen van de
parameters, standaandfouten en tal van gegevens om de fit van bet model te be-
oordelen, worden geleverd.

Lisnel kan een geweldige boeveelbeid uitvoen produceren voor de gebruiker.
Een deel van de uitvoer is tecbniscb en versobaft iniformatie over welke invoer
faciliteiten gebruikt worden, bet verloop van de iteratieve scbattingsprocedures
etc. Een anden deel van de uitvoer beslaat de eindoplossing voorzover bet pro-
gramma niet wend afgebroken, dat wil zeggen schattingen voor parameters. Een
belangrijk deel van de uitvoer geeft informatie oven de zogenaamde ‘goodness
of fit’.
De goodness of fit is af te leiden uit de ‘goodness of fit” maten:

I) Cbi-kwadraat-toets
2) de Goodness of fit Index (GFI)
3) de Goodness of fit index gekornigeerd voon bet aantal vnijbeidsgraden (AG-

Fl)
4) de wontel uit de gemiddelde gekwadrateerde nesiduen (RMR)

Aanwijzingen over onjuistbeden in de modelspecificatie kunnen bovendien yen-
knegen worden indien de volgende grootbeden absunde waanden aannemen:
I. parameter waarden
2. standaand errors (alleen voon de maximum likelihood metbode) ~n alleen als

de informatiematnix niet singulien is, dus bet model geYdentificeend is.
3. gekwadrateende multiple korrelatie
4. co~ffici~nten van detenminatie
5. korrelaties tussen parameter scbattingen.
Absurde waanden zijn bijvoonbeeld negatieve vanianties, kornelaties groter dan
~n, niet positief definiete korrelatie- of variantie-covaniantie matrices etc.

Belangnijke aanwijzingen voon de modelspecificatie kunnen verkregen worden
uit de verzameling residuen (S — ~), genonmaliseende residuen en modifikatie-
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indices8. Hierbij gaat bet om de modifikatie-indexen van de gefixeerde parame-
ters, de parameters dus die bijvoorbeeld op 0 gesteld zijn.
Modifikatie-indices die ongeveen vijf of groter zijn komen in aanmerking om

en vnije parameters van te maken.
Modifikatie-indices geven bij benadening aan wat de verwacbte afname in

chi-kwadraat (bij ~n vnijbeidsgnaad) zou zijn als de restniktie die korrespon-
deert met de gnootste index zou wonden opgebeven.

We zullen ons bier bepenken tot de cbi-kwadnaat-toets, en de modifikatie-in-
dexen. Het gebruik van residuen spreekt voor zicbzelf. Voor de interpretatie
van de ovenige ‘goodness of fit’ maten wordt venwezen naan JOreskog en San-
bom (1981).

Het bovenstaande is bet gemakkelijkste te adstrueren aan-de band van een voor~
beeld. Daartoe zal bet model met de variabelen tevredenbeid, attitude en men-
kentrouw worden gebruikt. We laten enkele nesultaten volgen, zoals die in ~ver-
kelijkbeid door bet Lisrelprogramma wonden geproduceend.
Fen doornnee gebruiker van Lisrel zal doorgaans de volgende resultaten vra-

gen aan bet prognamma (de print back van de jobcontrol even terzijde gelaten):
a. de parameter specificaties
b. startwaarden
c. scbattingsresultaten met ULS of ML (al of niet gestandaardiseerd of beide)
d. standaandfouten
e. t-waanden
f. modifikatie-indexen
g. residuen, genormaliseende nesiduen en goodness of fit maten.

De uitvoer van de onderdelen a t/m f gescbiedt steeds volgens betzelfde format.
Bij wijze van voorbeeld laten we de parameter specificaties volgen voor bet
voorbeeld tevredenbeid, attitude en menkentrouw.
Men moet zicb daarbij dus voonstellen, dat op de plaats waar nu nullen en de

getallen I tot en met 15 voorkomen, dan al naar gelang bet onderwerp start-
waarden, standaardfouten etc. staan. De totale boeveelbeid uitvoen is te groot
om die in dit antikel ween te geven.

Tevredenheid, attitude en merkentrouw
Parameter specifications

(Ay) lainbda y
ETA (271) ETA (272)

attitude menk A (y1) 0 0
attitude overige merken (y2) 1 0
koopintentie menk A (y3) 0 0
koopintentie ovenige merken (y4) 0 2

8. Een modifikatie-index is de ratio van de gekwadrateerde eerste afgeleide en tweede afgeleide x
(N/2) van de fitting funktie F met betrekking tot hepaalde parameters.

160



(Ax) lambda x

Tevinedenbeid aank. situatie (x,)
Tevredenbeid gebn. merk A (x2)

(/3) Beta

eq. 1
eq. 2

(F) Gamma

eq. 1
eq. 2

(4)) Phi

Ksi 1 (s,)
(‘I’)

eq. 1

eq. 2

(ec) Theta Epsilon

attitude merk A
attitude overige merken
koopintentie merk A
koopintentie ovenige merken

(~6) Theta Delta

tevredenbeid aankoop situatie
tevredenbeid gebruik merk A

yI
10
0
0
0

xl
14
0

Y2 Y3 Y4

11
0
0

12
0 13

x2

15

Lisrel geeft onder de kop ‘parameter specifications’ zoals bierboven te zien is,
aan welke parameters geschat moeten worden door een volgnummer aan elke
onbekende parameter toe te kennen.
Het getal 1 acbten y2 en onden Eta (n,) betekent dus dat y2 de eerste parameter

is die gescbat moet wonden en wel voor de latente faktor 27,. Hoewel y, ook tot 27,
beboort, beboeft die niet te worden gescbat, y, is namelijk gelijkgesteld aan I
om ~ te fixeren.
En zijn zoals reeds vastgesteld op pag. 158, 15 onbekende parameters te scbat-

ten. Terwille van de bescbikbane ruimte zullen de ovenige nesultaten in tabel-
vorm worden weengegeven.

Ksi 1 (~,)
0
3

Eta1 (~~)
0
4

Eta2 (n9
0
0

Ksi I (a,)
S
6

Ksi 1 (k,)
7

eq. 1
8
0

eq. 2

9
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Tabel 2. Lisrel schattingen voor 7-,et model in figuur 3 r’gestandaardiseerd).

Parameter Standaardfouten ML Schattingen
.05 .83
.04 .79

X .13 .78
.17 .85
.05 .86
.05 .87

/3 .04 .38
.04 .35

Y2 .04 .28
.35 .478

- _ .27 .385
4) .23 1.00

022 (~) .80 .38
0,, (e) .37 .39
622 (C) .32 .28
033 (e) .33 .26
044 (e) .470 ~24

* De van een * voorziene lamhda’s waren op ~n gesteld om de latente faktoren te fixeren. Indien
de variantie van de latente variahelen gestandaardiseerd is ende geobserveerde variabelen zijn
gestandaardiseerd, dan zullen de ML schattingen in absolute waarde ~ I zijn.

De cbi-kwadraat met 8 vnijbeidsgraden is 8.16, p<O.36.
Ret model beeft dus een acceptabele fit en kan geaccepteerd worden. In dit

voorbeeld is geen van de modifikatie-indices groten dan 2.50. Maar stel nu eens
dat de modifikatie-index in de matrix Ge voor 0C

12 48.20 zou zijn en dat de ele-
menten Ge21, Ge4,, Ge32, Ge42 en Ge43 modifikatie-indices-zouden bebben tussen
19.40 en 35.601.
En stel bovendien dat de cbi-kwadnaatwaarde onden tabel 2 in plaats van 8.16

met 6 vnijbeidsgraden 55.10 met 6 vrijbeidsgraden zou zijn geweest met een
overscbnijdingskans p < .000.
Dan badden we bet model en de aanname van ongekorneleende stoningster-

men moeten verwerpen. Uiteraand zou dat resultaat betekenen dat de scbat-
tingsresultaten in tabel 2 en ook andens badden uitgezien en dat ook de andere
niet-genoemde modifikatie-indices andens zouden zijn.

Terwille van bet voorbeeld doen we ecbter net of we ons alleen maar boeven
te bekommeren om Ge. De hoogste modifikatie-index is Ge,2 met 48.20. Theore-
tiscb kan verdedigd worden dat deze errontermen gekorreleend zijn. Het is niet
ongebruikelijk dat dit verschijnsel voorkomt bij likert-achtige categoniescbalen
met ongeveer gelijke betekenis. Er treedt dan bij bet beantwoorden van vragen
door respondenten beninneningsbias opT
Stel nu dat Ge,2 indendaad de enige gekonneleerde storingsterm is, dan zullen

we na Ge,2 vnijgelaten en bet model opnieuw gescbat te bebben een acceptabele
fit vinden met een niet-significante cbi-kwadnaat waarde.
Ret opheffen van ~n nestniktie gaat gepaard met bet opgeven van ~n vnij-
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beidsgraad. Het verscbil in cbikwadnaat tussen de voonlaatste oplossing met de
restniktie en de laatste oplossing zonder de nestniktie geeft de daling in cbikwa-
draat weer. Een cbi-kwadraat met ~n vnijbeidsgnaad is gelijk aan een z-score in
bet kwadraat. De wortel uit de chikwadraat zon dus minstens groter moeten
zijn dan 1.96 (p ~ .05) om een signifikante daling in cbikwadraat te realiseren.
Op dit punt aangekomen dient een kanttekening te worden geplaatst.
Hoewel de uitvoer van de meest recente Lisrel (I’) versie het bUstellen van een

model vrU gemakkelUk maakt, kan dit bUstellen toch niet ‘mechanisch’ gebeu-
ren. Het verdient dusgeen aanbeveling om bUvoorbeeld zondermeerde restrik-
tie die gepaard gaat met de hoogste modWkatie-index op te heffen. Het is altUd
mogel~k dat a/sgevolg van steekproeffouten of -fluktuaties een bepaalde modi-
fikatie-index zeer hoog uitvalt. Bovendien zUn de resultaten altUd een gevolg
van het gehele model dat is getoetst. In een bepaalde modifikatie-index kunnen
dus altUd wat ‘vreemde’ effekten gekumuleerd zUn. In het algemeen verdient
het aanbeveling om die parameters vrU te laten, waarvan de modifikatie-in-
dexen hoog zUn (en dus niet noodzakelUk de hoogste) voorzover dat op grond
van theoretische inzichten zinvol is. Het is niet aan te bevelen om meerdan ee~n
restriktie tege/Uk op te heffen. De resultaten zUn steeds een gevolg van een
schatting van het h4/e model. Beter is telkens ~n restriktie op te heffen en daar
eventueel mee door te gaan tot een goedefit verkregen is.
Qok hierbU moet opgemerkt worden, dat het opheffen van restrikties, die

theoretisch niet verdedigbaar zUn (tenzU de theorie zelf herzien moet worden~),
alleen maar terwille van een goede fit a/s weinig zinvol moet worden aange-
merkt. Beter is dan om moge/Uke oorzaken van her falen van het onderzochte
model aan een nader onderzoek te onderwerpen (bUvoorbeeld datakwaliteit,
zUn de vragen wel goed beantwoord, kloppen de steekproefgegevens wel met
bekendepopulatiegegevens etc., hoewel dat elgen/Uk aleerder gedaan zou moe-
ten zUn (stap 1, 2, 3).)
Aangenomen dat bet eventueel bijgestelde model in een acceptabele fit resul-

teert doet zich de vraag voor die bierna aan de orde komt.

6.7. Is een simpeler model moge/Uk?

Onden een simpelen model wordt als regel verstaan een model, waanuit een of
meen effekten kunnen worden weggelaten zonden dat dit de fit van bet model
signifikant venslecbtent. Het vensimpelen van een model leidt en dus in het alge-
meen toe dat en een of meer extra vnijbeidsgraden wonden verkregen, die in
meen of mindene mate zullen leiden tot een stijging van de cbikwadraat. In feite
volgen we bier een soortgelijke procedure als bij de vorige paragraaf alleen bef-
fen we bier geen restnikties op, maan leggen we juist extra restnikties op en we
bopen dat de stijging in cbikwadraat niet signifikant zal zijn. Ook bier geldt dat
bet verstandiger is om maar ~n restniktie tegelijkertijd op te leggen, omdat
steeds bet bele model tegelijkertijd wordt getoetst. Bij een signifikante toename
in cbikwadraat zou ander onduidelijk zijn door welke extra restniktie(s) de sig-
nifikante stijging wordt verkregen.
Laten we bij wijze van voorbeeld weer de tevredenbeids-, attitude- en men-

kentrouwmetingen nemen. We weten dat bet onderzochte model een acceptable
fit geeft met een cbikwadraat van 8.16 bij 6 vnijheiclsgnaden, maar we negeren
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deze kenniseven. Stel nu eens dat we een model badden ondenzocbt met gekor-
releende storingstermen voor Ge,2, maan dat ongekorreleende stoningstermen om
wat voor reden dan ook ons bij nader inzien beteruitkomen, terwijl we toch een
model getoetst bebben met Ge,2 ~ 0. Het is altijd mogelijk, ook al veronderstel-
len we die korrelatie niet, dat op grond van steekpnoefafwijkingen of andene re-
denen en wel een korrelatie wordt gevonden, zoals in dit voorbeeld.
Nu zouden we kunnen nagaan of we die gevonden korrelatie echt nodig beb-

ben. We onderzoeken een nieuw model waarbij Ge,2 gelijk aan nul wordt ge-
steld. Dit zal tot gevolg hebben, dat alle gescbatte parameters en toetsingsgroot-
beden, modifikatie-indices etc. zullen veranderen. Immers steeds wordt bet bele
model getoetst. Wanneer die korrelatie in ons voorbeeld niet ecbt nodig zou
zijn, zullen al die venanderingen ook maan minimaal zijn, de stijging in cbikwa-
draatzal als het ware over bet bele model ‘verstnooid’ worden en de stijging van
de chikwadraat zal bij ~n extra vnijheidsgnaad niet signifikant zijn. Stel nu dat
de resultaten van bet ‘simpeler’ model (1) in vergelijking met bet meer ‘kom-
plexe’ model (2) als volgt zouden zijn (waarbij bet venschil zit in al of niet een
korrelatie tussen Ge,2)V -

cbikwa-
dnaat df

Model 1 (Ge,2# 0) 6.14 5
Model 2 (Ge,2 = 0) 8.L6 6

Venscbil model 2 en model 1 2.02

Ret opleggen van de extra restriktie zou in dit gefingeerde voorbeeld dus bij &~n
vnijbeidsgraad meer een stijging in cbikwadraat van 2.02 oplevenen, betgeen
niet signifikant is.

Ret voorbeeld is tenwille van ruimte bespaning gefingeerd, want in werkelijk-
heid wisten we al dat die korrelatie niet nodig is om een acceptabele fit te krij-
gen.
Na aldus een eventueel simpeler model geaccepteerd tebebben zijn we toe aan

de laatste stap; de scbattingsresultaten.

6.8. De definitieve schattingsresultaten

Als een bepaald model, met een behoonlijke fit, geaccepteerd wordt dan zijn de
verkregen schattingsnesultaten voor de onbekende parameters gegeven. De ge-
schatte parameters kunnen in gestandaardiseerde en ongestandaardiseende
vorm (of beide) worden weergegeven. Qngestandaardiseerde co~ffici~nten yen-
knijgen we als we uitgaan van de vaniantie-covaniantie matrix. Ads we uitgaan
van de konnelatie-matrix worden gestandaardiseende co~ffici~nten benekend. In
bet laatste geval zijn de resultaten voon de geobsenveerde vaniabelen vengelijk-
baar met wat bij padanalyse padco~ffici~nten worden genoemd. Menk op dat
dit alleen geldt voon de geobsenveerde vaniabelen. Voor latente vaniabelen geldt
dat niet en zal men extra restnikties moeten opleggen, door zoals eerder aange-
gevenper latente fakton een X~ op ~n te stellen waardoon de scbaal van de laten-
te vaniabelen gelijk wondt aan de schaal van de op ~n gestelde geobserveende
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vaniabele. Gegeven een niet gestandaardiseerde oplossing is altijd een gestan-
daardiseende oplossing te benekenen.

In bet algemeen is bet aan te bevelen om niet gestandaardiseerde vaniabelen te
gebruiken als gegevens van verscbillende steekpnoeven met elkaar vergeleken
moeten worden.

Het voondeel van niet gestandaandiseerde gegevens is bovendien dat effekten
van vaniabelen in de oorspronkelijke meeteenbeden (bijvoorbeeld daling van in-
komen in guldens, met verminderd brandstofvenbnuik in liters) vergeleken kun-
nen wonden, waardoor ondermeen uitspraken als: ‘bij een daling van het inko-
men met zoveel gulden, zal bet brandstofvenbruik met zoveel liters afnemen’,
mogelijk zijn (Blalock, 1964).
Gestandaardiseerde gegevens bebben als voondeel dat ze als regel makkelijken

te intenpreteren zijn.
Ook om kostenovenwegingen kan bet ecbten aanbeveling verdiene~ (Saris en

Stronkbonst, 1983) om te beginnen met gestandaardiseende gegevens, omdat een
oplossing dan minden rekentijd vraagt en de kans kleiner is dat men in een lo-
kaal minimum (bet punt waarbij de verliesfunktie niet bet tbeoretiscb minimum
bereikt) blijft steken. De reden daanvan is dat bij gestandaardiseerde gegevens
de co~ffici~nten ongeveer tussen — 1 en + 1 moeten liggen.

Bij komplexere modellen dan in ons voonbeeld kunnen en direkte en indirekte
effekten in bet model voorkomen (Zie bet eerder gegeven figuur 1 op pagina 143
als voonbeeld)
Een direkt effekt is bijvoonbeeld de invloed van x, op y2, aangegeven door

Een voonbeeld van een indinekt effekt is de invloed van x, op y2 via y,.
Als men een beeld wil hebben van bet totale effekt van vaniabelen op elkaan

dient men zowel direkte als indirekte effekten in bescbouwing te nemen. De to-
tale invloed op y2 bestaat in dit geval uit Y2t + -yH/321.

Binnen simultane vergelijkingsmodellen is bet mogelijk om door middel van
substitutie van de ene vergelijking(en) in de ander(e) nieuwe vergelijkingen te
maken die bet totale effekt van de exogene op de endogene vaniabelen uitdruk-
ken. Dergelij ke vengelijkingen worden gereduceerde vorm vergelijkingen (zie
vengelijking 8) genoemd. De co~ffici~nten in zo’n geneduceerdevorm geven bet
effekt aan van de exogene op de endogene vaniabelen. Het behoort tot de stan-
daardopties van Lisnel om voor de nelevante vaniabelen ook de totale effekten
weer te geven.

7. TOT SLOT

In bet voongaande is op een globale manier een beschnijving gegeven van de
wenking en bet gebruik van Lisrel. De bescbnijving is noodzakelijkenwijs be-
perkt tot wat boofdzaken. Er is niet ingegaan op de veelbeid van modellen die
binnen Lisrel mogelijk is. Om enkele te noemen: bet MIMIC model, modellen
om panelgegevens te analyseren, modellen voor bet vergelijken van verscbillen-
de groepen, blok nekunsieve modellen en niet nekursieve modellen, modellen
voor kumulatieve scbalen (zoals de Gutman scbaal) en meen in bet algemeen
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modellen voon gegevens met een simplex, radex of circumplex struktuur (bij-
voorbeeld panelanalyse).
Geen aandacbt is geschonken aan de power van de x2-test. Dit is van belang

omdat bij zeex grote aantallen waarnemingen bijna alle afwijkingen tussen S en
~ signifikant zullen zijn en te snel tot de verwenping van een model kunnen lei-
den. In dat geval en in bet algemeen is bet van belang naast de x2 test en een be-
paalde a fout, ook de power van de test in bescbouwing te nemen (zie biervoor
Saris e.a.,- 1984 en Saris en Stronkbonst, 1983).

Eveneens is voorbijgegaan aan bet feit dat Lisrel, hoewel een flexibel pro-
gramma, een bepaalde starbeid beeft. Een aantal systeemassumpties is onnodig
beperkend. Tocb is bet mogeljk om in bepaalde gevallen door enkele kunstgne-
pen bet programma ten aanzien van die restrikties te omzeilen. Fenvoorbeeld is
dat de meetfouten van oa en Ge ongekorreleerd moeten zijn. Bij panelgegevens
kunnen echten wel degelijk gekorreleende meetfouten optreden. Via een bepaal-
de truc is bet mogelik de gekonreleerde errortermen dan tocb in bet model te
specificeren. Voor een uitvoenige intnoduktie in bet gebruik van Lisrel kan won-
den venwezen naan Saris (1982), Saris en Stronkborst (1983), Bagozzi (1980),
JOreskog en SOnbom (1982).
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9. De inyloed van de konsument op de
produktontwikkeling*

J.M.F. Box

SAMENVATTING

De produktontwikkeling wordt gekenmerkt door een hoog faalpercentage.
Tijdens de produktontwikkeling is er een grote uitval van idee~n en produktconcepten

en ook van de produkten die op de markt zijn geYntroduceerd is de kans op succes vaak
gering. Tot de belangrijkste oorzaken van het mislukken van nieuwe produkten behoren
een slechte afstemming op de behoeften en problemen van de konsument. In dit artikel
wordt nagegaan wat de positie en de rol is van de konsument bij de produktontwikkeling
en hoe deze, en in het verlengde daarvan: het rendement van de produktontwikkeling,
kunnen worden verbeterd.

1. INLEIDING

Produkttesten is een vorm van marktonderzoek waarmee wordt beoogd de kans
op succes van nieuwe produkten te vergroten door deze beter af te stemmen op
de behoeften, wensen en voorkeuren van de konsument. Naar gelang de fase in
het ontwerpproces kan het daarbij gaan om de toetsing van een produktidee,
een produktconcept, een prototype van een produkt of een marktrijp produkt.
Williams (1982) omschrijft de funktie van dit onderzoek als volgt: ‘Concept

testing is undertaken to determine whether or not a specific product idea or va-
riation is likely to meet consumer needs’.
En voor produkttesten: ‘Product testing involves determining consumer

needs and their degree of satisfaction by actually putting the product in the use
situation with the consumer
De funktie van concept- en produkttesten kan ook worden omschreven als het
verkleinen van de dissonantieruimte tussen behoeftenprofiel en produktprofiel.
Zowel de behoefte als het produkt bestaan uit een anatal dimensies, die zo goed
mogelijk op elkaar moeten nansluiten. Dit kan als volgt worden gevisualiseerd
(Wiswede, 1972, p. 38).

* Met dank aan mevrouw J. Kopecka voor assistentie bij het Iiteratuuronderzoek en prof. dr.
W.F. van Raaij voor kommentaar.
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Het produkt, zoals dat in figuur 1 is weergegeven, dient te worden opgevat als
een bundel van waargenomen eigenschappen, waartoe naast de fysische ook de
symbolische funkties van het produkt behoren. (Goulding, 1983).
Uit figuur I blijkt dat voor het verkleinen van de dissonantieruimte zowel een

goed inzicht nodig is in het behoeftenprofiel van konsumenten als in de wijze
waarop produkt (ontwerpen) door konsi~menten worden waargenomen en ge-
waardeerd. Zoals King (1971) het puntig heeft geformuleerd: ‘If we do not go
deeply enough into the needs (of the consumer) we will always be striving to
produce a new improved horse instead of a car’.

2. BEHOEFTENONDERZOEK EN MARKTSUCCES

Behoeftenonderzoek vindt meestal plaats in de vorm van produkttesten, dat
kan plaatsvinden tijdens alle fasen van het ontwerpproces: van ideetoetsing tot
en met gebruiksonderzoek met gerede produkten.
Tevredenheidsonderzoek en probleernanalyse kunnen hier ook toe worden

gerekend, evenals een aantal kwalitatieve technieken die vooral in het begin van
het produktontwikkelingsproces worden gebruikt, zoals groepsdiskussies, open
interviews en brainstormingsessies met konsumenten. Het zijn echter vooral de
experimentele testopzetten die het gebied domineren, met als belangrijkste de
monadische tests, de vergelijkende tests en de getrapte tests (Batsell en Wind,
1980).
Meer recent is dit arsennal verder uitgebreid met multidimensionele schaal-

technieken en konjunkte analyse, waarmee vooral de dimensies van de behoef-
ten- en produktprofielen beter kunnen worden geanalyseerd.

Ret fundamentele belang van een goed inzicht in de behoeften van de konsu-
ment, c.q. het voorkomen van een te grote dissonantie tussen produkt en ge-
bruiker, kan worden geillustreerd uit onderzoeken naar de oorzakenvan het fa-
len van produktinnovaties.
Booz, Allen en Hamilton (1982) hebben een onderzoekgedaan naar de oorza-

Figuur 1. Produktprofiel en behoefteprofiel. (verschilt voor inarktsegrnenten)
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ken voor marktsucces bij 700 Amerikaanse bedrijven. De belangrijkste fakto-
ren die volgens dit onderzoek aan marktsucccs bijdragcn zijn weergegeven in fi-
guur 2.

(N = 700) Wo antwoorden
Produkt sluit aan op marktbehoeften 87
Produkt sluit aan op internemogelijkheden van het bedrijt’ 61
Produkt is technischsuperieur 51
Produkt verkreeg top-management ondersteuning 44
Gebruikvan nieuw stapsgewijs produktontwikkelingsproces 32
Gunstige konkurrentie-situatie 31

Figuur 2. Faktoren die blidragen aan het succes van nieuwe produkten.

Ben voor de hand liggende methode om te onderzoeken wat nu precies een
nieuw produkt tot een succes maakt, is succesvolle en niet-succesvolle produk-
ten met elkaar te vergelijken en dan de meest diskriininerende faktoren te bepa-
len.
Deze aanpak is het eerst gevolgd in het SAPPHO-projekt (Rothwell, 1976) en

daarna onder andere door Cooper (1979; 1982) in het projekt NEWPROD.
(SAPPRO = Scientific Activity Predictor from Patterns with Heuristic Ori-
gins).
In het Engelse SAPPHO-projekt zijn 43 paren l)rodukten vergeleken uit de

technische proces-industrie en die van wetenschappelijke instrumenten.
De faktoren die systematisch tussen succesvolle en niet-succesvolle nieuwe

produkten diskrimineren, kunnen als volgt worden samengevat:
I. Succesvolle innovatoren hebben een beter begrip van de marktbehoeften en

spelen daar beter op in;
2. Succesvolle innovatoren geven meer aandacht aan marketing en promotie;
3. Succesvolle innovatoren maken meer gebruik van extern ontwikkelde tech-

nologie en van externe deskundigen;
4. Bij succesvolle innovatoren zijn de voor de produktontwikkeling verant-

woordelijke personen vaak langer in funktie en hebben deze meer ervaring
hiermee. Ook is er vaker iemand die als ‘produkt champion’ optreedt;

5. Bij succesvolle innovatoren geschiedt de produktontwikkeling meer systema-
tisch en effici~nter, maar niet noodzakelijk sneller.

Van deze faktoren bleken de eerste twee punten het meest belangrijk.
Vooral de mate van marktgerichtheid, begrip voor en inspelen op de behoef-

ten en wensen van de afnemers en marketing-, promotie en after-sales-inspan-
ning bleken de belangrijkste verschilpunten tussen geslaagde en geflopte nieuwe
produkten.
Aan de hand van NEWPROD kunnen deze uitkomsten nog wat worden aan-

gevuld en verder worden gedetailleerd. Dit onderzoek is uitgevoerd in Canada
en is gebaseerd op 100 paren produkten (winners versus mislukkingen), zowel
uit de industri~le als de konsumentensfeer. De prominente rol van de marke-
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ting-variabelen werd hierin bevestigd. De drie belangrijkste dimensies, in voig-
orde van bijdrage, waren:
I. Uniekheid en superioriteit van het produkt. Dit in de zin van het beter vol-

doen ann de wensen of behoeften van de afnemers; het produkt is goedkoper
of beter dan dat van de konkurrenten; het heeft betere of meer eigenschap-
pen.

2. Marktkennis en ‘marketing skill’. Succesvolle innovatoren hadden een bete-
re kennis van de belangrijkste aspekten van de markt, zoals behoeften, ver-
anderingen, prijsgevoeligheid, konkurrentie.
Daarnaasthadden zij een effektievere marketing, zowel in de vorm van een
adequate begeleiding van het produktontwikkelingsproces, als van dodge-
richte en effektieve inspanningen bij en na de lancering van het produkt.

3. Beheersing van technologie en produktie. Succesvolle innovaties werden va-
ker gekenmerkt door een systematisch en professionele produktontwikke-
ling, technische kennis van het produkt en van de ontwerpspecifikaties en
een goede kennis en beheersing van het produktieproces.

De relatieve bijdrage van deze drie faktoren kan als volgt grafisch worden weer-
gegeven. (Cooper, 1980, p. 286).

Figuur. 3 De c/ne belangni]ksrefaktoren bi] succesvolle nieuwe produktontwikkeling.

Uit de figuur blijkt dat de produkten die hoog scoorden op elk van de drie di-
mensies een succespercentage hadden van 90Wo. Van produkten die op nIle drie
Inag scoorden was maar 7Wo succesvol.
Ben ‘me too’ produkt, dus zwak op produkt-uniekheid, blijkt met een sterke

Lo TECHNICAL PRODUCTION Hi
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marketing-inspanning en gegeven een adequate beheersing van de technologie,
toch nog tot cen succespercentage van 67% te kunnen worden opgckrikt. Maar
uit de bovenste helft blijkt duidelijk dat produktuniekheid de belangrijkste
voorwnarde is voor succes. Dat een gebrek ann uniekheid de hoofdreden is voor
mislukking wordt ook in een achttal andere onderzoeken, die door Crawford
(1977) zijn vergeleken, bevestigd.

Uit deze vergelijkende onderzoeken blijkt als belangrijkste verschil tussen suc-
cesrijke en niet-succesrijke ontwikkelingsprojekten, dat succesrijke innovatoren
een beter begrip hebben van de behoeften van de gebruikers. Ook Little en
Cooper (1977) vonden dat de belangrijkste faktoren om succesrijke van niet-
succesrijke projekten te onderscheiden, waren:
1. Een beter begrip van de behoeften van de gebruikers.
2. Meer nandacht voormarketing en promotie. Deze, uit de buitenlnndse litera-

tuur bekende fnnloorzaken, werden ook in een Nederlands onderzoek gevon-
den en bevestigd (Indis-McCann, 1982).

Dat het goed voorzien in de behoeften van de konsument de belangrijksfe voor-
waarde is voor marktsucces lijkt op zichzelf een boerenwijsheid. De hoge per-
centages nienwe produkten die op de markt mislukken, duiden er echter op dat
dergelijke fundamentelewaarheden op de nchtergrond kunnen raken. Zo blijkt
bijvoorbeeld uit een onderzoek van Crawford (1977) dat, vooral wanneer er
vanuit de bedrijfsdoelstellingen een sterke druk is om te innoveren, de konsu-
mentenbehoeften een ondergeschikte rol kunnen gaan spelen. De reaktie op een
dergelijk managements dictum binnen het bedrijf kan er dan een zijn van: dan
kbmen er ook nieuwe produkten! Een me-too, of zelfs een slecht produkt, kun-
nen dan beter zijn dan geen produkt, wanneer banen en posities meer afhangen
van de innovatie-inspanning dan van het resultant.
Ret gezichtspunt van de behoeften van de konsument kan ook op de achter-

grond raken, doordat veel produktontwikkeling voortvloeit uit marketing-doel-
stellingen van annpassing nan de konkurrentie, nandacht trekken, vernieuwing,
konkurrentie met kleine wijzigingen.
Oxenfeld (1964) konkludeerde dat het overgrote deel van modelwijzigingen

en produktveranderingen weinig te maken heeft met voor de konsument rele-
vante zaken zoals technische verbeteringen of kostprijsoverwegingen, mnar
voornnmelijk gericht is op de konkurrent.
De produktontwikkeling funktioneert dan in het verlengde van de marketing

en de verkoopbevordering, waarbij de konsument en zijn behoeften op de
nchtergrond kunnen raken. Zo gaf in een onderzoek van Stewart (1959) onder
bedrijfsmnnagers, 64,2% toe dat er om konkurrentie- en nfzetoverwegingeneen
te groot accent werd gelegd op styling en prestige-aspekten bij produkten. Op
de vraag: ‘Has your firm even considered eliminating superficial product chan-
ges?’, nntwoordde echter ook 41,5% dat dit nooit was overwogen.

Ret verschnffen van inzicht in de behoeften van konsumenten is een van de be-
langrijkste taken van het mnrktonderzoek en specianl van het produktonder-
zoek met konsumenten. Wanneer dit niet of slecht gebeurt, kan dit een belang-
rijke oorzaak zijn van het mislukken van nieuwe produkten.
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Ook hiervan bestaan in de literatuur vele aanwijzingen, zoals bijvoorbeeld in
het overzichr van de belangrijkste obstakels voor een snccesvolle produktont-
wikkeling bij Booz, Allen en Hamilton (1982), dat is weergegeven in figuur 4.

(N = 700) % antwoorden
Management Beleid
Te weinig aandachtvoor nieuweprodukten 43
Nadrukop korte-termijn rendement 42

Management Uitvoering -~ -

Inadequaat marktonderzoek 34
Afwezigheid van nieuweprodukt strategie 23
Afwezigheid van evaluatie-kriteria 18
Onvoldoende bruikbare analyse-technieken 13

Organisatie
Vertragingen in besluitvorrning 28
Gebrekkige kommunikatie tussen uitvoerende diensten en afdelingen 21
Huidige organisatiestruktuur 19
Onduideljikeverantwoordelijkheden m.b.t. nieuweprodukten 17
Te grote bemoelenis van het top-management met aspekten van het
produktontwikkelingsproces 13
Gebrek aanalgemene bedrijfservaring onder nieuwe produkt managers 8

Figuur 4. Interne obstakels voor succesvolle introduktie van_nieuweprodukten.

Bij de ‘Management Uitvoering’ blijkt inadequaat marktonderzoek de belang-
rijkste faalfaktor. Uit hetzelfde onderzoek blijkt ook dat zorgvuldige idee-,
concept- en produktscreening meer door de succesvolle bedrijven worden ge-
praktiseerd. Ook uit het SAPPHO-projekt (Rothwell, 1976) blijkt dat succes-
volle innovatoren een veel beter inzicht hebben in de problemen van hun afne-
mers; zij bepalen deze problemen of behoeften al vroeg in het ontwikkelings-
proces en zorgen voor een kontinue interaktie met hun potenti~le klanten tij-
dens het verloop van het ontwerpproce~. Ook Little en Cooper (1977) vonden
dat bij niet-succesvolle produkt-innovaties vaak geen marktonderzoek was uit-
gevoerd; dat het bedrijf vaak maar vage noties had van de markt waarvoor het
nienwe produkt bedoeld was en dat, als gevolg hiervan, de produktspecifikaties
weinig akkuraat waren bepaald.
Little en Cooper wijzen erop dat in zo’n situatie de ontwerpingenieur geiso-

leerd is van zijn uiteindelijke klanten. De kans is dan groot dat het produkt
wordt ontwikkeld op grond van subjektieve opvattingen en voorkeuren, die
sterk kunnen verschillen van de opvattingen en behoeften van konsumenten.
Hierdoor zijn het dan ook meestal geen technische redenen waarom produkten
mislukken, maar marktfaktoren (Cooper, 1976).

Mede als gevolg van de marketingbepaaldheid van de produktontwikkeling,
waardoor marketingaspekten zoals assortimentssamenstelling, de konkurren-
tieomgeving en de timing van introduktie van overheersend belang kunnen zijn,
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vindt er bij de produktontwikkeling vaak weinig konsumentenonderzoek
plaats. Zo vonden Buzell en Nourse (1967), in een onderzoek onder 24 grote
Amerikaanse levensmiddelenbedrijven, dat 90% van de ideeen voor nieuwe
produkten ‘binnen’ het bedrijf waren ontstaan en maar 6% met konsumenten.
Van de nieuwe produkten werd 37% direkt na de technische ontwikkeling op

de markt gebracht, zonder concept- of produkttesting, of welke andere vorm
van kommunikatie met de konsument.

3.DE INVLOED VAN DE CONSUMENT OP DE
PRODUKTONTWIKKELING

De belangrijkste wijzen waarop de konsument kan beinvloeden wat wordt ge-
produceerd, zijn:
I. Via zijn keuzegedrag en de doorwerking daarvan via het marktmechanisme;
2. Via marktonderzoek en produkttesten.

3.1. Invloed op de produktontwikkeling via het marktmechanisme

Maken en verbruiken zi.jn sterk uiteen komen te liggen. In plaats van het direkte
kontakt en de direkte invloed tussen klant/opdrachtgever en ambachtsman, zo-
als dat vroeger vaak het gevalwas, is er nu geen direkt kontakt meer en is er een
anonieme bemvloeding via massamedia en marktmechanisme. Via het markt-
mechanisme kunnen konsumenten producenten benvloeden via hun keuzege-
drag: door een produkt wel of niet te kopen, of door uit te wijken naar substitu-
ten (Box, 1979).
Op individueel niveau hebben konsumenten daarbij even weinig invloed als

de individuele kiezer, rollen die in dit verband yank met elkaar vergeleken wor-
den. Zo wordt het individuele keuzegedrag wel omschreven als ‘een stem uit-
brengen in het produktiesysteem’ (E.Z.,1979, p. 47).
Net zoals in de politiek geldt ook in de markt de macht van het getal en kan

pas invloed worden uitgeoefend wanneer relatief grote aantallen konsumenten
zich op dezelfde wijze gedragen. Bij de nanbieders wordt die dan merkbaar in
de vorm van vergroting of verkleining van marktaandelen.
Deze betnvloeding via het marktmechanisme is zeer indirekt en globaal en

heeft voornamelijk een signaalfunktie: via hun keuzegedrag laat de konsument
weten of zij een bepaald produkt wel of niet appreci~ren. Als bewijs dat op deze
wijze re~le invloed wordt uigeoefend, wordt wel gewezen op het hogepercenta-
ge nieuw op demarkt verschijnende produkten, die na kortere of langere tijd als
mislukt moeten worden beschouwd, zoals in de Konsumptienota (E.Z., 1979, p.
47) wordt gesteld.
Hierbij kunnen echter de volgende kanttekeningen worden geplaatst (Lind-

hoff en Olander, 1973):
1. Er zijn produkten die door de aanbieders z~lf van de markt worden geno-

men. Het uitbrengen van nieuwe automodellen en de prijsverhogingen die
daarmeegepaard plegen te gaan, hebben weinig van doen met de invloed van
konsumenten.
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2. Ret mislukken van produkten ligt niet altijd aan de konsument.
Zo kan het introduktietijdstip slecht gekozen zijn, de prijs te hoog zijn, er
kunnen al snel imitaties ontstaan, de promotie of distributie kan inadequaat
zijn (Cooper, 1976).

3. Dat konsumenten veel produkten verwerpen is nog geen bewijs dat de pro-
dukten die wel worden gekocht, geheel aan de behoeften voldoen.
De konsument kan alleen kiezen uit het bestaande aanbod en daaruit het
best-passende produkt uitzoeken. Ret keuzegedrag is dus slechts ten dele een
indikator van de werkelijke behoeften van de konsument.

4. Veel nieuwe produkten zijn slechtsnieuwe varianten en verschillen nauwe-
lijks van al bestaande produkten. Wanneer zo n variant bij de konsument
niet opvalt, of hij ongevoelig is geworden voor de voortdurende aanprijzin-
gen van ‘nieuw’, ‘vernieuwd’, ‘anders’, kan dat nauxvelijks worden be-
schouwd als een teken van aktieve invloed van de konsument.

5. Ben sturende invloed in de markt veronderstelt dat de konsument het aanbod
kan overzien en dat hij vergelijkenderwijs de kwaliteit kan beoordelen. Maar
bij veel produkten ontbreekt de konsument de hiervQor benodigde informa-
tie. Ret resultaat hiervan is dan dat de konsument de produkten beoordeelt
op pseudo-indikatoren voor kwaliteit, zoals het merk, de prijs, -de verpak-
king, de status van de winkel (Box, 1979). Hij oordeelt dan met indikatoren
die tot de marketing-mix behoren. Gebrekkige informatie en het gebrekkige
oordeelvermogen dat daar het resultant van is, kunnen betekenen dat niet de
konsument stuurt, maar dat hij door de marketing w6rdt gestuurd.

6. De behoeften van de konsument hebben de neiging zich aan te passen aan het
bestaande aanbod. Door het verschaffen van meer informatie blij ken be-
hoeften en voorkeuren sterk te kunnen veranderen (Scherhorn en Wieken,
1972).
Door dit aanpassingsproceis geeft het_keuzegedrag dus maar zeer gebrekkige
signalen over de werkelijke behoeften van de konsument.

7. Behoeften zijn yank komplex en evenals produkten meer-dimensioneel.
Bepaalde aspekten van een produkt kunnen uitstekend bij de behoefte ann-
sluiten, andere minder. De dichotomie ‘kopen’ of ‘niet kopen’ is dan een
weinig geschikt medium om dergelijkegenuanceerde belevingen over te bren-
gen.

8. Grote koopkrachtige groepen of segmentenzijn uit commercieel oogpunt het
meest interessant. Ondernemingen hebben daardoor c-en natuurlijke neiging
om zich op de modale of bovenmodale konsument te richten.
De ondermodale konsument komt daardoor minder aan zijn trekken, zoals
bejaarden, alleenstaanden, kulturele minderheidsgroepen, gehandicapten.
Voor hun specifieke mogelijkheden zijn er vaak geen produkten of bestaan-
de produkten zijn minder goed nangepast aan hun behoeften en omstandig-
heden.

Uit deze opsomming blijkt dat het marktmechanisme niet bepanld een verfijnd
en onder alle omstandigheden effektief instrument is voor het beynvloeden van
het nanbod vanuit de wensen en behoeften van de konsument. Wel zijn er een
aantal faktoren die deze invloed kunnen versterken, zoals: de distributie, die in
de plaats van de konsumenten effektieve invloed kan uitoefenen.
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Konsumenten kunnen klachten indienen, waarmee rekening kan worden ge-
houden (I’Casper, 1982).
Voorts kunnen konsumenten via de konsumentenorganisaties invloed op bet

produktenaanbod uitoefenen. Deze invloed kan direkt gericht zijn op de ann-
bieders, of indirekt via de overheid.

3.2. Invloed op de produktontwikkeling via marktonderzoek en produkttesten

Zoals we hebben gezien is het marktmechanisme dus slechts een gebrekkig in-
strument om de producent te informeren over de behoeften en wensen van kon-
sumenten. Voor de produktontwikkeling komt daarbij dat het marktmechanis-
me pas achteraf werkt, alleen voor produkten die al op de markt zijn. Voor de
produktontwikkeling is het danrom alleen van belang in zoverre het feedback
verschaft over het bestaande nanbod.
Voor de produktontwikkeling is het belangrijkste kommunikatiekannal met

de konsument het marktonderzoek. In par. 2 bleek a] de relatie tussen markton-
derzoek en succesvolle produktontwikkeling. Daaruit bleek dat inadequnat
marktonderzoek een belangrijke faaloorzaak is bij nieuweprodukten en dat ~n
van de kenmerken van succesvolle produktontwikkeling is, een zorgvuldige
idee-, concept- en produkttesting met konsumenten. Ook bleek in par. 2 het be-
lang van het voorzien in marktbehoeften als voorwaarde voor marktsucces. Ret
is vooral de rol van het marktonderzoek om deze behoefren op te sporen en om
de ontwikkelde ideeen en produktontwerpen hiernan te toetsen. In optima for-
ma, zoll het marktonderzoek hierbij de rol kunnen vervullen van inspraakor-
gaan voor de konsument. In de praktijk moeten hierbij echter een nantal kant-
tekeningen worden geplaatst:
1. Zoals in par. 2 reeds bleek, funktioneert deze vorm van inspraak yank niet.

Veel produkten worden op de markt gebracht zorider dat enigerlei vorm van
marktonderzoek daaraan te pas is gekomen.

2. Veel marktonderzoek dat w~l plaatsvindt geschiedt pas in een lant stadium
van de produktontwikkeling, als het produkidee al mm of meer vorm heeft
gekregen in een konkreet produkt. (Henscher, 1981). Ret gnat er dan yank
meer om te onderzoeken of het produkt kans van slagen heeft en hoe bet op
de markt moet worden gebracht, en minder om de vraag of en hoe het pro-
dukt ontwikkeld zou moeten zijn. (E.Z., 1979, p. 50; Lindhoff en Olander,
1973, p. 24).

3. Inschakeling van de konsument bij de idee-vinding, behoeftenonderzoek of
probleemanalyse vindt maar weinig plants.
Produkttesting is de meest voorkomende vorm van konsumentenonderzoek
bij de produktontwikkeling. De typische opzet hiervan is dat de konsument
een nantal ontwerpvarianten krijgt aangeboden, waartussen hij zijn voor-
keur of preferenties moet nangeven. In een meer uitgebreide vorm kunnen de
ontwerpen ook met bestaande produkten worden vergeleken en kunnen ook
produktattributen worden beoordeeld. Ook kunnen nog open vragen gesteld
over wat men vindt van de ontwerpen, over bet gebruik van een dergelijk
produkt, over de huidige merkvoorkeuren, over koopintenties. (Prince, 1982;
Moore, 1982).
De essentie bij produkttesting is echter dat de konsument reageert op de hem
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nangeboden ontwerpen en dat hij weinig inbreng heeft bij de bepaling van
behoeften en problemen die nan de ontwerpen ten grondslag liggen.
Gok bij bet gebruiken van nieuwe technieken voor Concept- en produkttes-
ting, zoals multi-dimensionele schaaltechnieken of konjunkte analyse, be-
vindt de konsument zich in een reagerende positie. (Wind, 1973).
Produkten, ontwerpen en attributen zijn gegeven en de konsument als proef-
persoon wordt gevraagd om deze te scoren of te rangschikken. Daarbij gnat
bet bij piodukttesting meer om het bepalen van interesses, preferenties, atti-
tuden en intenties dan om te onderzoeken of de produktontwerpen ook in
een ecbt probleem of behoefte voorzien. (Tauber, 1973).

4. Veel mnrktonderzoek dat in het verband van de produktontwikkeling plants-
vindt is ‘marketing-onderzoek’. Ret gnat daarbij minder om bet produkt
dan om: Wat is de optimale prijs; welke merknaam te gebruiken; hoe moet
de verpakking eruit zien; welke is de beste reklame-nanpak. (Rabino, S. en
H. Moskowitz, 1982; Gregory, K., 1982).

5. Veel marktonderzoek is een slechte vorm van kommunikatie. Goede kom-
munikatie bestant uit een tweezijdige uitwisseling van informatie. Ret meeste
marktonderzoek en met name produkttesting gescbiedt ecbter meestal in de
vorm dat bet bedrijf de vragen stelt en dat de konsument mag antwoorden.
Daarbij zijn dan ook de antwoordmogelijkheden yank al gegeven, waardoor
antwoorden wordt gereduceerd tot een keuzeprobleem. Zo kan bet voorko-
men dat de konsumenten in een produkttest uit verscbillende kleuren moeten
kiezen, maar dat zijgeen mogelijkheid krijgen om naar voren te brengen dat,
xvat hen betreft, die kleurstoffen niet nodig zijn.

6. De konsument die deelneemt in produktonderzoek wordt yank onvoldoende
geinformeerd. Konsumentenonderzoek vindt meestal plants met steekproe-
yen uit de doelgroepen, met willekeurig gekozen personen. Zonder te weten
dat ze tot zo’n doelgroep behoren, zonder de gelegenheid te krijgen zich op
bet interview vcror te bereiden, zonder zelf vragen te kunnen stellen, of zich
over bet probleem te kunnen ori~nteren, worden konsumenten dan geacbt
natwoorden te geven op vragen wanrover ze noolt hebben nagedacbt.
Bij produkttesting wordt yank te weinig over bet ontwerp verteld, en meestal
alleen positieve zaken, en wordt de konsument verondersteld op grond van
yank summiere gegevens een oordeel te vormen en voorkeuren te bepalen.
Lindboff en Olander (1973) pleiten er dan 00k voor dat de respondenten
worden geYnformeerd over de motieven van bet onderzoek en over de kon-
tekst wanrin bet wordt uitgevoerd. En dat bij produkttesting de konsument
gedetailleerde informatie over bet ontwerp wordt verschaft, zodat hij zich
hierover een goed oordeel kan vormen en bet ontwerp kan toetsen ann zijn
eigen kennis, ervaringen en behoeften.

7. Konsumenten die nan markt- en produktonderzoek meedoen, doen bet yank
niet op grond van expertise of op eigen initiatief.
Lindhoff en dlander stellen dat bet ondenkbaar zou zijn, dat voor bet kiezen
van representanten in de politiek, in schoolbesturen, in bet bestuur van kul-
turele instellingen, een systeem van willekeurige random selektie zou worden
gevolgd. - Maar zo gebeurt bet yank wel bij de produktontwikkeling, waar
wordt gewerkt met willekeurig gekozen representanten van de konsumenten.
Representatieve, random gekozen steekproeven, kunnen hun nut bebben als
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het gnat om marketingbeslissingen zoals de prijsbepaling, de inzet van pro-
motie-middelen e.d. Bij de produktontwikkeling kan representativiteit ech-
ter van minder belang zijn dan ervaring en een kreatieve en deskundige in-
breng.

De bovengenoemde punten hebben te maken met de funktie van produktonder-
zoek met konsumenten en met de rol van de konsutnent daarbij. De diagnosti-
sche en prediktieve waarde van produkttesting kan daarbij ook nog ommetho-
dische redenen beperkt zijn.
Sommige van deze problemen zijn mm of meer inherent nan testonderzoek.

Tauber (1972-a) noemt, behalve de al gesignaleerde problemen van gedwongen
keuze, gebrekkige en selektieve informatie en beperkt ‘frame of reference’, de
volgende problemen:
— Respondenten kunnen de neiging hebben om te positief te reageren.
Alleen al bet feit dat het produkt wordt getest, vooral als dat met een beken-
de merknaam gebeurt, kan hen doen denken dat bet dan wel goed m6et zijn.

— Problemen van ‘response style’ en ‘social desirability’. De produkttest kan
de respondent impliciet uitdagen om innovatief en diskriminerend te zijn.
Dit kan betekenen dat respondenten vinden bepanlde ontwerpen positief te
moeten beoordelen om modern en adaptief te lii ken. Maar ook dat het moei-
lijk kan zijn om niet te onderscheiden, omdat men dan.als een weinig kritisch
konsument kan overkomen.

Batsell en Wind (1980) vermelden eveneens een nantal methodische problemen
bij het produkttesten, en meer specinal voor monadisch testen:
(Bij monadische testen wordt een steekproef respondenten verdeeld in even-

veel groepen als er te testen produkten zijn. BIke proefpersoon beoordeelt &n
produkt. De scores van de verschillende groepen worden na de test, buy, met
een t-toets, vergeleken. Dat produkt dat het hoogste scoort kan dan verder ont-
wikkeld worden of op de markt worden gebracht. Andere testvormen zijn: ver-
gelijkende test waarbij respondenten meerdere produkten vergelijkenderwijs
beoordelen, en getrapte of ‘staggered’ tests, die een tussenvorm zijn tussen mo-
nadische en vergelijkende tests. Hierbij wordt eerst een produkt uitgeprobeerd,
daarna een ander produkt en pas daarna wordt over beide produkten een oor-
deel gegeven). (Greenhalgh, 1978).
Batsell en Wind (1980) vermelden als methodische problemen bij monadiscbe

testen:
— Ret ontstaan van een ‘vriendelijkheids-effekt’. De proefpersoon kan bet ver-
velend vinden om tegen de onderzoekers vervelende dingen over bet ontwerp
te zeggen.

— Ret ontstaan van een ‘nieuwheids-effekt’. Het produkt wordt in een mona-
dische test slechts ~n keer onder gunstige omsrandigheden beoordeeld.

— Ret maakt verschil of een produkt ‘monadisch’ wordt beoordeeld, of dat bet
in een ree~Ie keuzesituatie uit anderen moet worden gekozen.

— Ret ontstaan van systematische antwoordpatronen en halo-effekten.
Als eerst vragen worden gesteld over de overall-appreciatie en bet antwoord
positief is, zullen ook de meeste andere vragen, bijv. over de produktattribu-
ten, positief worden beoordeeld.
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Batsell en Wind (1980) prefereren vergelijkend testen boven monadisch testen.
Bij vergelijkend testen zijn echter de produkten waarmee wordt vergeleken van
groot belang. Bij een positieve waardering van het ontwerp is daarbij altijd de
vraag: positief ten opzichte van wat?

Ben typisch probleem bij produkttesten is ook de interaktie tussen produktidee
en de materi~le uitwerking daarvan in het konkrete produktontwerp.
Zo kan het idee goed zijn en de materi~le uitvoeringervan slecht, of omge-

keerd.
Dit probleem is onder meer door Haley en Gatty (1971) onderzocht, die dant-

bij vonden dat de beoordeling van een produktontwerp mede afhankelijk was
van de vorm wanrin bet werd gepresenteerd. Tauber (1972-b) doet danrom de
suggestie om produktidee~n alleen maar in de vorm van verbale omschrijvingen
te testen om beinvloeding door de uitvoeringsvormen te voorkomen. En wan-
neer het produkt in zijn uitvoeringsvorm wordt getest, om dan de introduktie-
situatie ook zo dicht mogelijk te benaderen.
Ret hier gesignaleerde probleem duidt nogmaals op het belang van informa-

tie bij produkttesten. Voor een adequate beoordelingvan het produkt dienen de
respondenten goed te worden geYnformeerd over de essenties van bet produkt-
ontwerp. Dit om te voorkomen dat het produkt vooral op vorm- of andere bij-
komende aspekten wordt beoordeeld, die bij bet latere marktgedrag van weinig
belang kunnen zijn.
Informering van de respondenten is vooral nodig bij komplexe produkten,

waarbij de validiteit en betrouwbaarheid van produkttesten lager kan zijn, om-
dat het door de respondenten niet wordt begrepen. (Laric, 1979).
Ook Triesscheijn (1982) en Sampson (1970) wijzen erop dat er soms een te

grote claim wordt gelegd op bet voorstellingsvermogen van konsumenten.
Westendorp (1979) tenslotte, wijst nog op problemen bij konjunkte analyse

waarbij bij meerdere produktattributen bet nantal vergelijkingen dat door de
proefpersonen moet worden gemaakt, sterk kan oplopen. De motivatie van de
respondenten en de validiteit van de test kunnen hierdoor afnemen, wat kan lei-
den tot uitkomsten met een ‘random’ onstabiel karakter.

00k bet marktonderzoek heeft dus een nantal beperkingen wanneer het wordt
opgevat als inspraakorgaan van de konsument bij de produktontwikkeling. De-
ze beperkingen liggen enerzijds in de funktie van produkttesting en de rol van
de konsument daarbij. Vank is produkttesting meer gericht op preferenties, at-
tituden en koopintenties, dan op bet verkrijgen van inzicht in het beantwoor-
den van bet concept ann problemen en behoeften van de konsument (Bliemel F.
en G. Tesar;1982). De rol van de konsument is daarbij yank passief, reagerend
en ongeYnformeerd. Anderzijds kent produkttesting een nantal beperkingen van
methodologische nard, die vooral door een zorgvuldige onderzoekopzet moeten
worden ondervangen.
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4. MAATSCHAPPELIJKE AANDACHT VOOR DE ROL
VAN KONSUMENTENONDERZOEK BIJ DE
PRODUKTONTWIKKELING

Dat de kommunikatie tussen producent en konsument via het konsumentenon-
derzoek niet optimnal is, heeft de laatste tijd ook buiten de marktonderzoek-
wereld aandacht gekregen.
De diskussie daar is in feite begonnen met het uitbrengen door de Wiardi

Beckman Stichting van de brochure ‘Naar een konsumptiebeleid’ (Van de Big-
gelnar, 1978). Hierin wordt gesteld dat het produktonderzoek voornamelijk
marketing-onderzoek is en weinig gericht is op het bepalen van de echte behoef-
ten van konsumenten. Als remedie wordt voorgesteld dat ‘marketing research
uitsluitend wordt voorbehouden nan onafhankelijke marketing bureaus, die
uitsluitend dienen te zijn toegerust om ‘objektief behoeftenonderzoek’ te ver-
richten’. Deze ‘marketingbureaus nieuwe stijl’ zouden per produktsektor moe-
ten worden opgezet en onder toezicht dienen te stana van raden van toezicht,
waarvan de helft van bet nantal zetels door konsumentenvertegenwoordigers
wordt bezet en wanrin ook de overheid zou moeten participeren. Voor gesigna-
leerde, maar nog niet vervulde behoeften, zouden onafhankelijke laboratoria,
zoals TNO, produkten kunnen ontwikkelen. Daarna zou kunnen worden bezien
of de overheid de produktie zelf ter hand neemt, ofwel dat ann de partikuliere
industrie de produktie zou worden overgelaten. Behalve voorstellen om ‘gewen-
ste produkten en produktieprocessen’ ter hand te nemen, zouden de raden ook
voorstellen kunnen doen om produkten van de markt te nemen. Ret zal niet
verwonderen dat het voorstel voor een dergelijke ‘radendemokratie’ in het
marktonderzoek scherp onder vuur is genomen. Ben veelbeid van bezwaren
wordt van een nantal onderzoekers en konsumentisren al in de brochure zelf ver-
meld. Holzhauer (1979) geeft als cynische reaktie dat hij de voorstellen maar
weinig origineel vindt, omdat ze hem een imitatie lij ken van systemen die in
Oost-Duitsland en de Sovjet-Unie al lang worden gepraktiseerd. Feitelijk is dit
onjuist, de konsumenten in Gost-Europa zouden een dergelijke inspraak waar-
schijnlijk al als een grote vooruitgang beschouwen.

Vervolgens vinden we bet onderwerp, met herkenbare invloed van de WBS-
brochure, terug in de Konsumptienota (E.Z., 1979, p. 51), waar wordt gesteld
dat ‘in bet kader van een kwalitatieve verbetering van de kommunikatie tussen
producent en konsumenthet gewenst lijkt dat er naast bet marktonderzoek, dat
wordt verricht door of in opdracht van producenten, behoeftenonderzoek
wordt verricht door andere instellingen’. En ook: ‘waar nodig zal de overheid
dergelijke onafhankelijk behoeftenonderzoek financi~el steunen’. Als andere
mogelijkheid ter verbetering van bet kommunikatieproces noemt de Nota: ‘bet
nauwer betrekken van de konsument bij bet proces van produktontwikkeling en
innovatie. E~n van de methoden daartoe is de konsumenten via bun organisa-
ties mee te laten spelen bij bet bepalen van bet produkt-marktbeleid, door bijv.
per bedrijfstak mee te denken over de vraag welke produktkategorie~n gemaakt
dienen te worden ~...) In dit verband kan worden gedacht ann een op grote
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schanl hanteren van zgn. innovatiepanels’. Als mogelijkheden voor dergelijke
panels noemt de Nota dat hiermee informatie verganrd kan worden over pro-
duktidee~n, ann produkten te stellen eisen, welke produktvnrianten er moeten
zijn en welke vormgeving, materinalkeuze en maatgeving er gewenst is. Gesteld
wordt dan dat ‘door dit alles de konsumenteninbreng zich niet behoeft te beper-
ken tot een kontrole nchternf’: en: ‘Voorts zal ter verbetering van de afstem-
ming van het nanbod op de voorkeuren verder gezocbt mQeten worden nanr me-
thoden om bet marktonderzoek in zijn huidige vorm kwnlitntief te verbeteren
en nan te vullen’.
In zijn advisering overde Konsumptienota onderschrijft de SER (1981, p. 44)

de wenselijkheid van een verbetering vande kommunikatie tussen producent en
konsument. Hoewel de Rand zich niet wil uitspreken over de renliseerbaarheid
van de in de Konsumptienota genoemde mogelijkheden voor kommunikatiever-
betering stemt hij wel in met de intentie van de motie Kolthoff/Epema-Brug-
man. In deze, door de Tweede Kamer (1979-1980) nnnva~irde, motie, wordt de
regering gevrnagd na te gaan ‘op welke wijze konsumentenvertegenwoordigers
in het bijzonder betrokken kunnen worden bij de besluitvorming over ontwik-
keling en introduktie van nieu-we produkten’. Als reaktie op deze motie blijkt in
bet ICC-rajjport (1979-1980) dat de overheid voorwaarden wil scheppen om de
informatie- en kommunikatieprocessen tussen konsumenten en producenten te
verbeteren. Als vervolg hierop wordt in bet ICC-rappoiT (1980-1981) vermeld
dat dit thema onderwerp van gesprek is geweest in een nantal ori~nterende bij-
eenkomsten met organi~aties van bet bedrijfsleven. Verder wordt gesteld dat
voor de verdere discussie een grondige nadere bestudering van de problematiek
nodig is, die zo nodig in een diskussienota kan uitmonden.
Uit bet bovenstannde blijkt dater een maatschnppelijke en politieke nnndncht

is gegrocid voor de invloed van de konsument bij de produktontwikkeling. Of
deze belangstelling 00k tot mantregelen zal leiden valt moeilijk te voorspellen.
Enerzijds is-er wel de sterk toegenomen nnndncht voor de produktinnovatie, an-
derzijds is er de kans dat de invloed van bet konsumentisme zal afnemen (Box,
1983). VoorpToduktontwikkeling en marktonderzoek geldt in ieder geval dat
deze alert dienen te zijn op de verdere ontwikkelingen.

5. HOE KAN DE INVLOED VAN DE KONS7UMENYBIJ DE
PRODUKTONTWIKKELING WORDEN VERBETERD?

In bet voornfgaande bebben we nnndncht besteed ann een nantal knelpunten in
de kommunikatie van konsument naar producent. -

In deze parngrnaf zullen we een nantal mogelijkbeden noemen om binnen de
bestannde systemen, zonder ‘radikale’ voorstellen, deze kommunikatie te ver-
beteren.

5.1. Verbetering van de kommunikatie via een ‘konsumenten informatie
netwerk’

XVat de kommunikatie via bet mnrktmechanisme betreft, hebben we gezien dat
dit kannal alleen maar achteraf-informatie kan bieden, op geaggregeerd nivo,
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en weinig precies over de voorkeuren en wensen van konsumenten. Voor de
produktontwikkeling is deze informatie altijd te lant en te globaal. La Barbera
en Rosenberg (1980) pleiten er dan ook voor om nanst de konventionele infor-
matiebronnen, zoals omzetgegevens, marktaandelen, verkoopgroei een ‘konsu-
menten informatie netwerk’ op te zetten. Verwijzend naar waar een nantal
Ameriknanse ondernemingen al mee bezig zijn, worden als elementen hiervan
genoemd: bet opzetten van klantenraden; bet verlagen van drempels en bet cre~-
ren van kanalen voor vragen, suggesties, klachten, maar ook voor lovende posi-
tieve opmerkingen; bet uitvoeren van periodiek tevredenheidsonderzoek over
produkten en de onderneming; bet systematisch nandacht schenken nan klach-
ten en deze terugkoppelen in de produktontwikke]ing en bet marketingbeleid;
bet nanstellen van ‘consumer-affairs’ — funktionarissen; kontakt met konsu-
ment-gerichte onderzoekers van konsumentenorganisaties en andere deskundi-
gen. Dit zijn allemnal hulpmiddelen waarmee een ‘konsumenten-informatie
netwerk’ kan worden opgezet, wanrdoor de kommunikatiekloof van konsu-
ment nanr producent kan worden verkleind. Ook tecbnische ontwikkelingen,
zoals de invoering van universele produktkodering en kassaterminals, bieden in
principe hiervoor mogelijkheden (de Groot, 1980). Hierdoor kunnen verschui-
vingen in de voorkeuren van konsumenten sneller worden geregistreerd, waar-
door de time-gap, die zich in de signalen van bet marktmechanisme bevindt,
kan worden verkleind.
Voor bedrijven die ann industri~le nfnemers leveren, adviseert Von Rippel

(1982) om bij deze klanten systematisch na te gaan welke probleemoplossingen,
produktaanpnssingen e.d. daar zijn uitgevoerd. Dit kan helpen om op idee~n te
komen en soms kunnen dergelijke, door klnnten ontwikkelde produkten zonder
veel veranderingen direkt worden gecommercialiseerd. Volgens Von Hippel is
een-derde van de software die door IBM wordt verhuurd, zo door klanten ont-
wikkeld.
Bij wetenschnppelijke instrumenten zou zelfs 80% van de nieuwe produkten

oorspronkelijk door de gebruikers zijn ontwikkelcl. Bij Beckman (1974), een
middelgroot Amerikaans bedrijf voor meet- en regelapparatuur, bestond een
dergelijke nanpak uit bet bijeenbrengen van 46 ingenieurs van de belangrijkste
klnnten. In twee groepdiskussies werden de belnngrijkste ervaringen en eigen
oplossingen ‘nfgetnpt’. Van de hierna met succes uitgebrnchte nieuwe appara-
tuur kon met reden worden gesteld dat deze door de klanten was ontworpen.
Holt (1976) geeft verder een overzicht van metboden die gebruikt kunnen wor-
den bij bet onderzoeken van behoeften bij industriele afnemers.

Belangrijk bij de uitvoering van onderdelen van zo’n konsumenten-informatie-
systeem is de bereidheid om te luisteren, om kontakten te leggen, kommunika-
tie-mogelijkheden op te zetten en om van de verkregen informatie gebruik te
maken. De kans op invoering hiervan wordt ook bepanld door de marketingfor-
mule, de konkurrentie-omgeving en persoonlijke opvattingen van bet manage-
ment. Vanwege bet vrijblijvende hiervan gaan Lindhoff en Olander (1973) een
flinke stap verder en bepleiten zij de invoering van konsumenten-onderne-
mingsraden. De hierin gekozen konsumenten zouden dan bet konsumentenbe-
lang bij de produktontwikkeling moeten bewaken, suggesties kunnen doen voor
nieuwe produkten, voorstellen kunnen doen om bestannde produkten uit de
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markt te nemen, etc. Evenals in de voorstellen van de Wiardi Beckman Stich-
ting stant bierbij centrani de overgang tussen invloed en macbt. Wanneer derge-
lijke raden als advieskollege worden opgezet, zoals klantenraden, of zoals de
konsumenten-adviesgroepen die door EsUer Peterson (1974) bij Giant Food wer-
den opgezet, dan kunnen deze zinvolle bijdragen leveren door te attenderen op
problemen en behoeften van konsumenten. Om deze invloed te bewaren en te
versterken kunnen daarbij nog procedures worden opgezet die bet management
verplicbten om hier voldoende aandacht nan te geven.
Bij verdergaande bevoegdbeden, zoals een vetorecht in de produktontwikke-

ling of zeggerischap in marketingbeleid, ontstaan ecbter dezelfde bezwaren
als bij de ‘raden van toezicht’ van Van de Biggelnar (1978), al waren die dan niet
per bedrijf, maar per produktsektor gedacht. De belangrijkste probleempunten
hierbij zijn die van expertise, vrijblijvendbeid, representativiteit en kontrole.
Als zodanig zijn dit demeer algemeneproblemen van direkte demokratie, die in
de jaren ‘70 als die van bet ‘baasjesprobleem’ zijn nangeduid.

5.2. Verbetering van de konsurnenteninvloed via het ,narktonderzoek

Bij de steeds verder gegroeide afstand tussen producent en konsument is het
marktonderzoek bet belangrijkste kannal geworden omvan konsument naar
producent te communiceren. Wanneer deze kommunikatie moet worden verbe-
terd, moet deze verbetering dan ook vooral bij bet mnrktonderzoek worden ge-
zocbt.
In par. 2 bleek dat bet niet in een behoefte voorzien en inndekwaat markton-

derzoek behoren tot de belnngrijkste fnaloorzaken van nieuwe produkten. Tnu-
ber (1973) en Fornell en Menko (1981) pleiten er dan ook om de beboefte- of
probleemanalyse meer aandncbt te geven bij bet produkttesten.
Volgens Tauber (1973) li.jkt de gebruikelijke praktijk van bet produkttesten

op bet hierarcbie-van-effekten model van Lavidge en Steiner (1961) en is deze
als volgt: -

Hierarchisch model: Produkttest methodologie:

Bewustheid Respondenten worden met nieuw ontwerp gekonfronteerd
4

Kennis Respondenten krijgen informatie over het ontwerp
4

Rouden van Op attitude-schalen worden de reakties op de ontwerp-at-
4 tributen gemeten

Voorkeur Respondenten worden gevrnagd om de nieuwe ontwerpen

4 onderling en tegen bestaande produkten te vergelij ken

Overtuiging Meten van koopintentie

Koop Meten van eerste aanschaffingen

Figuur 5. Hierarchisch model bzj produkttesten volgens Tauber (1973).
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Volgens Tauber is dit echter een inkompleet model, omdnt er geen rekening
wordt gehouden met drie belnngrijke aspekten, die pas na de koop optreden,
nl.: tevredenheid, voorzien in behoefte en adoptie.
Ret model zon dan als volgt moeten worden uitgebreid:

Koop

.1~

Tevredenheid over bet produkt

4

Voorzien in behoefte/probleem

~1~

Adoptie.

Doel van de produktontwikkeling is meestal niet een eenmalige of eerste ann-
schaf, maar adoptie van bet produkt door de konsument, die blijkt uit herba-
lingsaanscbaffingen en merkentrouw. Voor adoptie zijn de na de koop optre-
dende tevredenheid en bet voorzien in een behoefte of probleem van belang.
Beide aspekten zijn hiervoor noodzakelijke, boewel geen voldoende voorwaar-
den, omdat voor adoptie ook nog andere kenmerken zoals de prijs, en de ser-
vice van belang zijn.
Tevredenheid ontstaat pas bij bet gebruik en kan dus in bet ontwerpstadium

moeilijk worden bepaald. Wel kunnen in bet laatste stadium van bet ontwerp-
proces gebruikstests bierover enige indikaties geven.

Of een produktontwerp in een beboefte voorziet kan ecbter al wel in een vroeg-
tijdig stadium worden nagegnan. Tauber (1973) stelt daartoe voor om bij bet
concept-testen de volgende vragen te stellen:
I. Voorziet dit produkt in een probleem of behoefte die u of uw gezinsleden
hebben en wanrin niet wordt voorzien door andere produkten die momenteel
op de markt zijn?;

2. Zo ja, welk is dat probleem of die behoefte?;
3. Hoe belangrijk is dat probleem of die behoefte?;
4. Koopintentiescbnal;
5. Bij boge waarscbijnlijkheid op de koopintentieschnal; Open vraag naar

wanrom men bet produkt wil kopen.

Uit de ervaringen van Tauber (1973; 1975-a; 1975-b) hiermee, blijkt dat er
slechts een zwakke samenhang is tussen de koopintentie-, attitude- en preferen-
tiescores, zoals die in de traditionele testopzetten volgens figuur 4. worden ver-
kregen, en de behoefteschaal. Veel respondenten met een boge koopintentie-
score konden toch geen behoefte noemen wanrin bet produkt voorzag. In zo’n
gevalwerden yank koopmotieven genoemd, zoals: ‘1k wilde ‘t eens proberen; ‘t
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is weer iets anders; nieuwsgierigheid. Tauber noemt deze groep de ‘curiosity-
triers’. Wanneer deze groep groot is kan het bij de produkttesten lijken alsof er
veel belangstelling voor bet produkt bestaat, terwijl er dan later in de markt ge-
rede kans is--dat bet produkt mislukt, omdat bet niet uniek is en er geen behoefte
ann bestant.
Ook om andere redenen kan bet wenselijk zijn dat de vraag naar tIe behoefte

bij bet produkttesten duidelijk wordt gesteld. Dit dwingt dan namelilk bet ma-
nagement en de produktontwikkelanrs Qin zich meer rekenschap te gevenvan de
probleemoplossende en behoefte-bevredigende eigenschappen van het produkt.

Hoewel hierdoor een check kan worden ingebouwd, dat bij de produktontwik-
keling expleciet rekeningwordt gehoudenmet de marktbehoeft heeft door Tau-
ber voorgestelde nanpak toch als nadeel dat de konsument hierbij alleen maar
kan reageren Qp de produktconcepten die hem worden aangeboden.
Probleem- of behoefteonderzoek dient eigenlijk vooraf te gaan nan bet gene-

ren van produktidee~n en -concepten. Riervoor zijn er verscbillende methoden,
die kunnen worden onderscheiden in ongestruktureerde en gestruktureerde
technieken (Wind, 1982). Tot de ongestruktureerde methoden behoren de kwa-
litatieve interview en diskussietechnieken en de associatieve en projektieve tech-
nieken. De bij de produktontwikkeling meest-gebruikte vorm hiervan is wnar-
schijnlijk bet ‘focus group interview’. Vank gnat bet daarbij dan echter meer
om bet genereren van oplossingen (ideeen), dan van problemen.

Tot de gestruktureerde methoden beboort de ‘problem inventory analysis’
(Tauber, 1975-c). Hierbij worden eerst voor een bepaalde produktklasse alle
problemen gegenereerd die men zich maar kan voorstellen, of die men heeft er-
varen. Ann de hand hiervan worden hierna statements geformuleerd, waarbij
elke keer wel een probleem wordt genoemd, maar niet een produkt.
Respondenten moeten dan bij elk probleem produkten noemen. Door deze

metbode kunnen problemen en produkten met elkaar in verband worden ge-
bracht. In feite is dit een variant van de projektieve technieken, namelijk de zin-
nanvul-test.
Ben ander gestrukteerde metbode is de ‘critical incidence technique’ (Swan en

Combs, 1976). Hierbil worden de respondenten gevraagd om, buy. bij kleding,
te denken nan een bepnald kledingstuk wanrover ze bijzonder tevreden waren en
nan een wanrover ze erg ontevreden waren.
Nadat deze waren genoemd werd gevrnagd om gedetailleerd te beschrijven

wat ze in bet ene geval zo tevreden maakte en in bet andere geval zo ontevreden.
Bij een steekproef van 60 personen kon zn een gedetailleerd beeld worden ver-
kregen van de kritische aspekten van kleding en van de verdeling van problemen
over funktionele en expressieve eigenscbnppen.
Bezwaren van de ‘problem inventory analysis’ en de ‘critical incidence techni-

que’ zijn, dat hiermee geen inzicht wordt verkregen in de ernst van de proble-
men, noch of hiervoor al oplossingen in de markt voorhanden zijn. Deze additi-
onele informatie wordt wel verkregen met de zgn. ‘opus-metbode’ (Fornell en
Menko, 198 l).Behalve een gestruktureerde is dit ook een geYntegreerde benade-
ring, waarbij systematiscb achtereenvolgens anndacht wordt gegeven nan pro-
bleem-analyse,idee-genereren en concept-evaluatie. De nanpak heeft enige be-
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Ijikenis met die bij need/benefit segmentatie. De verschillende stappen bij de
‘opus-methode’ zijn als volgt:

Fase:

—

—

Inbreng van:

het bedrij f

konsumenten

konsumenten

I. Bepalen van probleemveld

2. Bepalen van frequente gebruikers

3. Genereren en analyseren van problemen

van konsumenten

—

—

kreatieve groep

konsumenten

4. Idee-genereren

5. Voorspellen

Figuur 6. Fasen in ‘opus mnethode’ (Fornell en Menko, 1981).

Tijdens de eerste fase wordt de betreffende produktgroep vastgesteld, waarna
sekundaire informatie wordt verzameld over marktomvnng, trends, assortiment
en koopgedrag.
In de tweede fase worden ‘heavy users’ gezocbt, buy, met omnibusonder-

zoek. De gedachte is hierbij dat voor probleem-analyse en idee-genereren erva-
ren gebruikers meer gescbikt zijn dan konsumenten met slecbts weinig ervaring
met het produkt. Ook nemen de ‘heavy users’ yank een meer dan evenredig deel
van de omzet voor bun rekening en zijn dus een belangrijk dee] van de doel-
groep.
In de derde fase worden in groepsdiskussies met ‘heavy users’ problemen

geinventariseerd. Volgens Fornell en Menko levert dit meestal tussen de 50 en
150 probleempunten op. Vervolgens worden, via sorteerprocedures en schaling,
voor elk van deze probleempunten scores verkregen over: de ernst van bet pro-
bleem, de frekwentie van voorkomen, en de bekendbeid met oplossingen die
hiervoor a] op de markt zijn. De verkregen problemen en scores vormen dan de
input voor een faktorannlyse, met als doel om ordening en clustering te verkrij-
gen in de yank elknar overlappende en met elkaar samenhangende problemen.
De verkregen orthogonale faktoren kunnen dan als onafhankelijke pro-

bleemgroepen worden beschouwd. Vervolgens wordt ook op probleemgroeps-
nivo de ernst van de probleemgroep bepaald, de relatieve omvang hiervan en de
mate wanrin hierin al door bestaande produkten wordt voorzien.
In de vierde fase komt dan pas bet idee-genereren ann bod. Ook de vorige fa-

sen kunnen al tot idee~n bebben geleid. Maar op grond van bet gestruktureerde
probleem-materinal kunnen nu ook in kreatieve sessies oplossingen worden be-
dacbt.
In de vijfde fase wordt dan, nadat uit de idee~n produktconcepten zijn ont-

wikkeld, met bebulp van koopintentiescbnlen getracht voorspellingen te doen
over de kansen op marktsucces. Dergelijke schalen zijn meestal geen perfekte
voorspellers. Wanneer er ecbter door deze opzet voor is gezorgd dat bet pro-
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dukt in een re~el probleem of beboefte voorziet, mag worden verwacht dat de
prediktiewaarde van koopintenties zal toenemen, omdat koopintentie en be-
hoefte dan meer zullen samenvallen.

Andere metboden, van vooral kwantitatieve nard, die bij het begin van de pro-
duktontwikkeling worden gebruikt en de laatste tijd sterk in de belangstelling
staan, zijn de marktstruktuuranalyse, of gap-analyse, en konjunkte analyse
(Van Raaij, 1978).
Bij mnrktstruktuuranalyse wordt gebruik gemaakt van gelijkheids- en voor-

keurgegevens. Zo kunnen bestannde produkten, of bestaande produkten met
een nieuw produktconcept, met elkaar worden vergeleken en gerangordend. Op
grond hiervan kan met een computeralgoritme een meerdimensionele percep-
tuele knart worden gekonstrueerd, wanrin de onderlinge afstanden tussen de
produkten de mate van perceptuele gelijkbeid weergeven. Indien men iedere
respondent bovendien vraagt om een rangorde nanr preferentie ann te geven,
dan kan binnen de mentale knart een punt worden berekend voor het persoon-
luke ideaal-produkt. Ligt bet nieuwe produkt in een concentratie van dergelijke
idenal punten en op nfstand van andere produkten dan mag van een geslaagd
ontwerp worden gesproken. Immers, bet nieuwe produkt voldoet nan de eisen
van veel konsumenten en is relatief uniek.
Anngezien de input van een dergelij ke analyse bestant uit bestannde produk-

ten, of een gegeven produktconcept, kunnen echt nieuwe produkten hiermee
niet worden gevonden, maar alleen voorkeuren voor een andere mix van be-
stnande eigenscbnppen (Shocker en Srinivnsan, 1974).
Vanuit bet paradigma van Tauber (vgl. fig. 5) moet deze toepassing van mul-

tidimensionele schnaltechnieken als preferentie onderzoek, maar niet als be-
hoefte onderzoek worden anngemerkt. De input bestant namelijk uit, via ‘for-
Ced choice’verkregen, rangordeningen van produkten.
Bebalve voor bet genereren van produktidee~n kunnen multidimensionele

scbanltechnieken ook voor concept-testing worden toegepast (Wind, 1973).
Hiermee kunnen dan de voorkeuren voor nieuwe eigenschappen worden be-
paald en de mate wanrin de concepten zich onderling en ten opzichte van be-
staande produkten op de beoordelingsdimensies onderseheiden.

Konjunkte analyse is een andere groep van kwantitatieve technieken die voor de
produktontwikkeling van belang is. Ook dit is eenpreferentietechniek, die meer
bruikbaar is in de fase van concept-testing dan bij idee-genereren of behoefte-
of probleemanalyse. De konsumenteninput is bier een set van produktkonsep-
ten met verscbillende attributennivo’s, wnnrtussen de respondenten (in gefor-
ceerde keuze) bun voorkeur dienen te bepalen (Van Raaij, 1978).

In het bovenstaande hebben we de nadruk gelegd op een nantal methoden en
technieken voor probleem-annlyse en beboefte-onderzoek uit het arsennal van
bet konsumentenonderzoek. We bebben dat gednan omdat we van mening zijn
dat, wil bet marktonderzoek een bijdrage leveren nan eengrotere inyloed van de
konsument op tIe produktontwikkeling, dan vooral nan de probleem- en be-
boefte-analyse, die de basis dient te zijn van elke produktontwikkeling, meer
aandacbt dient te worden gegeven. Dit betekent dat bet marktonderzoek meer
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betrokken moet worden bij bet begin van bet produktontwikkelingsproces, en
wel om een viertal redenen:
I. Omdat de essentie van een produktontwerp in tIe beginfase wordt bepanld.
2. Omdat de prediktiewnarde van preferenties, attituden en koopintenties, die

in de latere fasen van de produktontwikkeling worden vastgesteld, gering
zijn wanneer deze niet nansluiten op ervaren behoeften of problemen.

3. Omdat de kosten van produktontwikkeling meestal sterk oplopen met de
verdere fasen in bet ontwikkelingsproces, zodat screening beter zo vroeg mo-
gelijk kan plaatsvinden.

4. Omdat uit bet ‘product failure’ onderzoek blijkt, dat een van de belangrijk-
ste faaloorzaken van nieuwe produkten is: bet niet voldoen ann enige be-
boefte van de konsument.

6. BESLUIT

De komende jaren zal er bij bet bedrijfsleven een sterke druk bestaan om te in-
noveren. UitAmerikaans onderzoek (Booz, Allen en Hamilton, 1982) blijkt dat
de kennis en de beheersing van bet innovatieproces de laatste jaren sterk zijn
verbeterd. Zo waren in 1968 nog 58 idee~n nodig voor 1 succesvol nieuw pro-
dukt, in 1981 waren er dat nog maar 7.
Ook uit de middelennanwending blijkt een grotere efficiency. In 1968 was

30% van de middelen die bescbikbanr waren voor nieuwe produktontwikkeling
gealloceerd nan succesvolle produkten, nu is dat gestegen tot 54%. Ondanks de-
ze grotere efficiency is bet fanlpercentage van nieuwe produkten ecbter niet ge-
danld. Booz, Allen en Hamilton vonden voor de periode 1963 tot 1968 een suc-
cespercentage van 67% en voor de periode 1976 tot 1981 van 65%. Ook Craw-
ford (1977) konstateert dat bet succespercentage van nieuwe produkten over de
afgelopen 25 mar wnarschijnlijk niet is veranderd. Uit de onderzoeken naar de
oorzaken van bet mislukken van nieuwe produkten blijkt als een van de belang-
rijkste oorzaken de gebrekkige kennis van en kommunikatie met de markt
(McCann-Indis, 1982).

In principe zijn er drie mogelijkbeden wanrlangs bet bedrijfsleven met demnrkt
kan communiceren: via bet marktmechanisme, via informatie-netwerken en via
bet marktonderzoek.
Ret marktmecbnnisme is voor de produktontwikkeling van minder belang,

omdat dit alleen heel indirekte en globale informatie verschaft over produkten
die al op de markt zijn. De signanlwerking biervan kan ecbter wel worden ver-
beterd door een betere informatieverscbaffing ann konsumenten. In bet ver-
band van ‘informatie-netwerken’ kunnen kanalen worden gekreerd wanrlangs
konsumenten naar bet bedrijfsleven toe kunnen communiceren en waardoordit
wordt gestimuleerd. Als nieuwe mogelijkheid kan dnarbij worden gedacbt ann
bet opzetten van idee~n-bussen voor konsumenten, zoals die voor werknemers
waarmee idee~n, ervaringen, oplossingen, opmerkingen en problemen kunnen
worden doorgegeven. Op wat langere termija kan tweeweg televisie wellicbt een
belangrijk kannal zijn waarmee de klanten weer direkter met de makers van de
produkten zullen kunnen communiceren. (Bushman en Robinson, 1981).
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De belangrijkste rol in het verbeteren van kommunikatie met de markt moet
ecbter van het marktonderzoek worden verwacht.
Crawford (1977) stelt in dit verband de vraag hoe bet komt dat, ondanks tIe

geweldige vooruitgang in de marktonderzoektechnologie, dit niet tot een merk-
bare verbetering in het succes van de produktontwikkeling heeft geleid. Hier-
voor kunnen vele verklaringen worden gegeven. Met Tauber (1973) en Fornell
en Menko (1981) zijn wij van menirig dat een belangrijke reden waarsthijnlijk is
dat het marktonderzoek te weinig is betrokken bij bet begin van deproduktont-
wikkeling. Wanneertrit het faalonderzoek blijkt, dat de belangrijkste oorzaken
van het niislukken van nieuwe produkten zijn: het gebrek ann uniekheid en bet
ontbreken van een marktbeboefte, dan moet er ook meer systematisch onder-
zoek plaat&vinden naar de problemen en behoeften van de konsument, als
grondslag vooi~ de produktontwikkeling. De belangrijkste inbreng van bet
mnrktonderzoek bij de produktontwikkeling bestant momenteel uit concept- en
produkttesting, waarbij bet vooral gnat om bet bepalen van preferenties, attitu-
des, en koopintenties. Problemen zijn echter verschillend van preferenties, en
ook verschillend van waargenomen produkt-attributen. En koopintenties heb-
ben een lage prediktiewaarde wanneer ze niet samengaan met het voorzien in
een beboefte of probleem.

Dat ook bij de produktontwikkeling zelf de aandacht zich meer op bet begin
van bet proces ricbt blijkt ook weer uit het onderzoek van Booz, Allen en Ha-
milton (1982). In 1968 werd gemiddeld tIe belft van alle middelen voor de pro-
duktontwikkeling tijdens de laatste fas~, van commercialisatie, besteed. In
1981, is dit teruggelopen tot een-kwart, terwijl de uitgaven tijdens allereerste fa-
sen van de produktontwikkeling zijn verdubbeld.
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10. Online literatuur zoeken

F.J.C.M. SCHELBERGEN

SAMENVATTING

Online Iiteratuur zoeken is een betrekkelijk nieuwe methode die door onderzoekers kan
warden aangewend om greep te krijgen en/of te houden op de snel groeiende stroom van
publikaties betreffende resultaten van wetenschappelijk anderzoek. Door gebruik te ma-
ken van computers is het mogellik de internationale onclerzoeksliteratuur op effektieve
en effici~nte wijze te inspekteren op het bestaan van literatuuritems die voldoen aan be-
paalde — door de onderzoeker zeif gespecificeerde — kriteria.
In dit artikel wordt eerst beschreven op welke wijze de geautomatiseerde literatuurbe-

standen zijn opgebouwd. Vervolgens warden de belangrijkste elementen uit de zaekpro-
cedure behandeld, ni.: het opstellen van een zoekprofiel, het selekteren van de te door-
zoeken literatuurbestanden en het feitelijke zoekproces. I)eze procedure wordt toegelicht
aan de hand van een recent door de auteur uitgevoerd online literatuuronderzoek.

1. INLEIDING

Het aantal dakumenten waarin wordt gerapparteerd over de resultaten van
theoretisch en empirisch wetenschappelijk anderzcek is gedurende de voarbije
decennia binnen vrijwel alle disciplines stormachtig gegroeid.
De toenemende stroom van tijdschriftartikelen, monagrafie~n, kongresbij-

dragen, rapporten en andere dokumenten stimuleerden op hun beurt een sterke
uitbreiding — zowel qua aantal als qua omvang — van (gedrukte) bibliogra-
fie~n, referaattijdschriften, bibliotheekkatalagi e.d. Deze waren tat voor kort
de traditionele hulpmiddelen bij het zoeken naar literatuur over een bepaald on-
derwerp. Dat alles leidde er toe dat het zoeken naar relevante literatuur een
steeds lastiger en tijdrovender aktiviteit werd.
Echter, in de jaren ‘60 is, door gebruik te maketi van de typische kwaliteiten

van computers met betrekking tat het op~laan en verwerken van gegevens, op
het terrein van literatuui zoeken een belangrijke iianovatie tat stand gebracht.
Ret opslaan van bibliografische gegevens in computergeheugens maakt het ma-
geijik via zgn. ‘online literatuur zoeken’ in zeer korte tijd honderdduizenden li-
teratuurreferenties te inspekteren en uit dat bestand de mogelijk relevante refe-
renties te selekteren voar nader onderzaek. Online literatuur zoeken houdt in
dat een onderzoek(st)er met behuip van een terminal, via een telefaonlijn, di-
rekt en interaktief met een elders in de wereld opgesteld computersysteem wordt
verbonden am in een geautomatiseerd bestand van literatuurreferenties naar
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voor hem of haar magelijk relevante dokumenten te zoeken. In dit proces fun-
geren vooraf en/of til dens het zoeken gespecificeerde zoektermen als selektie-
kriteria. Online literatuur zoeken is vaak effici~nter dan de meer traditionele
methoden van literatuur zoeken omdat autamatisering van de literatuurbestan-
den het mogelijk maakt naast trefwoorden en auteursnarnen (de gebruikelijke
zoektermen) oak allerlei andere kriteria in de procedure op te nemen, en omdat
via de online methode op eenvoudige wijze afzonderlijke zoektermen kunnen
warden gekombineerd tot een zaekprofiel.

In dit artikel zullen de belangrijkste facetten van bet online literatuur zoeken
aan de orde warden gesteld en warden toegelicht aan de hand van de procedure
zoals die is gevolgd bij een recent uitgevoerde literatuurstudie naar de effekten
van dalende ko-opkracht op de bestedingen en konsumptie van private huishou-
dens (zie Oppedjik van Veen en Schelbergen 1984). Tevens zal aandacht warden
besteed aan de voor de beantwoording x’an markton~lerzaekvraagsteIlingen ma-
gelijk relevante literatuurbestanden.

2. LITERATUURBESTANDENIN
LITERATUURREFERENTIES

Voordat wordt overgegaan tot bet beschrijven van de eigenlijke zoekpracedure
is het naadzakelijk een korte uiteenzetting te geven over de apbauw van geauto-
matiseerde literatuurbestanden en de zoektermen die kunnen warden gehan-
teerd bij bet zoeken in die bestanden.
Momenteel staan ca. 775 bestanden met bibliografische informatie ter beschik-
king voor oiiline literatuuronderzoek. Daarvan is slechts een klein aantal van di-
rekte betekenis voor het vakgebied marktonderzoek (zie Appendix). Tot dusver
zijn de meeste bestanden afkomstig uit de U.S.A. en bevatten vaorrtamelijk re-
ferenties naar in de Engelse taal opgestelde dokumenten. Sommige bestanden
zijn gespecialiseerd in een bepaalde tak van wetenschap, andere dragen een
meer multidisciplinair karakter. De afzonderlijke bestanden zijn op hun beurt
ondergebracht in ~n ofmeer ‘databases’. Een database is een computersysteem
dat de rol vervult van intermediair tussen de producent van een bestand en de
gebruiker-onderzaeker. De beheerder van een database, de ‘host’, slaat de biblia-
grafische informatie opin caruputergeheugens en stelt deze tegen betaling ter
beschikking aan onderzoekers. Een belangrijke host is Lockheed Information
Systems te Palo Alto, California, U.S.A., die onder dennam DIALOG ruim
100 bestanden beheert. Hieronder bevinden zich naast literatuurbestanden oak
bestanden met louter numerieke gegevens (zoals economische statistieken en de-
mografische kengetallen), wetteksten en jurisprudentie, adressen, etc. De niet-
literatuurbestanden zullen in dit artikel verder buiten beschouwing worden gela-
ten.

Een literatuurreferentie in een literatuurbestand bevat daorgaans de volgende
elementen: de titel van bet desbetreffende dokument, aan aanduiding voor bet
type dokument (tijdschriftartikel, monografie, baekbespreking e.d.), de namen
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van de auteur(s), een beschrijving van de plaats waar de integrale tekst kan war-
den teruggevonden (naam van het tijdschrift, jaargang, nummer, naam en ad-
res uitgever e.d.), naam en adres van de organisatie waarvoar de auteur werk-
•zaam was ten tijde van publikatie van het dokument, de taal waarin het doku-
ment is opgesteld en de datum van opname in het hteratuurbestand. In veel ge-
vallen wordt de literatuurreferentie aangevuld met een korte samenvatting
(abstract) van het dakument; soms wordt de integrale tekst in het literatuurbe-
stand apgenamen. Daarnaast kan de ~amensteller c.q. de producent van het be-
stand ~n of meer (gekontraleerde) trefwoorden en/of bepaalde klassifikatie-
codes toekennen aan een dokument en deze opnemen bij de literatuurreferentie.
Van een gekontroleerd trefwoord is sprake indien bet trefwoord afkomstig is

uit een thesaurus: een gestandaardiseerde lijst van trefwoorden. Een voorbeeld
van een klassifikatie-code is de in bibliotheken veel gebruikte Universele Deci-
male Classificatie (UDC).

In principe kunnen alle elementen uit de literatuurreferentie, aismede de eventu-
eel toegekende trefwoorden en kiassifikatie-codes en aanwezige abstracts en in-
tegrale tekst gebruikt warden am een selektie tot stand te brengen in een be-
stand met bibliografischegegevens. In praktijk zullen de selektiemogelijkheden
van bestand tot bestand verschillen, zoals zal blijken uit de navolgende beschrij-
ving van een belangrijk multidisciplinair bestand, ni. Social Scisearch. Dit be-
stand — dat wellicht meer bekendheid geniet onder de naam van bet gedrukte
equivalent: de ‘Social Sciences Citation Index’ — maakt onder meer deel uit
van de eerder genoemde Dialog database (zie oak de Appendix).
Social Scisearch bevat de bibliografische gegevens van artikelen uit ca. 4500 be-
langrijke wetenschappelijke tijdschriften, waaronder de belangrijkste Engelsta-
lige marketingtijdschriften. Van bijna 1500 tijdschriften warden alle artikelen
e.d. opgenomen in bet bestand; bij de avenge tijdschriften gebeurt dat selektief.
Op deze wijze kanden in 1983 meer dan 125.000 nieuwe referenties aan bet be-
stand warden taegevoegd. Eind 1983 bevatte Social Scisearch in totaal ruim I
miljoen literatuurreferenties. Online doorzoekbaar is de periode 1972 tot he-
den. In tegenstelling tot veel andere bestanden is SocIal Scisearch slechts op een
beperkt aantal elementen te doorzoeken. Als zoektermen kunnen warden gehan-
teerd: &~n of meer woorden uit de titels van dokumenten, de taal waarin de do-
kumenten zijn opgesteld, de instanties waarbij de auteurs werkzaam waren ten
tijde van de publikatie van de dokumenten en bet jaar waarin de dokumenten
zijn opgenomen in bet bestand. Social Scisearch bevat noch abstracts, noch
trefwaorden, noch klassifikatie-codes. Daar staan twee bijzondere kenmerken
van Social Scisearch tegenaver, nl. dat voar elk dokument kan warden nage-
gaan of en door wie en waar er naar wordt verwezen in andere dokumenten (van
andere auteurs) en dat van elk dokument de bijhorende lijst van literatuurver-
wijzingen (voorzover aanwezig) online kan warden opgevraagd. Oak is bet ma-
gelijk — maar dit geldt oak voor een aantal andere bestanden — online de inte-
grale tekst van de relevant geachte dokumenten te bestellen bij de host, met be-
hulp van de bij elke referentie vermelde bestelcode.
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3. DE ZOEKPROCEDURE

Indien onderzoekers overwegen een online literatuuronderzoek te (laten) ver-
richten, zullen zij am te beginnen kontakt moeten zoeken met een instelling
(buy. een universiteit/hogeschool of bet SWIDOC (zie § 4.5)) die over de
know-how en faciliteiten beschikt om eea dergelijk onderzoek te kunnen reali-
seren. Als wegwijzer kan fungeren de lijst van intermediaire instellingen die in-
cidenteel wordt gepubliceerd door de Stichting Nederlands Orgaan ter Bevorde-
ring van de Infarmatieverzorging(NOBIN) te Den Haag. Deze lijst bevat tevens
informatie over de vakgebieden waarin de verschillende intermediaire instellin-
gen zijn gespecialiseerd. Nadat het kontakt is gelegd kan in samenwerking met
een informatiedeskundige (de intermediair) warden overgegaan tot het opstel-
len van een zoekprofiel en het selekteren van de te doorzoeken bestanden. Een
op de probleemstelling van de onderzoeker toegesneden zoekprofiel en selektie
van de juiste bestanden zijn van groat belang voar bet welslagen van de online
zoekpracedure.

3.1 Qpstellen van het zoekprofiel

Het opstellen van een zoekprofiel houdt in bet specificeren van zoektermen die
afzonderlijk of in kombinatie met elkaar kunnen warden gebruikt om de ge-
zochte literatuur te traceren. Als uitgangspunt dient uiteraard de probleemstel-
ling van de onderzoeker. Gegeven een bepaalde probleemstelling is bet zaak te
komen tot reeks van woorden die door kollega-onderzoekers zijn gebruikt in de
titel of bet abstrakt van dakumenten die bandelen over een soortgelijke pro-
bleemstelling of elementen daaruit. In feite gaat bet er om alternatieve (Engels-
talige) titels te bedenken voor de eigen probleemstelling; Daarbij kan gebruik
worden gemaakt van woordenboeken, lijsten van synoniemen, reeds bekende
dokumenten over bet desbetreffende onderwerp, woordfrequentielijsten, the-
saurussen e.d. Rekening dient te worden gebouden met bet voorkomen van
verschillende spellingen van bepaalde woorden (bijv.: organization en organisa-
tian), woordvarianten (enkelvoud/meervoud; zelfstandig naamwoord/werk-
woord e.d.) en bomoniemen: woorden met twee ofmeer sterk verscbillende be-
tekenissen (buy, bet Engelse woord ‘plant’).
Een zeer belangrijk aspekt van bet opstellen van bet zoekprofiel is bet bepa-

len van de zoekstrategie: een ‘brede’ of eea ‘smalle’ zoekstrategie of een tussen-
vorm. Een brede zoekstrategie houdt in dat erwordt gestreefd naar een zo voIle-
dig mogelijk overzicht van de voorhanden literatuur over een bepaald ander-
werp. De onderzoeker tracbt derhalve zoveel mogelijk referenties op te sparen.
De waarscbijnlijkheid dat op deze wijze alle in bet bestand aanwezige relevante
referenties daadwerkelijk warden gevonden zal relatief groat zijn. Ook groat is
in dit geval de waarschijnlijkheid dat nogal wat niet of weinig relevante referen-
ties boven water warden gebaald. Anders gezegd: een brede zoekstrategie leidt
tat een relatief grate vangst aan literatuurreferenties, maar de propartie rele-
vante referenties zal relatief klein zijn. Een brede zoekstrategie zal de onderzae-
ker daorgaans noodzaken handmatig een tweede selektie aan te brengen. De
smalle zaekstrategie zal meestal leiden tat bet tegengestelde resultaat: een rela-
tief kleine vangst en eenzeker risiko dat bepaalde belangrijke dokumenten war-
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den gemist. Welke variant moet warden gekazen is onder meer afhankelijk van
de leescapaciteit van de onderzaeker, het doel van bet onderzoek, de aard van
de probleemstelling en bet aantal naar verwacbting in bet bestand aanwezige re-
levante dokumenten.
Naast bet samenstellenvan een lijst van woarden omvat bet opstellen van een

zoekprafiel oak bet specificeren van enkele andere zaekkriteria zoals de periade
voor welkeeen bestand dient te warden doorzocht en in welke talen de te signa-
leren dakumenten mogen zijn opgesteld.

3.2. Selektie van de te doorzoeken bestanden

Bij het apstellen van bet zoekprofiel zal expliciet rekening moeten warden ge-
houden met de wijze waarop de te daorzoeken bestanden zijn samengesteld. In-
formatie amtrent de samenstelling van bestanden kan warden verkregen uit an-
der meer de gedrukte equivalenten van de bestanden (voor zover aanwezig) en
uit de ‘database-guides’ die door de hosts warden uitgegeven. De wijze waarop
een bestand is samengesteld kan vangrate invlaed zijn op de uitkamsten van bet
online literatuuronderzoek, bijvoorbeeld omdat in het ene bestand slechts de ti-
tel kan warden geinspekteerd op bet voarkomen van de ingevoerde zoektermen,
terwijl in een ander bestand de integrale tekst van bet desbetreffende dokument
wardt doarzocbt. De trefkans zal in bet laatste geval aanzienlijker hager zijn.
Nag belangrijker is bet selekteren van bestanden op basis van hun inhoud; wel-
ke tijdscbriften zijn er in apgenamen; bevat bet oak referenties naar kongresbij-
dragen en/of rapporten e.d. Informatie hieromtre:nt kan eveneens in de bier-
voor genoemde publikaties warden gevanden (zie oak de Appendix).

Bij sommige databases (o.a. Dialog) is bet mogelijk bestanden te selekteren
op basis van een eerder opgesteld zaekprofiel. Erwordt in dat geval een lijst van
bestanden geproduceerd met per bestand bet totale aantal referenties dat via dat
zoekprafiel kan warden gevonden.
Het zal duidelijk zijn dat de literatuurbestanden onmogelijk alle literatuur op

een bepaald vakgebied kunnen bevatten. Dit komt voaral door bet bestaan van
een grate hoeveelbeid ‘grijze literatuur’: dokumenten die bestemd zijn voor een
beperkte daelgraep, niet bedoeld voor ruime apenbare verspreiding en uitgege-
yen door de overbeid, stichtingen, bedrijven, universiteiten e.d. Dit zijn a.m.
onderzoeksrapporten, working papers, memoranda en nota’s (zie oak Groat
1981).

3.3. Het feitehike online zoeken van literatuur

Met bebulp van een terminal, die via een telefoonlijn in recbtstreekse verbin-
ding staat met een database, kan bet zoekprafiel woard voor woord bekend
warden gemaakt ann bet computersysteem. Het zelfde geldt voor de additionele
kriteria (de te doorzaeken periode e.d.). Op bet beeldscherm en/of de printer
(gekappeld aan de terminal) verschijnt voor elk woord een cijfer dat aangeeft
hoeveel referenties in bet geselekteerde bestand een titel(en eventueel abstracts
e.d.) bevatten waarvan bet desbetreffende woord deel uitmaakt. Vindt de an-
derzaeker bet gevanden aantal referenties te groat dan kan op verschillende ma-
nieren getracht warden dat nantal te reduceren; bijvoorbeeld door de te door-

197



zoeken periode te verkleinen of door kombinaties tussen (groepen van) woor-
den te maken (zie oak § 4.1). Wel is bet verstandig bij grate aantallen referen-
ties te praberen een indruk te verkrijgen van de bruikbaarbeid ervan voor nader
anderzaek, door een beperkt aantal online af te laten drukken en te inspekte-
ren. Voaral in multidisciplinaire bestanden komt bet nagal eens voor dat bama-
niemen voar problemen zargen. Omdat online literatuur zoeken een interaktief
proces is kunnen gedurende bet zaekproces nag allerlei wijzigingen in bet zoek-
prafiel en/of de additianele kriteria worden aangebracht. Het zaekpraces cm-
digt met het laten afdrukken van de gev~nden referenties in meer ofminder uit-
gebreide varnI dit afdrukken kan zowel an-line als off-line gescbieden (zie oak
§ 4.4.).

In bet voorafgaande is getracht een indruk te geven van de magelijkheden van
online literatuur zoeken als een bulpmiddel bij bet zoeken naar relevante daku-
menten. Voarde details zij verwezen naar bijvoorbeeld de onder auspicii~n van
de Nederlandse Vereniging yan Gebruikers van Online Infarmatiesystemen sa-
mengestelde ‘Inleiding tat Online Literatuur-onderzoek’ (Kaster et al. 1983). In
de volgende paragrafen zal de procedure warden toegelicbt aan de hand van een
recent uitgevaerd online literatuuronderzoek.

4. VOORBEELD VAN EEN ONLINE
LITERATUURONDERZOEK -~

4.1. Het zoekprofiel

Ten behoeve~van de literatuurstudie ‘Bestedingen en konsumptie bij dalende
koopkracbt’ (Oppedijk van Veen en Schelbergen 1984) is cen uitgebreid zoek-
profiel apgesteld. Een glabale analyse van de probleemstelling leverde een groat
aantal betekenisvolle zoektermen ap, betgeen verklaard kan warden uit de veel-
zijdigbeid van deze problematiek in kombinatie met eew betrekkelijk ruim ge-
formuleerde prableemstelling en het antbreken van goede Engelstalige equiva-
lenten voar woarden als ‘minima’, ‘bijstandsmaeders’ e.d. Door het mm of
rneer synaniciwe karakter van veel woarden is besloten de tatale verzameling
zaektermen op te delen in vier subgraepen (zie Tabel 1).

4.2. Dc gese!ekteerde bestanden

Dc volgende te daarzoeken bestanden zijn geselekteerd. Tussen baakjes staat
de periade vermeld waarvaor dit is gebeurd; de periodes kamen overeen met de
online beschikbare periodes op bet moment van uitvoering.
I. Social Scisearch (1972-1983)
2. EconomtcLiterature Index (1969-1983)
3. Conference Papers Index (1973-1983)
4. Smithsonian Science Information Exchange (1981-1983)
De twee eerst genoemde bestanden woTden elders in dit artikel toegelicbt.
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Tabel 1. Hat zoekprofiel.

GROEP I GROEP 11 GROEP III GROEP IV
Consumer? 4313 Curtail? 83 Expense? 283 Retrenchment 283
Household? 1017 Reduc? 2940 Expenditure? 1278 Home+
Family 16260 Cut?+ Down 4 Outlay? 31 Production 4
Families 2706 Economiz? 30 Consumption 1794 Household +
Law + Income 395 Retrench? 88 Budgct 1358 Production 25
Unemployed 222 Cope 242 Discretionary Do+ It + Yourself53
Minimum +Wage+ Coping 1043 + Spending 1 Recession 278

Earner 0 Allocat? 1919 Non + Discretio
nary + Inflation 3038

Dale 40 Reallocat? 41 Spending 0 Stagnation 124
Welfare 3594 Decreas? 404 Savings 551 Stagflatian 117
Social + Security 1003 Spend? 487 Standard?+

Living 97 Poverty *
Retired + Person? 21 Lay? +Out 2 Cost? +Living 124
Elderly 3349 Lower? 1288 Distribution *
Senior +Citizen? 113 Change 12778
Single +Wam? 19 Changing 4427
Unmarried +
Wam? 11
Pensioner? *
Poor *

Tuelichting bij Tabel 1:
Dc cii fers in Tabel I geven aan hoeveel referenties het bestand Social Scisearclz bij de afzonderlijke
woorden signaleert. De cijfers voor de totalen per groep, d.w.z, het aantal referenties dat voldoet
aan de eis dat in de titel van een dokument tenminste ~n van dewoorden uit een groep dient voor te
komen, bedragen respektievelijk: 32.853 voor Groep I, 15.602 voor Groep II, 5431 voor Groep III,
en 3665 voor Groep IV.
De betekenis van de gebruikte symbolen luidt als valgt:
? duidt aan dat ook meervouden en vervoegingen van desbetreffende woorden mogen voorkomen;
-~- duidt aan dat de betrokken termen in ~n zin dienen voor te komen;
* duidt aan dat het desbetreffende woord later is toegevoegd en niet gebruikt bij het doorz-oeken van
Social Scisearch.

Het bestand Conference Papers Index bevat titels en abstracts van voar-
drachten gebouden tij dens kongressen, symposia en meetings over allerlci on-
derwerpen van wetenscbappelijk onderzoek. Het bestand Smithsonian Science
Information Exchange bevat onder meer de titels, abstracts en teksten van
voartgangsrapporten over lopend, door de Amerikaanse averbeid gesubsidi-
cerd, anderzaek op allerlei gebieden van wetenscbap. Acbteraf bleek de keuze
van Conference Papers Index weinig gelukkig: de dokumenten waaraan in dat
bestand wordt gerefereerd bandelen voarnamelijk over onderwerpen van tech-
nisch-natuurwetenscbappelijke en mediscbe aard.
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4.3. Resultaten

De kappeling van bet zoekprofiel aan de verscbillende bestanden leverde voor
de afzanderlijke bestanden sterk fluktuerende aantallen referenties per woord op
(zie Tabel I waarin deze aantallen voor bet bestand Social Scisearch staan ver-
meld).
Daarna zijn de woorden binnen elke groep met elkaar gekombineerd am ver-

valgens kombinaties tussen de groepen te kunnen maken (zie oak Tabel 2).
Een voarbeeld ter verduidelijking: nit Tabel 2 blijkt dat kambinatie van de

groepen I en IV in bet Social Scisearch-bestand 105 referenties aplevert, betgeen
wil zeggen dat nan de eis dat in de titels van de dokumenten waaraan in bet So-
cial Scisearch bestand wordt gerefereerd tenminste ~n woard uit groep I en ten-
minste ~n woord tilt groep IV moet voorkomen, 105 referenties voldoen. Van
deze 105 referenties bleken er na nader onderzoek 54 bruikbaar, d.w.z. de moei-
te waard onig-elezen te warden. Uit Tabel 2 blijkt verder dat bij Social Scisearch
g~n referenties warden gevanden indien bet zwaarste kriterium — woarden in
de titel uit alle vier de groepen — wo~dt gehanteerd.
Het bestand Smithsonian Science Information Exchange leverde in dat geval
maar liefst 100 referenties op. Daarbij moet ecbter warden aangetekend dat dat
bestand niet alleen binnen de titels ninar oak in de vrij uitvaerige abstracts en
lijst van toegekende trefwoorden wordt gezocht, waardoor de trefkans aanzien-
lijk grater is dan bij een bestand waarin alleen binnen de titels van dokumenten
kan warden gezacbt. Elke verruiming van de ann de referenties gestelde eisen le-
vert uiteraard gratere nantallen ap, zij bet dat men dan oak wordt gekanfron-
teerd met overlap tussen de referenties. -

Tabel 2 geeft voarts een averzicht van de aantnllen bruikbaar bevonden refe-
renties in de vier bestanden, ofscboon am financi~le en praktiscbe redenen niet
alle sets van gevonden referenties zijn afgedrukt en dus Qak niet nan een nadere
inspektie zijn onderworpen (in Tabel 2 nangeduid met ‘—‘).

In tatnal leverde de zoekprocedure 601 referenties op, wanrvnn er Uiteindeli~ k
145 bruikbaar bleken te zija. Wel was er sprake van enige overlap binnen en tus-
sen de bestanden. Het nantal bruikbare referenties per bestand bedroeg respek-
tievelijk 9Ovdbr Social Scisearch, 61 voor Economic Literature Index, 4 voor
C’onference Papers Index en 16 voor Smithsonian Science Information Exchan-
ge. Danrnaast Was er sprake van 26 identieke referentiesin Social Scisearch en
Economic Literature Index, betgeen veroarzaakt wordt door bet feit dat de arti-
kelen uit een nantal tijdschriften in beide bestanden zijn opgenomen. Al met al
waren de verkregen resultaten van bet online literatuur zoeken bevredigend. De
dokumenten wanrann de gevonden bibliografiscbe gegevens refereerden, kon-
den — met uitzondering van de referenties uit het Smithsonian Science Infor-
mnation Exchange-bestand — op korte termijn warden achterhaald.

4.4. Kosten --

Online literatuur zoeken is relatief gaedkoop. De kosten van online Iiteratuur
zoeken bestnan uit vier elementen: 1) de salariskosten t.b.v. de intermediair; 2)
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Tabel 2. Resultaten van het online literatuuronderzoek
SOCIAL ECONOMIC CONFERENCE SMITHS.

SCISEARCH LITERAl. PAPERS SCIENCE INF.
INDEX INDEX EXCHANGE

Kombinaties aantal bruik- aantal bruik- aar~tal bruik- aantal bruik
van groepen refs. baar refs. baar refs. baar refs. bnar
IenIIenIIIenIV 0 — 2 2 0 — 100 16
lenlIenIll 10 6 188 — 53 * 1709 —
IenIlIenlV
IenIIenIV

12 ** ~
9 8

~ 61 0 —
0 —

153 —
212 —

lIenIIIenIV 6 0 8 — — — — —

I en II 626 6*** 1000 — 119 0 4790 —
lenIll 344 — 3321 — 848 — 3760 —
lenIV 105 54 159 — 8 3 308 —
IlenIll 203 — 394 — — — — —

llenIV 162 — 73 — — — —

IlIenIV 91 30 176 — 6 1 — —

Toelichting:
* maakt deel uit van de kombinatie I en II bij CONFERENCE PAPERS INDEX
** maakt deel uit van de kombinatie III en IV bij SOCIAL SCISEARCH
~ in eerste instantie 50 referenties af laten drukken, hetgeen slechts 6 bruikbare referenties ople-

verde; dit was reden om de resterende 567 referenties niet at te laten drukken.

de kasten van de online verbinding met de database (op basis van een bepaald
uurtarief, dat sterk verscbilt over de individuele bestanden); 3) de kasten van
bet afdrukken van de gevonden referenties, waarbij on-line laten afdrukken
duurder is dan bet off-line laten afdrukken van referenties (in bet laatste geval
warden de referenties niet via de nan de terminal verbonden printer afgedrukt,
maar wordt dit verzorgd door de host die referent:ies vervalgens per lucbtpost
verstuurd; de verzendkosten warden de onderzoeker wel in rekening gebracbt);
4) en de telefoankosten verbanden ann de onlineverbinding. De kosten van de
biervoor beschreven zoekpracedure bedroegen exklusief salariskosten en tele-
foankosten, manr inklusief online afdrukken van de referenties ca. $320. Ret
zoekpraces zelfnam ongeveer een halve werkdag in beslag, bet opstellen van bet
zaekprafiel en bet selekterenvan de bestanden ca. 2 werkdngen. Ret bandmatig
zoeken van literatuur zau, gegeven een dergelijk zoekprofiel, veel duurder zijn
uitgevallen en erg veel tijd in beslag bebben genomen.

4.5. Nederlandstalige literatuur

Voar wat betreft de Nederlandstalige literatuur kan online literatuur anderzaek
momenteel alleen plaatsvinden in bet bestand Economic Abstracts Internatio-
nal dat geproduceerdwordt door de Dienst voor Economische Voorlichting en
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Expartbevordering (EVD) van bet Ministerie van Ecapomische Zaken te ‘s-
Gravenbage (zie oak de Appendix). Danrnaast kan oak nag een beroep warden
gednan op de zgn. K WIC-Index (keyword-in-context-index) — een als semi-on-
line te typeren bestand — die wordt samengesteld door het Socianl-Wetenschap-
pelijk Informatie- en Documentatiecentrum van de Kaninklijke Nederlnndse
Akademie van Wetenscbappen (SWIDOC) te Amsterdam. De KWIC-Index is
gebaseerd op de inhaudsopgaven van ca. 145 Nederlandse tijdscbriften op so-
cianl-wetenschnppelijk terrein, zoals die manndelijks warden gepubliceerd in
bet tijdscbrift Periodiekenparade, eveneens afkomstig ‘van bet SWIDOC. Op
basis dnarvan wardt jnarlijks een kumulatieve index samengesteld via welke ca.
6500 tijdscbrifnrtikelen taegankelijk warden gemaakt. De indexen — op onder-
werp en auteur te doorzaeken — zijn op micro-ficbe en kettingfarmulieren ver-
krijgbanrvanaf 1977, en aanwezig in de meeste wetenscbappelijke bibliotbeken.
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APPENDIX Overzicht van enkele voor het vakgebied marktonderzoek be-
Iangrijke online literatuurbestanden

Naain:
Producent:

Gedrukt Equivalent:
Online Periode:
Geografische OrWnlalie.~
Onderwerpen:

Opbouw:

Naa,n.
Producent:

Gedrukt Equivalent:
Online Periode.
Geografische Orit~ntatie:
Onderwerpen.

Opbouw:

Naam:
Producent:
Oedrukt equivalent:

Online Periode:
Geografische Orientatie:
Onderwerpen:

Opbouw.

Naam:
Produceni:
Gedrukt Equivalent.

Online Periode:
Geografische Ori~ntatie:
Onderwerpen:
Opbouw.

Noarn:
Producent:

ADVERTISING AND MARKETING INTELLIGENCE (AMI)
New York Times Information Service, Inc. i.s.m. J. Walter
Thompson Company, New York, NY, U.S.A.

1979 tat heden
U.S.A.
advertising, marketing, media, nieuwe produkten, kon-
sumptie trends, sales promotions
het bestand bevat de bibliagrafische gegevens + abstracts
van artikelen uit meer dan 60 tijdschriften en andere doku-
menten
ECONOMIC ABSTRACTS tNTERNATIONAL
Dienst voor Economische Voorlichting en Exportbevordering
(EVD) van het Ministerie van Economische Zaken, ‘s-Graven-
hage
Economic Titles/Abstracts
1974 tat heden
internationaal
marktgegevens, investeringsklimaat, ekonomische gegevens,
import-regelingen e.d. zowel over bepaalde landen als aver
bepaalde takken van handel, industrie, bedrijf, marketing
en management
het bestand bevat de bibliografische gegevens + abstracts
van artikelen uit ca. 2000 tijdschriften, manografieen, rap-
porten en verslagen
ECONOMIC LITERATURE INDEX
Journal of Economic Literature, Inc., Pitsburg, PA, U.S.A.
Journal of Economic Literature/Index of Economic
Abstracts
1969 tot heden
internationaal
ekonamie, alle sub-disciplines (inkl. marketing en consumer
economics)
bet bestand amvat de bibliografische gegevens van artikelen
Dit ca. 260 tijdschriften en uil verzamelwerken
FIND/SVP REPORTAND STUDIES INDEX
FIND/SvP, New York, NY, U.S.A.
Findet: The Directory of Market Research Reports, Studies
and Surveys
1977 tot heden
internationaal
business & industry, marketing
het bestand bevat de bibliografische gegevens + abstracts
van gepubliceerde marktonderzoek-rapporten, studies en
surveys met betrekking tot 55 takken van industrie
MANAGEMENT AND MARKETING ABSTRACTS (MMA)
The Research Association far the Paper and Board, Printing
and Packaging Industries, Leatherhead, Surrey, U.K.
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Gedrukt Equivalent:
Online Periode:
Geografische Orientatie:
Onderwerpen:

Opbouw:

Naatn:
Producent:

Gedrukt Equivalent:
Online Periode:
Geografische Orientatie:
Onderwerpen:

Opbouw:

Management & Marketing Abstracts -

1976 tot heden
int7ernatianaal
theoretische en praktische aspekten van management en
marketing
bet bestand bevat de bibliografische gegevens + abstracts
van allerlei dokumenten op het terrein van management en
marketing
SOCIAL SCISEARCH
Institute for Scientific Information, Philadelphia, PA,
U.S.A.
Social Sciences~ ~CitationIndex
1972 tot heden
int~inatibnaal
sociale en geesteswetenschappen (inkl. ekanomie, manage-
ment, marketing, psychologie, sociologie, statistiek)
zie paragraaf 2 van dit artikel

Bronnen: Cuadra Associates Inc. (1983); Universiteits Bibliotheek Utrecht
(1983); Hall and Brawn (1981).
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