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Mede onder invloed van de stijgende kosten van enqu&ecnderzoek is de laatste tijd de
belangstelling voor de postenqu~te als dataverzamelingsmethode toegenomen. De
postenquete is een serieuze concurrent voor het face-to-face en het telefonische inter-
view, mits aan de opzet en uitvoering van de postenqu~tegrote aandacht wordt besteed.
De Total Design Methode van Diliman geeft concrete en samenhangende aanwijzingen
voor het ontwerpen en implementeren van een postenqu~te. Zowel met betrekking tot de
respons als de kwaliteit van de antwoorden voldoet de methode van Diliman ook in Ne-
derland goed.

1. INLEIDING

Schriftelijk onderzoek is, in verschiLlende verschijningsvormen, een van de
meest gebruikte methoden van dataverzameling binrien de sociale wetenschap-
pen. Ben specifieke variant, de postenqu~te, heeft echter bij vele onderzoekers
een slechte naam. Dit is waarschijnlijk terug te voeren op het haast legendari-
sche onderzoek van de Literary Digest bij de Amerikaanse presidentsverkiezin-
gen in 1936. Een postenqu~te bij alle telefoonabonnees in de Verenigde Staten
leverde niet alleen een respons van 15% op, maar resulteerde oak in een foute
voorspelling (een overwinning voor Langdon). Vii ftien procent respons is rela-
tief misschien erg weinig, absoluut gezien was de voorspelling van de Literary
Digest gebaseerd op de antwoorden van enkele miiioenen Amerikanen. De 1500
interviews die Gallup in diezelfde periode afnam, staken hier wat schriel bii af.
Maar, Gallup, die de representativiteit van ziin steekproef beter had weten te
waarborgen, en die een overwinning voor Roosevelt voorspelde, kreeg geliik
(Rossi et al., 1983).
De postenqu~te bleef impopulair tot de zeventiger jaren, toen in Amerika de
toenemende bezorgdheid over de stiigende kosten en de dalende respons bii het
face-to-face interview (Steeh, 1981) tot gevoig had dat andere dataverzame-
lingsmethoden zoals de postenqu~te en het telefon:isch interview weer nader
werden onderzocht. Ook in Nederland is de groeiende non-respons een bron
van zorg, en worden alternatieven voor het face-to-face interview nader bestu-
deerd (Nederhof, 1981).
Om een rationele keuze te kunnen maken voor een specifieke methode van data-
verzameling dient een onderzoeker de voor- en nadelen van deze methoden zorg-
vuldig tegen elkaar af te wegen en die methode te kiezen die gezien de onder-
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zoeksvraag het best voldoet. In de methodologische vakliteratuur ziin uitgebrei-
de vergeliikende overzichten te vinden die de onderzoeker kan raadplegen tii-
dens dit besliskundige proces (Dillman, 1978: 37-78; Frey, 1983: 27-55; TuIl &
Hawkins, 1984: 126-137). Als hulpmiddel hierbii hebben we, uitgaande van de
zeven door Tull & Hawkins (1984) genoemde criteria voor het selecteren van een
dataverzamelingsmethode, een ‘consumententabel’ opgesteld voor de vergelii-
king van het face-to-face interview, het telefonische interview, en de postenqua-
te (Tabel 1).

Tabel 1. Verge!liking van hetface-to-face interview, het telefonisch interview, en depost-
enqu~te. Sterke (+), minder sterke (0), en zwakke (—) punten.

SURvEY-METHODE

Criterium -
Face-to-face
interview

Telefonisch
interview

Post
en~u~te

complexiteit & flexibiliteit
aantal vragen
kwaliteit antwoorden
(Soc. Wens./Interviewer
effect, e.d.)
Streekproefcontrole
(kaderselectie
respondenten, e.d.)
Respons
Implementatietiid
Kosten

++
+ +

--

+
+
0
— -

±
±

±

±2
+ -
+
0

+

+

+

+

+

++

1. CATI; 2. Random digit dialing.

De postenqu~te bliikt drie duideliike nadelen te hebben:
1. een lage respons,
2. weinig steekproefcontrole door problemen met het steekproefkader bii het
samenstellen van de steekproef en problemen met het bereiken van de geselec-
teerde respondent, en
3. de geringe complexiteit en beperktheid van de te gebruiken vragenliist.
Het merendeel van het onderzoek naar postenqu~tes beperkt zich tot studies
naar de effectiviteit van diverse responsverhogende maatregelen. Een goed
overzicht op dit gebied wordt gegeven door Heberlein & Baumgartner (1978);
deze concluderen op basis van een meta-analyse van 98 Amerikaanse studies dat
met name een kleine beloning en herhalingsronden respons verhogend werken.
Tot eenzelfde conclusie komen Kanuk & Berenson (1975: 451). Een bredere
aanpak van de problemen bii postenqu~tes is te vinden bii Dillman (1978), die
een methode voor het implementeren van postenqu~tes heeft ontworpen, waar-
bii getracht wordt de verschillende nadelen (lage respons, eenvoudige vragen-
liisten, en onbereikbaarheid van de geselecteerde respondent) zo goed mogeliik
op te vangen.
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2. DE TOTAL DESIGN METHODE (TDM) VAN DILLMAN

De methode van Diliman bouwt voort op de resultaten van voorgaand onder-
zoek zoals dat van Kanuk & Berenson (1975) en geeft een groot aantal voor-
schriften voor het implementeren van een postenqu~te. Volgens Dillman (1978:
8) vormen de verschillende onderdelen een geheel, omdat alle maatregelen bii-
dragen tot het positieve ‘overall image’ van het onderzoek en elkaar zo verster-
ken tot een maximaal effect. Hii noemt ziin methode dan ook de Total Design
Methode (TDM).
De TDM is gebaseerd op de Sociale Ruil theorie. Dit heeft het grote voordeel
dat Dillman’s voorschriften, geleid door de theorie, zonder veel problemen naar
nieuwe situaties vertaald kunnen worden; de interculturele utiliteit van de TDM
is dan ook hoog (Nederhof, 1983; Hox et al., 1984; I-iippler & SeideL, 1985). De
sociale ruil theorie is gebaseerd op het idee dat individuen gemotiveerd worden
om een handeling te ondernemen, wanneer de te verwachten ‘beloning’, die de-
ze handeling met zich meebrengt, opweegt tegen de te maken ‘kosten’ (Ho-
mans, 1973; BIau, 1964). De begrippen ‘kosten’ en beloning’ ziin breder dan
alleen de financiele betekenis; zo kan in het sociale ruilproces een toekomstige
diffuse verplichting van de ander belonend werken (in de speltheorie staat dit
verschiinsel bekend als de ‘tit for tat’-strategie), maar ook het gevoel voor de
respondent dat zii/hii ‘belangriik’ is, werkt belonend.
Op grond van de sociale ruil theorie zal een potentiele respondent de vragenliist
terugsturen als zii/hii de (psychologische) kosten om te antwoorden laag vindt
in verhouding tot de beloning die het antwoorden met zich meebrengt, en er op
vertrouwd kan worden dat de beloning ook inderdand plaats zal vinden. In de
Total Design Methode van Dillman wordt dit als volgt gerealiseerd:

I. Beloning: de toekomstige respondenten wordt het gevoel gegeven dat iuist zii
belangriik ziin voor het slagen van het onderzoek en dat hun meningen niet mo-
gen ontbreken. Er wordt een persoonliik beroep op de respondenten gedaan, en
er wordt bliik gegeven van verbale waardering. Ben tastbare beloning (biivoor-
beeld een samenvatting van het rapport) wordt in het vooruitzicht gesteld, en
tenslotte wordt door een goed verzorgde en zo interessant mogeliik gepresen-
teerde vragenliist de taak zo aantrekkeliik mogeliik gemaakt.

2. Kosten: deze moeten voor de respondenten tot een minimum beperkt wor-
den, zowel wat tiid als wat geld betreft. Hiertoe dient de taak zo kort mogeliik
te lii ken, en de inspannirig van het antwoorden moet door een goede vragenliist-
constructie worden geminimaliseerd. Er moet worden voorkomen dat respon-
denten zich gaan schamen of generen en de financi~le kosten voor respondenten
worden o.a. door het biisluiten van een antwoordenveLoppe uitgeschakeld.

3. Vertrouwensrelatie: de vragenlijst moet voor de respondenten duideliik on-
derscheidbaar ziin van een reclamefolder of schrifteliike verkoopactie. Het on-
derzoek moet geidentificeerd kunnen worden met een bona fide bekende orga-
nisatie die vertrouwen wekt. Ook door het van te voren sturen van een bewiis
van waardering of door gebruik te maken van een introductie via een reeds be-
staande relatie, kan een vertrouwensrelatie met de potentii~le respondent wor-
den opgebouwd.
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Aan deze drie theoretische uitgangspunten heeft Diliman nog een vierde op de
empirie gebaseerd uitgangspunt toegevoegd: er moet voorkomen worden dat
goedwillende potenti~le respondenten de vragenliist wegleggen, met het goede
voornemen deze in te vullen, en daarna vergeten. Hiertoe ziin in de TDM drie
zorgvuldig geplande en op hun effectiviteit onderzochte herhalingsronden toe-
gevoegd.
De concrete implementatie van de TDM is door Dillman (1978: 79-199) uiterst
gedetailleerd beschreven. De belangriikste punten ziin hieronder samengevat in
Overzicht 1.

Overzicht 1. Constructie en implementatie van een postenqu~te volgens de Total Design
Methode (TDM) van Dilirnan (naar HLppler & Seidel, 1985).

CONSTRUCTIE

Vragentijst

Vraagvolgorde

Lay-out

IMPLEMENTATIE
Brief

Net boekie. A5-formaat. Wit papier. Geen~ragen op de kaft. Op voor-
kant titel onderzoek, neutrale illustratie, en naam + adresonderzoeks-
instelling. Op de achterkant uitnodiging tot commentaar en dank-
woord.
Beginnen met eenvoudige, maar interessante vragen. Vragen groeperen
in inhoudeliike gebieden en pergebied naar vraagtype. Logische volg-
orde aanhouden. Gevoelige, vervelende en demografische vragen ach-
teraan.
Strakke Lay-out. Vragen -in kleine letters, geprecodeerde antwoorden
in hoofdletters. Antwoordcategorie~n identificeren met een nummer.
Visuele hulpmiddelen: duidelijke pijien, kaders, speciaal bii doorver-
wijzen. Overgang naar ~nder type vragen. Instructie herhalen.

Officieei briefpapier. Naam en adres geadresseerde op brief. Juiste da-
tum. Introductie onderwerp en aangeven nut. Belang geadresseerde on-
derstrepen. Anonimiteit garanderen. Verklaring nummer op enqu&e.
Telefoonnummer geven voor vragen. Dank. Persoonliike handteke-
ning met blauwe balpen.

Verpakking A5-enveloppe bevattende: Vragenlijst. Dubbelgevouwen begeleidende
brief. Retourenveloppe. Kaartje waarmee respondent om samenvatting
kan verzoeken. Doorgaans geen expliciete beloning.

Tljdscherna Verzending in midden van de week. Eerste verzenddatum z6 dat geen
belangriike feestdagen en vakantieperioden in verzendschema vallen.
Na 1 week briefkaart met dank aan allen en zachte herinnering. Na 3
weken tameliik dringend gestelde herinneringsbrief + vragenliist, ant-
woordenveloppe, etc. Na totaal 7 weken vriendeliike brief + vragen-
lust, antwoordenveloppeen kaartie voor samenvatting per aangeteken-
de post versturen.

De persoonliike benadering, die Dillman in de TDM gebruikt, stelt hoge eisen
aan het steekproefkader. Van de potentiele respondenten moeten de volledige
naam en het iuiste adres bekend ziin. Wanneer een beperkte, specifieke popula-
tie onderzocht wordt, is het in het algemeen mogeliik om een accurate mailing-
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list op te stellen. Ru een steekproef uit de algemene bevolking van Nederland
treden echter problemen op. Het PTT-afgiftepuntenbestand voldoet, door het
ontbreken van namen, niet aan de eisen van Dillman; noodoplossingen als ‘aan
de bewoner van dit huis’ gaan regelrecht in tegen de persoonliike benadering,
die belonend dient te werken, en zullen van invloed kunnen ziin op hoogte en
kwaliteit van de respons. Ben veel gebruikt steekproefkader is het telefoonboek
van Nederland. Naast de adressen ziin ook de namen en telefoonnummers be-
kend. Dit Iaatste biedt de mogeliikheid tot een zogenaamde ‘mixed-mode’ bena-
dering, waarbii verschillende dataverzamelingsmethoden gecombineerd worden
(zie o.a. Herman, 1977; Hippler &Seidel, 1985). Het telefoonboek is echter ook
geen ideaal steekproefkader; de telefoondichtheid en het aantal geheime num-
mers kunnen problemen met zich meebrengen voor de representativiteit van de
steekproef (Sudman, 1973). In Nederland voldoet het telefoonboek, door de
hoge telefoondichtheid en het geringe aantal geheime nummers, op dit moment
echter redeliik goed (zie o.a. Bronner, 1980). Het nadeel dat de telefoon door-
gaans alleen geregistreerd is op naam van de man, kan ondervangen worden
door in de heift van de begeleidende brieven te vragen of de vrouw (indien aan-
wezig) de vragenliist wil invullen.

3. HOOGTE VAN DE RESPONS EN AARD VAN DE
VERKREGEN STEEKPROEF

Wat doorgaans als het belangriikste nadeel van postenqu~tes wordt gezien is de
lage respons die deze methode van dataverzameling met zich mee zou brengen.
Wanneer de uiteindeliik verkregen steekproef eenvoudig een aselecte steekproef
zou ziin uit de uitgezette steekproef, dan zou het probleem van de nonrespons
opgelost kunnen worden door de uitgezette steekproefwat groter te maken. Een
lage respons brengt echter het gevaar met zich mee dat de uiteindeliik verkregen
steekproef een selectieve steekproef is, dat wil zeggen niet langer representatief
voor de populatie waaruit hii getrokken is.
Hoewel een hoge respons geen garantie biedt dat er geen vertekeningen in de
steekproef ziin ontstaan door selectie van respondenten impliceert een hoge
respons wel dat de ruimte voor dit soort vertekeningen kleiner is. Ben belangriik
kenmerk van een succesvolle postenqu~te is dan ook het realiseren van een hoge
respons.
Wat precies een hoge respons is, of zelfs maar wat precies een normale respons
is, is niet erg duideliik. Allereerst ziin er verschillende definities van ‘respons’.
De twee belangriikste en meest gebruikte definities ziin door ons ‘ontvangen
respons’ (completion rate) en ‘respons ratio’ (response rate) genoemd (Kviz,
1977; vertaling: Hox et al., 1984).

De ontvangen respons (OR) is gedefinieerd als:

OR = verkregen steekproef
uitgezette steekproef
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De respons ratio (RR) is gedefinieerd als:

RR verkregen steekproef
uitgezette steekproef — oneigenliike nonrespons

Aangezien er vriiwel altiid een aantal adressen onbruikbaar bliiken (biivoor-
beeld: adres bestaat niet meer, geadresseerde is verhuisd of overleden) is de
respons ratio in het algemeen hoger dan de ontvangen respons. Wanneer in een
versiag niet specifiek vermeld is hoe de respons berekend is kan men veilig aan-
nemen dat de respons ratio gebruikt is.
Ben tweede moeiliikheid bii het bepalen van wat een normale respons is, is de
enorme spreiding van de respons ratio’s die in de onderzoeksliteratuur te vinden
is. Kanuk en Berenson (1975) geven een overzicht van empirisch onderzoek ge-
richt op het verhogen van de respons ratio; zii vermelden respons ratio’s die va-
ri~ren van mtnder dan 20% tot 100%! Ben recenter en meer systematisch over-
zicht van Heberlein & Baumgarter (1978: Tabel 1) vermeldt respons ratio’s die
vari~ren van minder dan 20% tot meer dan 97%, met een gemiddelde respons
van 61%. Deze percentages geven een indruk van de respons die bii een posten-
qu~te verwacht mag worden. Beide overzichten richten zich echter uitsluitend
op methodologisch georienteerd onderzoek, waarin verschillende middelen om
de respons te verhogen worden getest. Ru inhoudeliik onderzoek, waar de kos-
tenfactor en/of de tiidsfactor meestal zwaar wegen, is de mogeliikheid om
responsverhogende maatregelen te nemen gewoonliik kleiner. Bovenstaande
respons ratio’s ziin dus aan de optimistische kant. Verder moet in aanmerking
worden genomen dat er een systematisch verschil is tussen de respons ratio’s die
behaaLd worden bij universitair of overheidsonderzoek en de respons ratio’s die
behaald worden bii onderzoek dat een commerci~1e achtergrond heeft; de
laatste zijn systematisch lager (Heberlein & Baumgartner, 1978).
Welke respons ratio wenselilk is hangt uiteraard af van de doelstelling van het
onderzoek. Met uitzondering van die gevaflen waarin een zeer grote nauwkeu-
righeid vereist is, liikt de indeling van Babbie een bruikbare vuistregel: een
respons ratio van 50% is adequaat, een respons ratio van 60% is goed, en een
respons ratio van 70% is zeer goed (Babbie, 1973: 165).

3.1. De respons bU de TDM

Diliman (1978) rapporteert respons ratio’s van meer dan 90% bii steekproeven
uit specifieke populaties. Voor steekproeven uit de algemene bevolking rappor-
teert Diliman respons ratio’s van meer dan 70%. Volgens Dillman hebben die
studies, die de TDM volledig hebben gevolgd (28 studies), een gemiddelde
respons ratio behaald van 77%, terwiil geenenkele van deze studies een respons
ratio heeft behaald van minder dan 60%. Ben aantal (22) studies die de TDM
slechts gedeelteliik volgden, leverden een gemiddelde respons ratio op van 67%,
terwiil geen enkele van deze studies een respons ratio heeft behaald van minder
dan 50%.
Wat betreft de samenstelling van de steekproef vermeldt Diliman dat de herin-
neringsrondes, vooral de laatste herinnering die per aangetekende post verzon-
den moet worden, de vertekening als gevolg van selectie van respondenten ver-
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kleinen. Subgroepen van respondenten die na de eerste verzending in de steek-
proef ondervertegenwoordigd ziin, reageren relatief wat vaker op de herinne-
ringsrondes.

3.2. De TDM in Nederland: respons

DeTDM is in de Verenigde Staten ontwikkeld, mede op grond van Amerikaans
onderzoek. Het is dan ook de vraag of de succesvo]Ie resultaten van de TDM
zonder meer generaliseerbaar ziin naar de Nederlandse situatie.
Nederlandse gegevens met betrekking tot de TDM berusten voor het merendeel
op onderzoek waarin de TDM slechts gedeelteliik gevolgd is. Zo rapporteert
Nederhof (1982) bii een steekproef uit de Leidse bevolking een respons ratio
van 70% en bii een steekproef uit een vast onderzoekspanel een respons ratio
van 78%. De Leeuw en Hox vinden bii steekproeven uit de Nederlandse bevol-
king respons ratio’s rond 50% (De Leeuw, 1982; Hox, 1986). Ru al deze onder-
zoeken is echter sprake van tameliik grote afwiikingen van de voorschriften van
de TDM (zoals niet personaliseren, niet aantekenen van de derde ronde, biislui-
ten van beloning), zodat deze respons ratio’s moeiliik te interpreteren ziin.

In een methodologisch georienteerd onderzoek is door Hox et al. (1984) nage-
gaan in hoeverre het personaliseren van de begeleidende brieven en het aangete-
kend verzenden van de Iaatste herinneringsbrief in Nederland effect hebben op
de respons. De condities wel/niet personaliseren en wel/niet aangetekend ver-
zenden ziin daartoe gekruist in een 2 x 2 opzet; dit maakt het mogeliik om even-
eens het effect van de interactie van deze twee condities te toetsen. In de condi-
tie aantekenen + personaliseren wordt de TDM volledig gevolgd zodat een ver-
geliiking met de in de Verenigde Staten behaalde respons ratio’s mogeliik is.
Aan deze opzet is nog een viifde conditie toegevoegd; in deze conditie is conse-
quent naar de goedkoopste oplossing gezocht. De belangriikste afwiikingen van
de TDM ziin in deze conditie het als drukwerk verzenden van de brieven en het
copi~ren in plaats van met balpen zetten van de handtekening onder de begelei-
dende brief. Ru het samenstellen van de vragenliist ziin de voorschriften van
Dillman met betrekking tot vorm, presentatie en lay-out zorgvuldig gevolgd. De
steekproef bestond uit 500 aselect uit het telefoonboek van Nederland getrok-
ken adressen; hierbii ziin adressen van bedriiven en instellingen overgeslagen.
De respons na de eerste ronde bedroeg 141 ingevulde vragenliisten. Na de twee-
de ronde was de respons in totaal 251 ingevulde vragenliisten en na de derde
ronde in totaal 272. Significante versehillen tussen de verzendcondities treden
pas op na de derde ronde. De ontvangen respons voor de viif verzendcondities
is als volgt: goedkoopste verzendconditie (PS): 46; gewoon, onpersoonliik
(GO): 55%; gewoon, persoonliik (GP): 51%; aangetekend, onpersoonliik
(AO): 55%; aangetekend, persoonliik (AP): 65%. De respons ratio voor de viif
verzendcondities is als volgt: PS: 49%; GO: 58%; GP: 53%; AO: 61% en AP:
71%. Zowel bii de ontvangen respons als bii de respons ratio bliikt dat slechts
de combinatie Aangetekend en Persoonliike aanhef de respons in vergeliiking
met de andere verzendcondities aanzienliik verhoogd. De overige verschillen
ziin niet significant (Hox et al., 1984). In de verzendconditie Aangetekend +
Persoonliike aanhef — waarbii de TDM vollediggevolgd wordt — is de respons
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ratio 71%. Dit komt overeen met de door Dillman (1978: 271) gerapporteerde
ciifers voor de Verenigde Staten. Wanneer de Total Design Methode van Dill-
man volledig wordt toegepast op een aselecte steekproef uit de gehele bevolking
dan is de respons inNederland dus vergeliikbaarmet de respons in de Verenigde
Staten.
Uit de absolute nantallen respondenten in de verschillende condities bliikt dat
alleen de combinatie van personaliseren en aangetekend verzenden ondubbel-
zinnig effecf heeft. Br worden meer ingevulde enqu~teformulieren terugge-
stuurd; de ontvangen respons (ontvangen/verzonden) wordt groter. De respons
ratio (ontvangen/(verzonden — onbestelbaar)) gaat nog wat verder omhoog
doordat het aantal bekende onbestelbare brieven ook groter wordt; het effect
van de TDM is dan ook voor een deel cosmetisch. De bevinding dat voor een
maximaal resultaat een combinatie van aangetekend verzenden en personalise-
ren nodig is, is in overeenstemming met de theorie van Diliman dat de effecten
van de door hem voorgestelde maatregelen om de respons te verhogen elkaar
versterken met als consequentie dat geen van deze maatregelen kan worden
weggelaten.
In een tweede onderzoek, gericht op het opsporen van mogeliike artefacten bii
het gebruik van postenqu&es, werd door De Leeuw en Hox de TDM methode
volledig toegepast bii een aselecte steekproef van 1000 tiit de bevolking van Ne-
derland. De ontvangen respons was 57% en de respons ratio was 64% (De
Leeuw & Hox, 1985). Ook deze respons ratio’s ziin vergeliikbaar met de res-
pons ratio’s die Dillman rapporteert voor de Verenigde Staten.

3.3. De TDM in Nederland: steekproefsamenstelling

Ben hoge respons bii een enqu~teonderzoek garandeert nog niet dat de verkre-
gen steekproef representatief is. Zo geeft Fluttert (1980) een voorbeeld waarin
zelfs bii een respons van 80% nog een duideliike ondervertegenwoordiging is
van een voor het onderzoek relevante categorie en waarin dit ook een verteke-
ning van de resultaten oplevert. Ben hoge respons is geen doel, maar middel.
In onderzoek naar de oorzaken van nonrespons bii persoonliike interviews
wordt dikwiils een onderscheid gemaakt naar (I) nonresjpons als gevolg van on-
bereikbaarheid van de potenti~le respondent, en (2) nonrespons als gevolg van
een expliciete weigering door de potentiele respondent (‘t Hart, 1974). Bii post-
enqu~tes zal de eerste oorzaak minder belangriik ziin; een kenmerk van post-
stukken is immers dat ze ook bezorgd kunnenworden wanneer de geadresseerde
niet thuis is. Alleen langdurige afwezigheid van de potenti~le respondent levert
problemen op, een reden om enqu~teonderzoek zoveel mogeliik buiten de be-
kende vakantieperiodes te- houden. Weigering om aan het onderzoek mee te
werken zal bii postenqu~tes vermoedeliik een grotere rol spelen; er is immers
geen interviewer die een aarzelende respondent kan over halen om mee te wer-
ken aan het onderzoek.
Weigeraars verschillen in een aantal opzichten van de algemene bevolking. Zo
rapporteert ‘t Hart (1974) dat ouderen vrouwen en bewoners van grote steden
vaker weigeren dan gemiddeld. Vergeliikbare resultaten worden vermeld door
Van Tulder (1977, 1978). Van Tulder vroeg aan respondenten in een face-to-
face interview of zii het gesprek eigenliik hadden willen weigeren. Potenti~le
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weigeraars waren gemiddeld ouder dan respondenten die van harte meededen
aan het onderzoek. In Duitsland ziin door Hippler en Seidel (1985) vergeliik-
bare verschillen gevonden tussen weigeraars en de algemene populatie.
In 1977 was de enqu~tebereidheid in Amsterdam verontrustend Iaag; in 1978
gold hetzelfde ook voor Rotterdam en Den Haag. In 1984 valt het met de ant-
woordbereidheid in de grote steden wel mee, althans wat postenqu~tes betreft.
Ben regressie analyse op het materiaal vanDe Leeuw en Hox (1985) laat zien dat
er geen verband is tussen stadsgrootte en het percentage expliciete weigeraars.
Inwoners van grote steden sturen wel minder vaak een ingevulde vragenliist te-
rug dan inwoners van kleine steden, maar het is niet zo dat de grootste steden
hierbii een exceptioneel grote biidrage hebben. Wellicht spelen bii de grotere
non-respons die het face-to-face interview in de grote steden kenmerkt, proble-
men een rol die specifiek ziin voor de interviewmethode, zoals angst om vreem-
den binnen te laten, uithuizigheid en dergeliike.
In de vragenliist van Hox et al. (1984) waren een aantaL achtergrondvragen op-
genomen naar sexe, leeftiid, opleidingsniveau en beroepsniveau. Ben vergelii-
king van de achtergrondgegevens van de respondenten in de drie ronden laat
zien dat de respondenten uit de derde ronde relatief ouder ziin dan de respon-
denten uit de eerste twee ronden, gemiddeld een lagere opleiding hebben en een
lagere beroepsklassificatie; het sexe-verschil is niet significant. Vergeliiken we
tenslotte de respondenten op de achtergrondvariabelen sexe, leeftiid en oplei-
ding met CRS-gegevens dan bLiikt dat in de uiteindeLiik gerealiseerde steekproef
vrouwen ondervertegenwoordigd ziin, respondenten ionger dan 24 of ouder
dan 60 iaar ondervertegenwoordigd ziin en respondenten met alleen lagere
school ondervertegenwoordigd ziin, terwiil respondenten met een middelbare
opleiding (MULO e.d.) daarentegen juist oververtegenwoordigd ziin.
In dit onderzoek bliikt dus dat overeenkomstig de bevindingen van Diliman
(1978: 190) de laatste ronde er inderdaad voor zorgt dat de verkregen steekproef
de bevolking als geheel beter representeert.
Ook in het onderzoek van De Leeuw en Hox (1985), waarin de TDM volledig is
gevoLgd, verschilt de verkregen steekproef van de algemene populatie, en wor-
den deze verschillen door de tweede en derde ronde enigszins rechtgetrokken.
Behalve vragen naar leeftiid, sekse, woonplaats, en dergeliike was in dit onder-
zoek ook een vraag opgenomen naar de enqu~te-ervaring van de respondenten.
De gemiddelde enqu~te-ervaring van respondenten in de eerste ronde is 1.3; ver-
geliikbaar met de gemiddelde enqu~te-ervaring in 1979 gerapporteerd in een
face-to-face enquete van de NSS (Nederhof, 1981: blz. 100). De gemiddelde en-
qu~te-ervaring voor alle drie de rondes is 1.1, waarbii vooral de derde ronde
personen wist te bereiken met een lage enquete-ervaring (0.5). Deze resultaten
wiizen erop dat een aantal potentiele respondenten pas bii de tweede of derde
ronde ‘over de grens van de nonrespons’ (Van Tulder, 1977) getrokken worden.

3.4. Variaties op de TDM en de hoogte van de respons

DiLlman’s Total Design Methode is een tameliik bewerkeliike en tiidrovende
procedure. De verleiding is dan ook groot om bepaalde lastige onderdelen, zo-
als het personaliseren en het aangetekendverzenden van de Iaatste ronde, weg te
laten. Hox et al. (1984) vonden dat de hoogste respons bereikt wordt wanneer
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de Total Design Methode geheel gevolgd wordt. Wanneer de laatste ronde niet
aangetekend wordt verzonden is de opbrengst van de derde ronde minimani. Dit
houdt in dat, als genoegen kan worden genomen met een lagere respons, de der-
de ronde in ziin geheel kan komen te vervallen. De verzendprocedure wordt dan
een maand korter, een niet onbelangriik voordeel. Ook personaliseren is dan
niet nodig; wel moet verzending als drukwerk vermeden worden.
Het is mogeliik de Total Design Methode uit te breiden, bii voorbeeld door in
de eerste ronde een klein geschenk mee te sturen. Nederhof (1983) laat zien dat
het belangriikste effect hiervan is dat dit een verschuiving van de respons geeft
van de latere rondes naar de eerdere. Deze variatie van de Total Design Metho-
de liikt dan ook vooral op ziin plaats, wanneer het nodig is het tiidschema van
de Total Design Methode in te korten door de laatste ronde(s) te schrappen. Ben
variatie hierop is om geen geschenk mee te sturen, maar een lot, waarmee de
respondent kans maakt op een grote priis. De bureaus Inter/View (staatsloterii)
en Veldkamp (vakantiereizen) hebben hier goede ervaringen opgedaan. In ver-
band met de loteriiwet levert deze variatie wel iuridische problemen op, die
vooraf zorgvuldig bekeken moeten worden.
In het overzichtsartikel van Heberlein en Baumgartner (1978) wordt een meta-
analyse gerapporteerd waarin de respons bii 98 methodologisch georienteerde
onderzoeken voorspeld wordt uit algemene kenmerken van het onderzoek,
steekproefkenmerken, vragenliistkenmerken, en de gevolgde onderzoeksproce-
dures. Uit deze analyse is een formule af te leiden, met behulp waarvan het res-
ponspercentage van een voorgenomen postenqu~te van tevoren geschat kan
worden. Deze formule wiikt in zoverre af van andere formules voor het schat-
ten van de respons (zie Hill, 1981) dat deze formule toegepast kan worderi nog
voordat de enqu~te is verstuurd. Deze formule wordt hieronder weergegeven.

Prediktor Coefficient Codering
constante 36
achtergrond:
marketing — 10
universiteit 0
regering + 10 0 = nee
populatie:
algemene bevolk. — 8 1 = ia
werknemer + 12
school of leger + 10
belang onderwerp
voor respondent + 7 0 = nee, I mogeliik, 2 -ia
lengte in blz. -- 0.5 aantal
aantal contacten + 7 aantal
specinal 3e cont. + 9 0 geen, 1 = gewoon, 2 = aangetek.

3 = telefonisch of persoonliik
beloning le cont. + 6 O7~geen, I = zeer klein, 2 = klein,

3 = groot ($1)

Heberlein en Baumgartner rapporteren dat bovenstaande formule, toegepast op
de onderzoeken die zii geanalyseerd hebben, in 77% van de gevallen een voor-
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speld percentage oplevert dat minder dan 15% afwijkt van de feiteliike respons
ratio. Toegepast op de (deel)onderzoeken gerapporteerd doorNederhof (1981),
De Leeuw (1982), Hox et al. (1984), De Leeuw en Hox (1984), en Hox (1986) —

zeven onderzoeken met in totaal 15 verschillende verzendcondities — levert de
formule voorspellingen op die gemiddeld 3% te laag ziin; de voorspellingsfou-
ten liggen tussen — 11% en + 4%. Decorrelatie tussen de voorspelde respons en
de feiteliike respons is 0.85. De formule van Heberlein en Baumgartner liikt
ook in Nederland een bruikbare indicatie van de te verwachten respons op te le-
veren.

4. KWALITEIT VAN DE ANTWOORDEN

4.1. Response bias; invloed van de persoonlijke benadering

De Total Design Methode van Dillman bliikt een aantal duideliike nadelen van
de postenqu~te succesvol aan te pakken. De respons wordt aanzienliik ver-
hoogd en moeiliik bereikbare respondenten worden, met name door de laatste
aangetekende herhalingsronde, voor een deel alsnog in het onderzoek betrok-
ken. Het is echter de vraag of dit niet ten koste gaat van de kwaliteit van de ant-
woorden.
In het algemeen ziin bii een postenqu~te de antwoorden op potentieel gevoelige
en persoonliike vragen nauwkeuriger en minder sociaal wenseliik (Wiseman,
1972; TulI & Hawkins, 1984). Het ontbreken van interviewereffecten en de gro-
tere privacy bii het beantwoorden van de vragen spelen hierbii een rol. De res-
ponsverhogende maatregelen van de TDM, waarbii de respondenten zeer per-
soonliik benaderd worden, tasten de anonimiteit en privacy van de responden-
ten aan (vgl. Kerin & Peterson, 1977). Bovendien worden deze door de herha-
Iingsronden steeds verder onder druk gezet. De kans bestaat dan ook dat bii ge-
bruik van de TDM behalve de respons ook het percentage sociaal-wenseliike
antwoorden groter wordt.
In een heranalyse van de data van Hox et al. (1984) vonden De Leeuw et al.
(1985) dat het benaderen van de potenti~le respondenten met een op naam
gestelde, persoonliike begeleidende brief het geven van sociaal wenseliike ant-
woorden op vragen, die volgens onafhankeliike beoordelaars daarvoor gevoelig
ziin, bevordert. Het aangetekend versturen van de laatste herhalingsronde
bliikt geen invloed te hebben op het geven van sociaal-wenseliike antwoorden.
De respondenten vatten een aangetekende verzending kenneliik op als een ‘za-
keliike’ en niet als een ‘persoonliike’ benadering.
De bevinding dat personalisering van de begeleidende brief sociaal wenseliike
antwoorden uitlokt is des te opmerkeliiker als men bedenkt dat het hier geen erg
gevoelige vragen betrof (o.a.: hadden uw ouders veel boeken, trok uw vader
veel met u op, had u thuis eeneigen kamer). Het liikt clan ook aan te bevelen om
bii postenqu~tes met zeer persoonliike of privacy-gevoelige vragen het persona-
liseren van de begeleidende brief achterwege te laten; temeer omdat uit onder-
zoek bliikt dat de invloed van een gepersonaliseerde brief op de respons gering
is (Heberlein & Baumgartner, 1978; Hox et al., 1984).
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4.2. Response bias; invloed van de herhalingsronden

Respondenten die reageren op herhalingsronden verschillen op een aantal ach-
tergrondvariabelen van respondenten die op de eerste aanschriiving antwoor-
den. Uit het oogpunt van representativiteit is het natuurliik uiterst plezierig dat
deze aarzelende respondenten bii het onderzoek worden betrokken, maar zoals
Sigelman (1982: 345) over de interviewsituatie opmerkt: ‘Agreement to be inter-
viewed is a necessary first step in survey research, but the need for cooperation
does not end once an interview begins. Some people who agree to participate
end up doing so in a manner that undermines the integrety of their participa-
.......
Om na te kunnen gaan of dit ook een rol speelt bii personen die reageren op
de herhalingsrondes van postenqu~tes hebben De Leeuw & Hox (1985) in een
postenqu~te naar sociale omgang en eenzaamheid een aantal methodologische
schalen opgenomen. De respondenten uit de verschillende aanschriifronden ziin
vergeleken op de wiize waarop zii hun rol als respondent opvatten en op de
door hun ervaren enqu~tedruk ofwel ‘questionnaire threat
Ter bepaling van de rolopvattingen van de respondenten ziin drie door Diikstra
& Blsinga (1981) voor de interviewsituatie ontwikkelde schalen gebruikt:
‘trouw’, ‘angstig’, en ‘achterdochtig’. Deze schalen bliiken ook bii gebruik in
een postenqu~te goede psychometrische eigenschappen te bezitten (De Leeuw&
Hox, 1984). De houding van de respondenten ten opzichte van het onderzoek
verschilt significant voor de drie aanschriifronden. Respondenten, die direct op
de vragenliist reageerden, hebben een duideliik positievere houding tegenover
het onderzoek dan respondenten die op een herhalingsronde reageerden. Deze
laatsten ziin ‘achterdochtiger’, ‘angstiger’, en minder ‘trouw’.
Voor het bepalen van de door de respondenten ervaren enqu&edruk is een door
Bradburn et al. (1978) ontwikkelde proiectieve techniek toegepast. Hierbij
wordt gebruik gemaakt van de door de respondenten waargenomen geldende
sociale normen. Br is een schaal geconstrueerd, bestaande uit viif vragen, die
specifiek terugslaan op de in het onderzoek gebruikte vragenliist (De Leeuw &
Hox, 1984). Bii iedere vraag worden de respondenten verzocht aan te geven
wat, volgens hen, de meeste mensen zouden denken van de gebruikte vragen-
lust. De vragen ziin opgenomen in Overzicht 2; de antwoordmogeliikheden ziin
Ja en Nee.

Overzicht 2. Vragen naar ervaren enqu~tedruk

1. De meestY mensen zullen de vragen bedreigend vinden.
2. De m&e~t~mensen zullen de vragen te persoonliik vinden.
3. De meest~mensen zullen op de vragen liever geen antwoord willen geven.
4. De ~ mensen zullen de vragen te opdringerig vinden.
5. De m~estImen5~n zullen er moeite mee hebben de vragen eerlijk te beantwoorden.

De psychometrische kwaliteiten van deze schaal ziin goed; zo voldoet deze aan
het Mokken-model (H = 0.59) en heeft met slechts viif vragen een hoge be-
trouwbaarheid (Rho = 0.81; Co~ffici~nt Alpha = 0.79).
Ru vergeliiking op ervaren enqu~tedruk blijkt er een duideliik verschil te ziin
tussen de respondenten op de verschillende aanschriifronden. Directe respon-
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denten vinden dat er minder dreiging van de vragenliist uitgaat dan responden-
ten op de herhalingsronden; bii de respondenten op de derde aangetekende her-
halingsronde is deze geschatte ervaren enqu~tedruk het hoogst.
Ten slotte is onderzocht of er verschillen tussen de aanschriifronden ziin in de
nauwkeurigheid waarmee de respondenten de inhoudeliike vragen over een-
zaamheid beantwoorden. Noch in de consistentie van de antwoorden (schaal-
baarheid), noch in het aantal ontbrekende waarden, ziin er verschillen tussen de
directe respondenten en de respondenten op de verschillende herhalingsronden.

5. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN

Een goed uitgevoerde postenqu~te is een goedkope en effectieve dataverzame-
lingsmethode. De kwalificatie ‘goed uitgevoerd’ is hierbii echter essentieel.
Wanneer een interviewer aanwezig is dan kan die kleine onvolkomenheden in
een enqu~te dikwiils nog wel opvangen; bii een postenqu~te kan dit niet. Fouten
bii de opzet en/of de uitvoering van een postenqu~te zullen er al snel toe leiden
dat de voordelen van deze methode niet kunnen worden uitgebuit.
Ru een postenqu~te is het dan ook noodzakeliik dat aan het opstellen van de
vragen en aan het construeren van het enqu~teboekie uitvoerige en gedetailleer-
de aandacht wordt besteed. Rekening houden met de talloze aanbevelingen die
ziin gedaan voor het opstellen van de vragen (Bradburn & Sudman, 1979; Dill-
man, 1978) kost echter tiid. Bovendien leidt het opvoigen van de voorschriften
van Dillman voor het enqu~teboekie er doorgaans toe dat het enqu~teboekie
dikker wordt, en dus duurder. Het uitvoeren van een vooronderzoek kost even-
eens tiid en geld. Kortom: in de praktiik van het onderzoek schieten deze zaken
er nogal eens bii in, vooral wanneer met tiid en geld gewoekerd moet worden.
Ten onrechte echter; het gaat hier nameliik om investeringen die in een later sta-
dium van het onderzoek worden terugverdiend, niet alleen immaterieel doordat
het onderzoek beter wordt, maar ook financieel. Ben zorgvuldige opzet van een
postenquete leidt tot een hogere en snellere respons, waardoor met een kleinere
initi~le steekproef en met een maximum van drie herhalingsronden kan worden
volstaan. Wanneer de vragenliist per computer verwerkt wordt heeft een goed
opgezet enqu~teboekie het voordeel dat de gegevens veelal rechtstreeks vanuit
het boekie kunnen worden ingetikt, zonder het zo dure coderen van de vragen
en het overzetten van de antwoorden op ponsconcepten. De veel gebruikte
ponsaanwijzingen die de marge van enqu~teboekies plegen te ontsieren ziin
evenmin nodig; wanneer een enqu&eboekie zonder dit soort aanwijzingen niet
ontciiferd kan worden is er alle reden om ie af te vragen hoe de respondenten
het dan hebben kunnen invullen!
Bekiikt men de resultaten van het onderzoek naar responsverhogende maatre-
gelen nauwkeurig dan bliikt, behalve de conditie wanrin de Total Design Me-
thode volledig wordt gevolgd, tevens de eenvoudiger verzendconditie, waarbii
de begeleidende brief door de onderzoeker met balpen ondertekend wordt en de
vragenliist als briefpost wordt verzonden, de respons merkbaar te verhogen in
vergeliikingmet de ‘drukwerk’ conditie. Wanneer de extra kosten van persona-
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liseren en aangetekend verzenden onoverkomelijk ziin, maar het financieel wel
mogeliik is om een verzending als drukwerk te vermiiden dan is deze verzend-
conditie te prefereren.
De door Sigelman (1982) tiidens interviews opgemerkte onco~5peratieve hou-
ding bii aarzelende respondenten, doet zich ook enigszins voor bii postenqu~-
tes. Herhalingsronden halen respondenten binnen, die ouder aim, weinig en-
qu~te-ervaring hebben, en lager ziin opgeleid, en verbeteren zo de representati-
viteit van de steekproef. Maar herhalingsronden leveren ook respondenten, die
een minder positieve houding hebben ten opzichte van het onderzoek, en res-
pondenten die hoewel ze de vragen beantwoorden een toenemende mate van
‘vragenliistdruk’ ervaren.
Het is dan ook voorstelbaar dat de TDM door de nadruk die gelegd wordt op
een persoonliike benadering van de respondent gevoeliger is dan andere enque-
temethoden voor de effecten van sociale wenseliikhe1d. In hoeverre dit bii een
specifieke vraagstelling een re~el gevaar is kan in het vooronderzoek mede on-
derzocht worden, zodat de definitieve enqu~te eventueel aangepast kan worden,
biivoorbeeld door het personaliseren achterwege te laten. Door in het enqu~te-
boekie een korte schaal voor ervaren enqu~tedruk op te nemen of door de vra-
gen door onafhankeliike beoordelaars te laten beoordelen op de mate van ge-
voeligheid voor sociale wenseliikheid, kan informatie worden verkregen met be-
hulp waarvan het mogeliik is de effecten van sociale wenseliikheid achteraf sta-
tistisch te onderzoeken en indien nodig hiervoor te corrigeren (Tull & Hawkins,
1984: 131; Bradburn et al., 1978).
Een postenqu~te is een specifieke vorm van een zelfstandig in te vullen enqu~te.
Door de respondent zelfstandig in te vullen enqu~tes kunnen ook in andere on-
derzoeksituaties worden toegepast. Wanneer verschillende personen tegeliik on-
dervraagd moeten worden (biivoorbeeld in een gezin) dan maakt een schriftelii-
ke enqu~te het mogellik dit efficient te doen en zonder onderlinge beinvloeding
van de respondenten. Andere mogeliikheden ziin het combineren van een face-
to-face interview met een zelfstandig in te vullen enqu~teboekie, dat door de in-
terviewer eventueel later kan worden opgehaald, of door de respondent kan
worden teruggestuurd, en het achterlaten van een schrifteliike enqu&te op die
adressen waar ondanks herhaald huisbezoek steeds niemand thuis is getroffen.
Ook bii deze toepassingen is het noodzakeliik uitvoerige aandacht te besteden
aan de opzet en constructie van het enqu&eboekie en de begeleidende instruc-
ties.
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2. Ontwikkelingen in industrieel
marktonderzoek

P.S. ZWART

SAMENVATTING

Bij het nangeven van ontwikkelingen in industrieel marktonderzoek richten we ons met
name op het onderzoek ten behoeve van organisaties die gespecialiseerde in plaats van
massa-artikelen leveren. We onderscheiden drie kiassen van onderzoek, te weten markt-
beschrijvend onderzoek, aankooponderzoek en onderzoek en behoeve van de marktin-
strumenten. Het marktbeschrijvend onderzoek maakt bij het raadplegen van secundaire
bronnen steeds meer gebruik van databanken. Wat het aankooponderzoek betreft, valt
op dat in (marketing) tijdschriften veel aandacht aan dit onderwerp wordt besteed, ter-
wiji de marktonderzoekbureau’s dit soort onderzoek relatief weinig uitvoeren. Onder-
zoek ten behoeve van de marktinstrumenten wordt wel veel uitgevoerd voor het marktin-
strument produkt, maar relatief weinig voor de instrumenten promotion en persoonlijke
verkopen.

1. INLEIDING

Een artikel in het Tijdschrift voor Marketing van juni 1983 met als titel ‘Indus-
tri~1e marketing: nooit van gehoord?’ (Matthyssens (1983)) geeft naar mijn me-
ning treffend aan dat industri~1e marketing pas de laatste jaren in Nederland
een volwaardige plaats binnen het probleemgebied marketing heeft gekregen.’
Dit heeft ondermeer geresulteerd in het sinds 1982 verschijnen van de rubriek
‘Industri~1e Marketing’ in het Tijdschrift voor Marketing. Deze belangstelling
heeft er o.a. ook toe geleid dat in 1984 een omvangrijk onderzoeksproject inza-
ke de ontwikkeling van de inkoopfunctie in de Nederlandse industrie (in op-
dracht van het ministerie van Economische Zaken) van start is gegaan. Oven-
gens is het met het aantal internationale tijdschriften dat zich specifiek met in-
dustni~1e marketing bezighoudt niet best gesteld. Het enige toonaangevende
tijdschnift op dit gebied, Industrial Marketing Management, verschijnt ‘pas’
vanaf 1971.
E~n van de belangrijkste redenen voor de trage ontwikkeling van industni~le
marketing binnen het probleemgebied marketing is het felt dat veel industriele
bedrijven als managementconceptie nog steeds de produktgenichte benadering
aanhangen. Gelukkig komt hierin de laatste jaren duidelijk verandering. Steeds
meer bedrijven zien namelijk in dat de marketingfilosofie in de plaats dient te
komen van de produkt- of verkoopgerichte benadering.
Het aangeven van ontwikkelingen in eenprobleemgebied c.q. — subgebied gaat
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ervan uit dat er in het verleden op dat gebied voldoende is ‘gebeurd’. Voor de
marketing (o.a. ‘Ontwikkelingen in marketing’ (Leeflang, 1978)) en voor het
marktonderzoek (o.a. haalt het marktonderzoek 1984? Een analyse van de ont-
wikkelingsgang en stand van zaken’ (van der Zwan, Huisman, 1975)) zijn derge-
Luke ontwikkelingen al eens beschreven. In dit artikel zal een poging worden ge-
daan enige ontwikkelingen in het industrieel marktonderzoek ann te geven. Op
voorhand vermeld ik evenwel dat er tot nu toe in de Literatuur relatief weinig
aandacht is besteed ann trends in bet industrieel marktonderzoek.
In paragraaf twee zal het verschil tussen industrieel en consumentenmarkton-
derzoek worden aangegeven, waarbij zowel naar de vragers als de nanbieders
van industrieeL onderzoek wordt gekeken.
Paragraaf 3 traclit de ontwikkelingen in het industrieeL marktonderzoek te be-
schrijven. In paragraaf 4 behandeLen we een toepassing van een industrieeL
marktonderzoek, te weten een inventarisatie van de Nederlandse sensoren-
markt.

2. INDUSTRIBEL VERSUS CONSUMENTENONDERZOEK

2.]. De industri~1e rnarkt

Alvorens we bet verschil tussen industrieel marktonderzoek en consumenten-
marktonderzoek aangeven, geven we een definitie van industrieel marktonder-
zoek (Cox, Jr., 1979). Industrieel marktonderzoek is het systematisch verzame-
Len, verwerken en analyseren van gegevens met betrekking tot het nemen van
marketingbeslissingen voor industri~Iegoederen en diensten. Deze definitie ver-
schiLt inhoudelijk niet van die over marktonderzoek in bet algemeen (zie o.a.
Zwart, 1984). Onder industri~1e goederen en diensten_verstaan we goederen en
diensten die ann industri~Le en institutionele afnemers/organisaties worden ge-
Leverd en die op hun beurt weer worden gebruikt voor bet voortbrengen van
goederen en diensten. Gm een indruk te krijgen waar industrieeL marktonder-
zoek zich met name mee bezig moet houden, gaan we na in welk opzicht in-
dustri~1e markten verschillen van consumentenmarkten (zie o.a. van der Most,
1977; Hutt en Speb, 1981).
1. ~~fge/eidevraag ___

UiteindeLijk zullen industri~Le goederen en diensten ahijd worden gebruikt om
goederen/diensten aan consumenten te leveren. Vandaar dat afnemers van in-
dustri~Le produkten/diensten zoveel mogeLijk rekening houden met bet feit dat
zij hun produkten/diensten ook weer moeten verkopen. Dit heeft o.a. tot ge-
voLg dat de vraag naar industri~1e produkten in veel gevallen inelastisch is. Te-
vens geLdt in het algemeen dat het analyseren van eenindustri~1e markt — door
de onoverzichtelijkheid ervan — moeilijker en tijdrovender is dan bet analyse-
ren van de consumentenmarkt.
2. vraagcouicentratie
Voor veel industri~Le bedrijven geLdt dat bet aantal potenti~le afnemers reLatiet’
beperkt is en in bepanide gevallen regiogebonden. Bovendien geldt yank de zo-
genaamde 80-20 regel: een beperkt deeL van de bedrijven neemt bet LeeuwendeeL
van de afzet voor zijn rekening. Dit verhoogt uiteraard de kwetsbaarheid van de
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aanbieders van produkten/diensten, temeer daar grote afnemers vrij zijn een
kontrakt met een concurrent af te sluiten.
3. aankoopproces
Een bedrij f verkoopt een produkt/dienst nan een ander bedrij f, dus niet ann een
persoon. Wanneer bet nankopen van een industrieel produkt een vrij forse in-
vestering vereist, wordt over bet algemeen de aankoopbeslissing genomen door
een ‘aankoopcomit~’. Meer functionarissen uit bet bedrijf wanrana men wil
verkopen bebben dus invloed op de aankoopbeslissing. Dit houdt in dat men in-
zicbt moet bebben in de wijzewaarop de beslissingen in het comit~ tot stand ko-
men, welke functionaris in eerste instantie moet worden benaderd, wie welkein-
formatie wenst enz. Het feit dat een bedrijf yank met enkele grote nfnemers te
maken beeft en geconfronteerd wordt met een annkoopcomit~ impLiceert een
zeer intensief kontakt tussen nanbieder en koper. Temeer dnar zelden sprake is
van een tussenscbakel bij de verkoop (wat op de consumentenmarkt vaak wel
bet geval is).

2.2. De aanbieders van industrk~Ie goederen

Bij bet anngeven van de verscbillen tussen een industri~Ie markt en een consu-
mentenmarkt, zijn we mm of meer impliciet uitgegaan van een bepanid type in-
dustri~Ie nanbieder, namelijk een nanbieder die voornamelijk produceert voor
~n (of enkele) sector(en). In zijn algemeenbeid kunnen we twee typen nanbie-
ders van industrieLe goederen en diensten onderscbeiden.
a. nanbieders van produkten gericbt op de gebele industrie: massa-artikelen.

Voorb.: copieerappnratuur, computers.
b. nanbieders van produkten gericbt op slecbts enkele sectoren uit de industrie:

gespecialiseerde artikeLen. Voorb. een verpakkingsmnchine, een druksensor,
een anrdappelrooimacbine. Uiteraard zijn allerlei tussenvormen denkbaar.

ad a. aanbieders massa-artikelen
Fabrikanten die industri~1e produkten voor de gehele industrie (een massa-
markt) produceren, zijn in veel opzichten te vergelij ken met fabrikanten die
consumentenprodukten op de markt brengen. Het zi.jn yank middeigrote c.q.
grote organisaties, die over bet algemeen aLs organisatiefilosofie de marketing-
gericbte benadering nanbangen. VeelaL treffen we bij deze aanbieders eenmar-
keting- en marktonderzoekafdeling ann. De communicatie tussen bet bedrijf en
bet industri~1e mnrktonderzoekbureau loopt via de marktonderzoeknfdeling en
de opdracbten vertonen veel overeenkomsten met die uit de consumentenmarkt.
Je zou kunnen zeggen dat bet industri~1e mnrktonderzoekbureau een produkt
levert, bijv. de rapportage van een kwantitatief onderzoek in de vorm van tabeL-
len. De marktonderzoekafdeling ‘vertanit’ deze tabellen dan naar de interne ge-
bruikers. Ook de bantering van de marketing-mix door dergelijke aanbieders
verscbiLt niet veel van de (grotere) aanbieders van consumentengoederen. Alle
marktinstrumenten spelen bij ben een rol en niet alleen de persoonlijke verko-
pen.

ad b. aanbieders gespecialiseerde artikelen
Het grootste nantal bedrijven dat voor de industriele markt produceert, valt on-
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der bet type nanbieders dat gespecialiseerde produkten maakt. Bij deze nanbie-
ders is in veeL gevalLen de marketing-gedachte nog tamelijk onderontwikkeld.
Ret betreft yank kLeine en/of middelgrote bedrijven die relatief weinig know
how bebben op bet gebied van de marketing en bet marktonderzoek. ALs dit ty-
pe nanbieder extern onderzoek wil laten verricbten, dan is de roL van bet onder-
zoekbureau anders dan die bij de nanbieder van massa-artikelen. Men denkt
veelaL mee bij de probleemformulering en levert veeL meer een dienst dan een
kant en kLanr produkt. De rapportage geschiedt meestaL recbtstreeks nan de di-
rektie. De bantering van de marketing-mix door deze bedrijven verschiLt funda-
menteel met die van de bedrijven die voor de massamarkt (industrieel en/of
consumenten) produceren. Naar schatting wordt 8OWo van bet marketing-bud-
get besteed ann persoonlijke (directe) verkopen. Dit vloeit mm of meer logi-
scherwijs voort uit bet feit dat directe contacten met (grote) afnemers zeer be-
langrijk is en dat veeL bedrijven nog teveel produktgericht denken. De overige
marktinstrumenten krijgen mede daardoor onvoLdoende aandacbt (uitgezon-
derd de prijs).
In paragraaf 3 zuLlen we voor de door ons onderscbeiden typen industri~Ie nan-
bieders nagana wat de ontwikkeLing in bet marktonderzoek is geweest.

2.3. De aanbieders van industrieel rnarktonderzoek

Er zijn vele organisaties die zich bezigbouden met industrieel marktonderzoek.
Dit zijn, nnnst de bekende ‘full-service’ marktonderzoekbureau’s, naar be-
drijfstak en/of produkt gespeciaLiseerde (kleine) industri~le marktonderzoek-
bureau’s, organisatie-adviesbureau’s en tecbniscbe bureau’s. Omdat bet indus-
tri~Le mnrktonderzoek nog betrekkelijk weinig ontwikkeld is in Nederland, is er
weinig inzicht in en concentratie nan de aanbodzijde van de markt. Naar schat-
ting nemen de 5 grote marktonderzoekbureau’s in ons land (die alien een indus-
tri~1emarktonderzoeknfdeling bebben) minder dan de helft van de omzet in bet
industrieeL mnrktonderzoek voor hun rekening. Ann onderzoek voor de consu-
mentenmarkt nemen ze danrentegen ± 80% voor bun rekening. Daarbij dient
vermeLd te worden dat marktonderzoek voor de consumentenmarkt een omzet
beeftdie 4 ~ 5 keer boger Ligt dan de omzet in industrieel marktonderzoek. In de
VS was in 1973 de verbouding consumentenonderzoek: industrieeL onderzoek
4:1(1973 Survey of Marketing Research). Industri~Le bedrijven geven namelijk
relatief weinig ann marktonderzoek uit. Nanrmate steeds meer bedrijven mar-
ketinggericht zijn (moeten) gaan denken, en er sprake is van eenopleving van de
industri~Le bedrijvigbeid in Nederland, kunnen weeen toename in de vrnag nanr
industrieeL marktonderzoek verwncbten. Om voor de vrngers nnnr industrieel
marktonderzoek de inzicbtelijkheid in de aanbodzijde van de mnrkt te vergro-
ten, zou-een onderzoek kunnen worden verricht nnarde mate wanrin organisa-
ties/bureau’s in opdracht van derden industrieel mnrktonderzoek verrichten.
Dit zou bet anatal bureau’s in bet jaarbuLletin ‘NVM aLgemene informatie’, nar-
dig kunnen doen toenemen (zie bijlage: een overzicht van industri~Le markton-
derzoekbureau’s in Nederland).
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3. ONTWIKKELINGEN IN INDUSTRIEEL
MARKTONDERZOEK

We hebben in paragrnaf 1 reeds gememoreerd dat de aandacht in de vaklitera-
tuur voor industrieeL mnrktonderzoek niet overdadig genoemd kan worden.
ALs uitgangspunt voor bet nangeven van trends in bet industrieel marktonder-
zoek, gebruiken we een in 1977 in bet Journal of Marketing (Greenberg, Gold-
stucker en Bellenger, 1977) verscbenen overzicbt (zie tabel 1) van bet gebruik
van marktonderzoektechnieken door allerlei typen bedrijven (wanronder indus-
tri~le bedrijven).
De gegevens wanrop tabel 1 is gebaseerd, dateren uit 1975 en bebben betrekking
op de Amerikaanse markt. Recentere cijfers zijn naar mijn mening nocb in
Amerika noch in NederLand voorbanden. Wat betreft de ontwikkelingen voor
1975 voLstnnn we met de opmerking dat industrieel marktonderzoek voorname-
lijk bestond uit bet raadplegen van secundairebronnen en de informatie verkre-
gen via de eigen funktionarissen (met name bet vertegenwoordigersapparnat en
de inkopers). Primaire gegevens worden nog nauwelijks verzameld (Cox, Jr.,
1977, pag. 7).
Uit tabeL 1 blijkt overduidelijk dat in 1975 in de VS rnarktonderzoektechnieken
veeL frequenter werden gebruikt door nanbieders van consumentenprodukten
dan door industri~Ie nanbieders. De technieken die door industri~Ie bedrijven
relatief veel werden gebanteerd zijn bet raadplegen van externe en interne se-
cundaire bronnen, bet verzamelen van primaire gegevens d.m.v. interviews
(wanronder de Delphi Metbode) en/of enqu~tes, en de analysetechnieken corre-
latie- en regressie en tijdseries. Met name de schaaltechnieken worden zeer spo-
radiscb gebruikt.

Op basis van de in paragraaf 2 genoemde verscbilLen tussen een industri~1e en
een consumentenmarkt, kunnen we de probLemen wanrmee industriele markt-
onderzoekbureau’s worden geconfronteerd in een nantal categorleen indelen
(zie o.a. van der Most, 1977). Dit zijn:
1) marktbescbrijvend onderzoek
2) aankooponderzoek (koopproces in industri~le bedrijven)
3) onderzoek t.b.v. de marktinstrumenten

ad. 1. Marktbeschrijvend onderzoek
Als gevoLg van bet feit dat we op een industri~le markt met een afgeleide vrang
te maken bebben en dat die vrnag ook nog in veel gevaiLen geconcentreerd en re-
gio-gebonden is, is bet wenselijk dat de nanbieder een zo volledig mogehik in-
zicbt beeft inzijn potentiele afnemers. Dit geldt uiteraard met name voor bet ty-
pe bedrijven dat gespecialiseerde produkten op de markt brengt. Onder mnrkt-
bescbrijvend onderzoek verstaan we onderzoek dat een industriele mnrkt qua
omvnng, ontwikkeling, distributievorm, concurrentiesituatie (sterkte/zwakte)
enz. bescbrij ft. Als een bedrijf zeer weinig weet van een potenti~le mnrkt (buy.
een buitenLandse markt of een markt voor een voor bet bedrijf nieuw produkt),
dan zal men veelaL volstann met een globaal (verkennend) onderzoek. Het
mnrktonderzoek beperkt zich dan tot bet verzamelen van secundaire gegevens
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Tabel 1. Use and Rank of Techniques by Type ofCompany.

TYPE OF TECHNIQUE

TYPE OF COMPANY

CONSUMER INDUSTRIAL

Data Gathering

Analysis of trade journal data, trade
association data, etc.

Analysis of internal company records
Personal interviews
Telephone surveys
Mail surveys
Focus group interviews
Consumer panels
Store audits
Research Design
Informal experimental designs
Test marketing
Life style analysis
Simulation
Formal experimental designs
Delphi technique
Sampling Procedure
Simple random sampling
Stratified sampling
Quota sampling
Judgmental sampling
Cluster sampling
Analysis
Measures of dispersion
Regression/correlation analysis
Confidence intervals
Time series analysis
Statistical test of significance
Analysis of variance
Factor analysis
Cluster analysis
Multidimensional scaling
Discriminant analysis
Bayesian analysis
Canonical analysis
Measurement
Semantic differential
Projective psychological techniques
Likert scale
Multidimensional scaling
Q-sort technique
Thurstone scale

91%
95
-79
74
79
81
57
74

97%
97
75
74
69
16
16
9

67
62
36
36
36
17

13
34
4
15
6

22

76
69
60
52
43

41
31
18
29
15

79
64
76
67
76
41
36
21
29
31
14
10

43
54
34
59
28
12
15
9
6
6
12
0

52
36
17
29
21
12

0
0
0
0
0
0

(42) (68)
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(desk. research) en autoriteiteninterviews (o.a. bij vertegenwoordigers van
branche-organisaties en redacteuren van vakbladen). Wanneer een bedrijf (of
een branche-organisatie) reeds enige kennis van de markt heeft, kan d.m.v. bet
verzamelen van primaire gegevens gericbte informatie over enkele aspekten van
die markt worden verkregen. Men zou bijv. potentiele afnemers kunnen vragen
naar de criteria die ze banteren bij de keuze tussen produkten/fabrikanten. Ook
kan men geinteresseerd zijn naar bet oordeel dat gebruikers bebben over de
tecbniscbe kwaliteiten van een produktklasse. Dergelijke primaire gegevens
kunnen m.b.v. scbriftelijke, telefoniscbe of persoonlijke interviews worden ver-
kregen. Het meer specifiek onderzoeken van ~n of enkele aspekten van een in-
dustri~le markt, vindt over bet algemeen meer plants in opdracbt van type be-
drijven die massa-artikelen op de markt brengen, dan via bet andere type be-
drijven. Marktbescbrijvend onderzoek kan tenslotte bet voorspellen van buy.
de marktomvang voor de komende jaren omvatten. I)it kan op bet niveau van
de primaire vraag en de secundaire vraag. Uit tabel 1 blijkt dat veel industri~le
bedrijven de ontwikkelingen in de totale markt en bun eigen nandeel volgen
(d.m.v. tijdserie-analyses).
De noodzaak voor de meeste industriele bedrijven om marktbescbrijvend on-
derzoek te doen, blijkt duidelijk uit tabel 1. Anno 1985 is de beboefte ann dit
soort onderzoek nog steeds bij veel industri~le bedrijven nanwezig en vindt bet
met name bij de bedrijven die gespecialiseerde produkten op de markt brengen
veel plants. In vergelijking met 1975 heeft bet marktbescbrijvend onderzoek
weinig verandering ondergaan wat betreft de nanpak van bet onderzoek. Dit is
niet zo verwonderlijk, omdat bet betrekkelijk eenvoudig is. Wel is er een ont-
wikkeling gaande om ann de vraag naar marktgegevens per branche c.q. type
produkt beter te kunnen voldoen. De zogennamde databanken zijn voor dit
doel in bet leven geroepen. Veel van deze databanken zijn internationaal ge-
ori~nteerd, en bevatten algemene gegevens over bedrijven, markten en statistie-
ken (nationnal). Ook dienen ze yank als ‘verwijzers’ naar voor een bepaald be-
drijf/produkt/markt/land relevante publikaties (buy. de EVD). Daarnaast be-
staan veel branchegericbte en/of onderwerpgericbte databanken (bijv. Textile
Technology Digest, Volkswagen AG, pricedata, pollution, MMA (Management
en marketing)). Een bedrijf kan effectief gebruik maken van databanken als
men goed op de boogte is wat de databank voor (specifieke) informatie te bie-
den beeft. Ook binnen een databank kan bet zoekproces nnarde juiste informa-
tie (m.b.v. buy. een ‘on-line’ terminal) soms tijdrovend zijn. Tevens constate-
ren we een toenemend gebruik van de Delphi-metbode (als uitbreiding op bet
autoriteiteninterview) in bet beschrijvend onderzoek. Organisatoriscbe proble-
men verhinderen een nog frequenter gebruik van deze methode. Publikaties
over bet onderwerp ‘marktbescbrijvend onderzoek’ in vaktijdscbriften komt
men nauwelijks tegen. Dit is overigens niet zo verwonderlijk, omdnt bet veelal
bedrijfsspecifieke onderzoeken betreft. Toch ben ik van mening dat een voor-
beeld van een marktbescbrijvend onderzoek verhelderend kan werken voor die
bedrijven die nog weinig ervaring met dit soort onderzoek hebben (zie buy.
Pi~st, De Vries, Zwart, 1984).

ad. 2. Aankooponderzoek
In vergelij king met onderzoek verricbt naar bet gedrag van consumenten, is er
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in Nederland, in tegenstelling tot in bet buitenland (met name in de VS) weinig
empirisch onderzoek verricht naar dewijze wanrop bet koopproces in industri~-
le bedrijverrpLaatsvindt. Marktonderzoekbureau’s voeren ook relatief weinig
aankooponderzoek uit. Uitzonderingen hierop vormen onderzoeken in relatief
grote industri~le deelmarkten als de medische sector, (o.a. ziekenhuizen), de
agrarische sector, de chemie, en bet bankwezen.
In de literatuur heeft bet industri~le (aan)koopproces relatief veel aandacht ge-
kregen. In bet tijdscbrift ‘Industrial Marketing Management’ is naar schatting
±25~’o van bet nantal artikelenop de ~n of andere maniergewijd ann (elemen-
ten uit) bet nankoopproces In 1984 bebben zowel bet ‘Journal of Marketing’
en bet ‘Journal ofMarketing Research’ empirisch gerichte artikelen overdit on-
derwerp gepubliceerd (Moriarty, Spekman, 1984; Vyns, Woodside, 1984). In de
meest recente artikelen over dit onderwerp probeert men zo gedetailleerd moge-
Iijk zicht te krijgen op de stappen die in bet beslissingsproces m.b.t. de nankoop
van industri~Le produktenworden doorlopen (m.b.v. stroomscbema’s) en op de
variabelen die daarbij een belangrijke rol spelen. Technieken die bierbij worden
gebruikt zij n o . a. protocol-analyse, ‘decision-systemanalyse’, simulatie, correla-
tie- en regressie-analyse, en factoranalyse. Een duidelijk theoretisch overzicbts-
artikel over dit onderwerp is ‘Het koopgedrag van organisaties’ (van der Hart,
1981). Hierin komen de verschillende benaderingswijzen in een drietal integrale
modellen t.a.v. bet industri~le koopproces naar voren (de modellen van Sheth,
1973; van Webster en Wind, 1972; en van Hakansson en Wootz, 1979). Van
Weele (1985) wijst op de grote consequenties die invoering van bet ‘Just-in-
Time’ concept (een inkoopbenadering die erop gericbt is de opslag van goede-
ren/voorraden tot een minimum te beperken) in de Nederlandse industrie heeft
op bet nankoopbeLeid van organisaties.
Cheron en Kleinschmidt (1985) bepleiten vanuit de stelling ‘Industri~le markten
zijn heterogeen en complex door de veelbeid van produkten en de verscheiden-
heid van afnemers’ industriele marktsegmentering te ‘verklnren’ uit bet indus-
trieel nankoopgedrag.
De ontwikkelingen m.b.t. bet onderzoek op bet gebied van bet industriele ann-
koopgedrag stnan dus niet stil. Marktonderzoekburenu’s moeten hierop naar
mijn mening inspelen, omdnt de kans groot is dat met name de grotere indus-
tri~le bedrijven naar dit s700rt onderzoek zullen vragen.

ad. 3. Onderzoek ten behoeve van de ,narktinstru,nenten
In tegenstelling tot marktbescbrijvend onderzoek en aankooponderzoek, vindt
onderzoek t.b.v. de bantering van de marktinstrumenten veelal alleen plants bij
industri~le bedrijven die massa-produkten op de markt brengen.
In l973waren in de VS de belangrijkste onderzoekactiviteiten van industri~le
bedrijven gericht op ‘Sales and market research’, ‘Forecasting and trend stu-
dies’ en ‘product research’ (zie tabel 2). Veel anndacht dus voor marktbescbrij-
vend onderzoek en weinig aandacht voor aankooponderzoek en onderzoek
t.b.v. de marktinstrumenten (uitgezonderd bet produkt). Opmerkelijk in deze
tabel is de relatief geringe nandacht voor onderzoek t.b.v. bet marktinstrument
persoonlijke (directe) verkoop, nangezien bet leeuwendeel van bet marketing-
budget hiernan wordt besteed. In de literatuur (met name in bet tijdschrift In-
dustrial MarketingManagement) wordt hiernan ook vrij veel aandacbt besteed.
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Tabel 2. Major Research Activities of Industrial Companies.
DOINGTYPE OF RESEARCH ACTIvITY

Sales and market research:
Measurement of Market Potentials
Market share analysis
Sales analyses
Determination of market characteristics
Establishment of sales quotas, territories

Forecasting and trend studies:
Short-range forecasting (up to 1 year)
Long-range forecasting (over 1 year)
Studies of business trends

Product research:
New product acceptance and potential
Competitive product studies

75%
75
75
74
73

75
73
73

73
73

Base: 436 industrial companies. All research activities conducted bij 70% or more of
the reporting companies are listed above.

Source: 1973 Survey ofMarketingResearch. Chicago: AmericanMarketing Association,
1973, p. 43.

Het meten van de effectiviteit van de mnrktinstrumenten komt steeds meer voor
bij de ‘massa-artikelen producenten’. Hierin zitten duidelijk groeikansen voor
de marktonderzoekbureau’s. Technieken die dnarbij worden gehanteerd, zijn
ontleend nan de onderzoeken op de consumentenmarkt. Recent wordt buy.
Conjunct Meten vrij yank toegepast op industri~le produkten (zie o.a. O’Neill,
1977; v.d. Heuvel, 1981 en 1983; en Cattin, Wittink, 1982). Onderzoek voor bet
marktinstrument ‘promotion’ is veel slechter ontwikkeld dan dat van de consu-
mentenmarkt. Mediabereikonderzoek voor vakbladen bijv. vindt nauwelijks
plants. Gok hierin liggen kansen voor de marktonderzoekbureau’s, omdat een
effectieve manier van verkoopbevordering ondersteunend kan werken bij de
(directe) verkoop.

Wanneer we een koppeling proberen te leggen tussen bet aankooponderzoek en
bet onderzoek t.b.v. marktinstrumenten, dan zou de volgende probleemstelling
bet onderzoeken waard zijn:
‘Op welke wijze kunnen nanbieders van industri~1e produkten bun mnrktinstru-
menten zodanig nanwenden, dat ze de gang van zaken tijdens bet industri~le
koopproces een voor hen gunstige wending kunnen geven’.
In deze paragraaf zijn enkele ontwikkelingen in bet inclustrieel marktonderzoek
gescbetst. Dit artikel wordt nfgesloten met de bebandeling van een industrieel
marktonderzoek, waarbij de nadruk ligt op marktbescbrijvend onderzoek. Ook
wordt bij dit onderzoek aandacht besteed ann de wijzewanrop marktinstrumen-
ten kunnen worden gebanteerd. We beogen met de bespreking van dit onder-
zoek (marketing) managers en (markt) onderzoekers van met name industri~Ie
bedrijven die tot nu toe weinig mnrktonderzoek (lateri) uitvoeren, te laten zien
welke resultaten met een marktbescbrijvend onderzoek kunnen worden verkre-
gen.
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4. EEN TOEPASSING VAN EEN MARKTBESCHRIJVEND
ONDERZOEK

4.1. Probleemformulering

De afgelopen jaren is de afbrokkeling van de Nederlandseindustrie een onderwerp
geworden dat velen bezig boudt. Er zijn dan ook vele oplossingen voor dit pro-
bleem nangedragen, de ~n meer en de ander minder praktiscb. E~n van de
oplossingen, die in brede kring geaccepteerd lijkt te zijn, is die welke innovatie
centrnal stelt om de weg nnar berstel in te slaan. Nederland zou zicb moeten
ricbten op die sectoren, wnar gebruik wordt gemaakt van boogwaardige techno-
logie, omdat bier de concurrentie van de lage lonen landen nog niet zo sterk
wordt gevoeld. Deze visie wordt in bet WRR-rnpport ‘De plants en de toekomst
van de Nederlandse industrie’ van een stevige onderbouwing voorzien. In dit
rapport wordt gepleit voor een anticiperend sector-structuurbeleid, wanrin de
overbeidactief ricbting zou moeten gevennan de ber-specialisatie van de Neder-
landse industrie. Deze specialisatie wordt concreet gemnakt in een advies om de
equipment sector (machine- en apparatenbouw, elektrotecbniek, transportmid-
delen en instrumenten) te versterken. Volgens de WRR maakt de komst van de
micro-elektronica automatisering op kleine scbaal mogelijk en ‘vooral in deze
op kleinere scbaal afspelende ontwikkelingen liggen kansen voor Nederland op
bet gebied van instrumenten, processcontrol-units, numeriek bestuurde syste-
men, adaptieve robotica, intelligente sensoren en software
Op basis van een eerder verricbt onderzoek nanr de instrumentenmarkt in Ne-
derland (De Vries, Zwart, 1983), is gekozen voor een marktbescbrijvend onder-
zoek met als doelstelling:
‘Is bet commercieel en tecbniscb mogelijk ten beboeve van en in samenwerking
met de Nederlandse Industrie sensoren en sensorinstrumentatie voor industrieel
gebruik te ontwikkelen en succesvol op de markt te brengen?’
Om een antwoord op deze vraag te kunnen geven, zal onderzocbt moeten wor-
den of er een economiscb belangrijke vraag naar nieuwe of te verbeteren senso-
ren c.q. sensorinstrumentatie bestant en zo ja wat de kansen/mogelijkbeden
van de Nederlnndse industrie op deze markt zijn. We benndrukken bierbij dat
bet mede de potenti~le vragers/gebruikers van sensoren zijn die moeten bepalen
langs welke weg innovatie op dit terrein plants kan/moet vinden.

4.2. Opze~ sensorenonderzoek

In bet kader van dit onderzoek verstana we onder een sensor een meetwnarde-
opnemer voor fysische of cbemiscbe grootbeden met een elektroniscb verwerk-
banr uitgnngssignaal.
Om de in paragranf 4.1 gestelde vraag te kunnen benntwoorden zullen we pri-
maire gegevens moeten verzamelen. Hiertoe bebben we 45 bedrijven geselec-
teerd uit diverse takken van de Nederlnndse procesindustrie. Meer dan de belft
van de 45 bezocbte bedrijven boren tbuis in de categorie~n cbemiscbe industrie
en voedings- en genotmiddelen. Qua grootte liggen de bezocbte bedrijven nogal
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uiteen. Het kleinste bedrijf beeft 65 werknemers, terwijl bet grootste bedrijf bij-
na 20.000 werknemers beeft.
We bebben gekozen voor bet mondelinge face-to-face ongestructureerde inter-
view. De vraagpunten die in ieder geval nan de orde werden gesteld, betroffen
een inventarisatie van de buidige vraagzijde van de sensorenmarkt en de wijze
wanrop industri~1e bedrijven die ‘nieuwe’ sensoren op de markt willen brengen
met bun marktinstrumenten kunnen inspelen op betgeen in de markt leeft. Ook
is gevraagd nnar de positie van de Nederlandse industrie op de sensorenmarkt.
Gezien het onderwerp van de studie is bet interview gebouden bij leidinggeven-
de, tecbniscbe medewerkers:
chef instrumentatie nfdeling nieuwbouw/
cbef meet- en regeltechniek van engineering of
chef eLectrotechniek 1 1 afdeling onderboud
4.3. De vraagzijde van de sensorenmarkt

4.3.1. De omvang en de ontwikkeling in de mnrkt
Bij de schatting van de omvang van de sensorenmnrkt zijn we uitgegaan van de
gegevens verkregen van de 45 bedrijven, van bet onderzoek anar de Nederland-
se instrumentenmnrkt (De Vries, Zwart, 1983) en van bet statistiek overzicbt
van de electroniscbe industrie (FME, 1982). Onze (ruwe) schatting van de vraag
naar sensoren in Nederland bedrangt 700 miljoen gulden per jaar. Hierbij zijn
we uitgegnnn van de scbatting dat sensoren 20-25% van de totale wnarde van
een investering op meet- en regelgebied voor bun rekening nemen. De ontwikke-
ling in de sensorenmnrkt mat zich als volgt omscbrijven. Er is sprake van een
groeitendens op basis van zowel de importcijfers (bron: FME, 1982) als de re-
sultaten vanons onderzoek. Op de vraag of men inde komende tijd meer senso-
ren gnat nanschaffen antwoorden 27 (61 W’o) van de ondervrnagde functionaris-
sen positief.
Als redenen voor de uitbreiding van sensoren-aanscbaf werden meestal interne
factoren als verdereautomatisering of vervanging vanpneumatiek door electro-
nica genoemd. Indien men geen verdere groei in bet gebruik van sensoren ver-
wacbtte, wees men voornamelijk op externe factoren zoals de algemene econo-
miscbe recessie en de werkgelegenbeid.

4.3.2. Het bezit van en de vraag anar soorten sensoren
Wat betreft bet bezit van en de vraag naar soorten sensoren, bebben we tijdens
bet interview gevrnngd naar:
— de huidige problemen per categorie en per sector;
— de potenti~1e vraag die uit de huidige problemen voortvloeit;
— de criteria die de koper van sensorenhanteert om tot de uiteindelij ke leveran-
cierskeuze te komen.

Wat betreft de buidige problemen per categorie sensor en de potenti~le vraag
die bieruit kan voortvloeien, verwijzen we naar Pi~st, De Vries en Zwnrt (1984).

4.3.3. Criteria bij levernncierskeuze
Om bet inzicht in de huidige stand van zaken betreffende de sensorenmnrkt te
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vergroten, is gevraagd naar de criteria die de koper van sensoren banteert om tot
de uiteindelijke leverancierskeuze te komen.
Ann de ondervraagden is gevraagd de criteria naar volgorde van belnngrijkbeid
te rangscbikken. De voorgelegde criteria luiden: tecbniscbe produktspecificatie,
prijs, service, veiligbeid van bet produkt, gebruikersvriendelijkbeid, levensvat-
baarbeid leverancier, levertijd en bereikbaarheid Leverancier. De resultaten
staan vermeld in tabel 3. Deze tabel moet als volgt worden gelezen: 83~o van de
bedrijven rangscbikt ‘specificaties’ bij de drie belangrijkste criteria.

Tabel 3. Rangschikkinggeselecteerde criteria.
CRITERIA BIJ
LEVERANCIERSKEUZE

GERANGSCHIKT BIJ DE 3
BELANGRIJKSTE CRITERIA

technische produktspecificaties 83
veiligheid van bet produkt -48
prijs 42
service - 31
levensvatbaarheid van de leverancier 21
gebruikersvriendelij kheid 16
levertijd 9
bereikbaarbeid van de leverancier 7

T.a.v. de criteria kunnen tevens de volgende opmerkingen worden gemaakt.
1. Kleine bedrijven becbten meer wnarde nan levertijd dan grote bedrijven.
2. Kleine bedrijven becbten meer waarde nan service van de leverancier dan

grote bedrijven.
3. Functionarissen werkzaam op de afdeling engineering/nieuwbouw letten
sterker op de produktspecificaties dan de gesprekspnrtners die werkzaam
zija opde afdeling onderboud. Dit illustreert de verscbilLende belangen van
deze twee afdelingen binnen bet bedrijf.

Uitgaande van de problemen die bij gebruik van bepaalde sensoren zijn gecon-
stateerd, van de potenti~1e vraag naar bepanlde sensoren en van de criteria die
de gebruikers van sensoren banteren bij de annscbnf, bespreken we in pnragraaf
4 de wijze wanrop we met de mnrktinstrumenten op deze markt zouden kunnen
opereren.

4.4. Hantering van de marktinstrumenten door sensorenfabrikanten

Alvorens7 we ons op de marktinstrumenten ricbten, staan we stil bij de positie
van bet Nederlandse bedrijfsleven op de sensorenmnrkt. In principe kan de in
de vorige paragraaf g~signaIeerde beboefte zowel door buitenlandse bedrijven,
die momenteel ruim9OIVo van de sensorenmarkt verzorgen, als door Nederland-
se bedrijven worden voorzien. Waar liggen nu de beste mogelijkbeden voor Ne-
derlandse producenten? Ann de band van de gebouden interviews kan hierop
gedeeltelijk een antwoord worden gegeven. Er is namelijk steeds nan de betrok-
ken functionarissen gevraagd of Nederlandse bedrijven tecbniscb en commer-
cieel in stant geacbt moeten worden in de door ben geformuleerde beboefte te
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voorzien. De kleinere bedrijven, met minder ervaring en technische kennis
m.b.t. sensoren antwoordden bierop in de trant van: ‘ja, wanrom niet?’. Grote-
re bedrijven met meer ervaring en tecbniscbe kennis op bet gebied van sensoren
gaven een andere, zeer eensluidende mening. De tecbniscbe kennis om de ge-
vraagde sensoren te ontwikkelen is bij de Nederlnndse bedrijven wel nanwezig,
maar men vindt dat ze zeer terugboudend zijn om op gesignaleerde marktont-
wikkelingen met produktontwikkeling in te springen. Ann de band van eennan-
tal door de ondervrangden genoemde saillante voorbeelden wordt duidelijk dat
deze terughoudendbeid deels kan worden toegescbreven nan de beperkte bin-
nenlnndse nfzetmogelijkbeden. Voor een groter gedeelte beeft deze terugbou-
dendheid te maken met de onwil verantwoorde risico’s te nemen. Volgens on-
dervraagden ontbreekt bet Nederlanders nan ondernemerselan.
Over de mogelijkbeden van de Nederlandse industrie sensoren te produceren
wordt dan ook niet onverdeeld positief geoordeeld. Volgens de respondenten
bestnan voor 80% van de problemen standanrdoplossingen, waarmee de be-
stannde sensorenproducenten een sterke mnrktposit:ie bekleden. Nederlandse
bedrijven zouden zicb op de overige 20% moeten ricbten, wanrvoor geen stan-
danrdoplossingen mogelijk zijn.
Over bet algemeen kan worden gesteld dat met name de grotere afnemers van
sensoren niet onverdeeld positief oordelen over de mogelijkbeden van de Neder-
landse sensorenindustrie. Om tocb succesvol op de sensorenmarkt te kunnen
zija/worden, geven we een nantal mogelijkbeden nan op welke wijze de markt-
instrumenten kunnen worden gebanteerd.
We bespreken:
1. eisen waaraan bet produkt tenminste moet voldoen;
2. inzicbt in bet koop- c.q. beslissingsproces bij afnemers;
3. de wijze wanrop veelal de communicatie met nfnemers verloopt (via verte-

genwoordigers en via reclame, beursbezoek, etc.);
4. de prijs van bet produkt.

ad. I. Produkteisen
Nnast een nantal vnnzelfsprekende eisen zoals nauwkeurigheid en reproduceer-
banrbeid van de meetwaarde, moet een sensor ann een nantal andere eisen vol-
doen om met succes op de industri~le mnrkt te kunnen worden geYntroduceerd.
In een industriele uitvoering moet een sensor volgens de gefnterviewde functio-
narissen ann de volgende eisen voldoen:
— explosieveilig of intrinsiek veilig zijn uitgevoerd (verzekeringsvoorscbriften);
— een stof- en vocbtdicbte bebuizing bebben;
— milieubestendig zija;
— robuust zijn uitgevoerd;
— een gestandnnrdiseerd linenir uitgnngssignaal geven;
— ijkwanrdig zijn;
— sanitair zijn (er mogen geen uitsteeksels of dode boeken in zitten).

ad. 2. Aankoopproces
Zowel in grote als in kleine bedrijven vindt de beboefteformulering plants door
tecbnici. De belangrijkste verscbillen tussen grote en kleine bedrijven met be-
trekking tot het nankoopproces zijn gelegen in bet nantal functionarissen dat bij
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bet proce&betrokken is en de inbreng van de leveranciers bij de produktspecifi-
cering. -

In kleine bedrijven worden problemen op bet gebied van sensoren en instrumen-
tatie veelal onderkend door bet boofd van de tecbniscbe dienst of door de chef
van de afdeling elektrotecbniek. Omdat in deze bedrijven de tecbnische kennis
op bet gebied van sensoren en instrumentatie gering is, worden potenti~le leve-
ranciers ingescbnkeld die meebelpen de beboefte nader te specificeren. Vank
gnat bet initintief zelfs van leveranciers uit. Zij wijzen dan op de kwaliteitsver-
bogende en/of kostenbesparende mogelijkbeden. Potenti~le leveranciers kun-
nen bij kleine bedrijven met beperkte electroniscbe kennis reeds in een vroeg
stadium van bet koopproces recbtstreeks invloed uitoefenen op de te nemen
koopbesLissing.
In grote bedrijven zijn meer functionarissen van verschillende nfdelingen bij bet
koopproces betrokken (o.a. van de afdeling engineering en de afdeling onder-
boud). Omdnt de belangen van deze afdelingen nogal uiteen kunnen lopen (en-
gineering is wellicbt meerprijsbewust en onderboud meer servicebewust) is veel-
al een nfdeling instrumentatie of meet- en regeltechniek in bet leven geroepen,
die de verscbillende belangen op bet gebied van sensoren en instrumentatie bun-
delt. Een dergelijke afdeling kan ook een controlerende functie bebben. Bij de
aanvraag naar meet.~ en regelnpparatuur van diverseafdelingen bepaalt deze af-
deling in boeverre de vraag gerecbtvnardigd is. Hoewel tecbnici de beboeften
nan sensoren en instrumentatie formuleren, bebben zij slecbts beperkte beslis-
singsbevoegdbeden. Tot een bepanld bedrag kunnen zij weliswaar overgaan tot
de vervanging van produkten, mnnr nieuwe projecten moeten vrijwel nltijd nan
de directie worden voorgelegd. Bij indiening van bet voorstel moet meestal een
kosten- en batenanalyse worden overlegd. De nankoop vanprodukten die alleen
maar nieuwen tecbniscb interessant zijn, moet dnarmee worden voorkomen.
Bij de bezQcbte bedrijven is dan ook niets van ‘technology pusb’ gebleken.

ad. 3. Conununicatie
Bij industri~le marketing Iigt de nadruk op de persoonlijke verkoop. Dit beeft te
makenmet bet belang van bet opbouwen van een lange termijn relatie en de bo-
ge mate van produkt- en koopcomplexiteit. Bovendien is in vele industri~le
markten bet nantal afnemers zo klein dat een persoonlijke benadering de meest
logiscbe is. De sensoren- en instrumentatiemarkt vormen op deze persoonlijke
benadering geen uitzondering. Dc bedrijven verkrijgen dan ook veel informatie
van vertegenwoordigers. De antwoorden op de vraag wat men van een vertegen-
woordiger verwacbt, waren opvallend eensluidend. Men verwacht dat een verte-
genwoordiger iemnnd is met tecbniscbe kennis, bereid is zich in te leven in de
problemen van (vooral) bet (kleine) bedrijf en zicb wil inzetten om samen met
bet bedrijf nanr oplossingen te zoeken.
Nnast informatie door middel van vertegenwoordigersbezoek gaven nile be-
zocbte bedrijven te kennen informatie te vergaren -door literatuurstudie en
beursbezoek.

ad. 4. Pr&s
Over bet marktinstrument prijs kunnen we kort zijn. In tabel 4 is gebleken dat
bet criterium prijs belnngrijker is dan bijv. service en levensvntbaarbeid van de
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leverancier. Enige nuancering is bier evenwel op z’n plants. Uit het onderzoek is
naar voren gekomen dat deze volgorde alleen relevant is op bet moment dat de
keuze uit de verscbillende leveranciers nog gemaakt moet worden. Wanneer
eenmaal een leverancier is gekozen, dan is men niet snel geneigd bij nanbod van
goedkopere alternatieve produkten van leverancier te veranderen.

5. SAMENVATTING EN CONCLUSIES

Industri~le markten verscbillen op grond van een nantal punten met consumen-
tenmnrkten. Op een industri~le markt heeft men te maken met een afgeleide
vraag, veelal met vraagconcentratie en met een aankoopcomit~. Om zicbt te
krijgen op de ontwikkelingen in industrieel marktonclerzoek, geven we nan wat
er zoal wordt onderzocbt en voor welk type organisatie er wordt onderzocbt.
Wat bet soort onderzoek betreft, onderscbeiden we de klnssen mnrktbescbrij-
vend onderzoek, nankooponderzoek en onderzoek t.b.v. de marktinstrumen-
ten. Met bet type organisatie doelen we op organisaties die produkten/diensten
voor de gebele industriele/institutionele mnrkt produceren (massa-artikelen) en
organisaties die ‘maatwerk’ leveren (gespecialiseerde artikelen). In dit artikel
hebben we ons voornamelijk gericbt op de organisaties die gespecinliseerde arti-
kelen leveren. De fabrikanten van massa-artikelen zijn namelijk in belnngrijke
mate vergelijkbaar met fabrikanten die voor de consumentenmarkt produceren.
In 1975 worden in de VS door industri~le bedrijven voornamelijk externe en in-
terne secundaire bronnen gernadpleegd, interviews/enqu~tes (o.a. m.b.v. de
Delphi-metbode) gebouden en correlatie en regressie-analyses en tijdseriestudies
uitgevoerd. Overige marktonderzoektecbnieken worden sporadiscb gehanteerd.
De zojuist genoemde, veel gebanteerde metboden en technieken worden alien
gebanteerd in bet kader van marktbescbrijvend onderzoek. Dit type onderzoek
ontwikkelt zich de laatste jaren in de ricbting van bet ‘stnndaard’ nan kunnen
bieden van basisgegevens. Hiertoe zijn er allerlei databanden opgericht. Het
goed op de boogte zijn van betgeen databanken een bedrijf te bieden bebben,
kan, nnast een eigen interne databank, een waardevolle en continue bron van
informatie opleveren.
Wat bet aankooponderzoek betreft moeten we constateren dat mnrktonder-
zoekbureau’s in Nederland relatief weinig onderzoek op dit terrein uitvoeren.
In de literntuur danrentegen wordt veel aandacbt besteed ann dit type onder-
zoek. Gezien bet complexe karakter van aankooponderzoek is bet begrijpelijk
dat vooral de wat kleinere industri~1e bedrijven vooralsnog wat buiverig zijn
biernan forse bedragen uit te geven. Ret valt evenwel te verwacbten dat er in dit
type onderzoek kansen voor de mnrktonderzoekbureau’s liggen.
Onderzoek ten beboeve van de marktinstrumenten is inbet industrieel markton-
derzoek onderontwikkeld t.o.v. bet consumentenmarktonderzoek. Produkt-
onderzoek wordt wel veel uitgevoerd, maar met name onderzoek t.b.v. bet
marktinstrument ‘promotion’ (bijv. mediabereiksonderzoek) gebeurd veel te
weinig. Ook bet meten van de effectiviteit van de persoonlijke verkopen is een
onderwerp dat nog onvoldoende aandncbt binnen de industri~Ie marketing
krijgt. Dit ondanks het feit dat bet banteren van dit marktinstrument meestal
forse bedragen met zicb meebrengt. We kunnen in zijn algemeenbeid consta-
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teren dat er wel ontwikkelingen in bet industrieel marktonderzoek hebben
plaatsgevonden, maar dat bet uitdragen van een eigen ‘identiteit’ van bet indus-
tri~le marktonderzoek (nnast bet consumentenmarktonderzoek) nog onvol-
doende tot z’n recbt is gekomen. Meer aandncht ann met name bet nankoopon-
derzoek en onderzoek t.b.v. de marktinstrumenten promotion en persoonlijk
verkopen kan biertoe een bijdrage leveren.
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3. Het gebruik van scanning bi] de

distributie van levensmiddelen’

Implicaties voor marketing en marktonderzoek

F.W. PLAT, J.W. BOL

SAMENVATTING

Het scannen is in het begin van de jaren 70 in de V.5. ontwikkeld. Aanleiding voor deze
ontwikkeling was de geringe netto-winstmarge in de levensmiddelendetailhandel. Door
over te gaan op scanning kunnen detaillisten aanzienlijke besparingen bereiken en hun
rendementspositie verbeteren. Een gedeelte van deze besparingen vloeit voort uit de auto-
matisehe registratie van gegevens die aanhet gebruik van scanning inherent is. Deze auto-
matische registratie van gegevens biedt nieuwe mogelijkheden voor zowel het continue
als het ad hoc onderzoek. Dit artikel bevat een beschrijving van deze mogelijkheden. Aan
de hand van de numerieke specificatie van enkele marketing-modellen wordt tevens aan-
gegeven op welke wijze detaillisten de scanning-gegevens kunnen gebruiken voor het be-
palen van de effectiviteit van hun marketing-instrumenten.

1. INLEIDING

Tegenwoordig is ongeveer 9OWo van de artikelen die in de Nederlandse levens-
middelen-detailbandel worden verkocht voorzien van eenstreepjescode (‘barco-
de’)2. De streepjescode representeert een voor elk artikel unieke numerieke co-de, het zogenaamde Europese Artikel Nummer (afgekort: EAN). Het inlezen
van de streepjescode en de vertaling daarvan in bet bijbeborende FAN wordt
scanning genoemd.
Scanning wordt in toenemende mate toegepast om de afrekenprocedure aan de
kassa te vereenvoudigen. De kassa’s worden daartoe uitgerust met scanners en
een computer. In bet gebeugen van de computer bevindt zich bet artikelbestand,
dat wil zeggen de artikelnummers, prijzen, omscbrijvingen en eventuele overige
gegevens van de diverse artikelen. Met een laserstraal wordt de streepiescode
door de scanner gelezen en vertaald in bet bijbehorende artikelnummer. Vervol-
gens worden de met dit nummer corresponderende gegevens uit bet artikelbe-
stand gehaald en doorgegeven aan de kassa, waar zij op een klein beeldscberm
verschijnen en op de kassabon worden afgedrukt.
Met scanning komt bet met de band op de kassa aans]aan van de prijzen te ver-
vallen. Dit leidt tot een snellere kassa-afbandeling en voorkomt foutieve aansla-
gen, terwiji bovendien bet stuk voor stuk beprijzen van de artikelen niet meer
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nodig is: Hoewel dit laatste door consumenten als een nadeel van scanning
wordt gezien, biedt scanning de consumenten een snellere service en een gede-
tailleerde en foutloze kassabon als voordelen3. Daarnaast bestaat de mogelijk-beid dat de detailhandel de bereikte besparingen in de vrom van prijsverlagin-
gen aan de consumenten doorgeeft.
Ten aanzien van de besparingen die met scanning kunnenworden bereikt maakt
men onderscbeid in directe (of barde) en indirecte (of zachte) besparingen4. De
directe besparingen zijn de besparingen die de detaillist toevallen als een direct
gevoig van het automatische afrekensysteem. Enkele voorbeelden zijn hierbo-
yen genoemd. De indirecte besparingen vloeien voort uit de automatische regis-
tratie van geldontvangsten en de verkochte aantallen van de diverse artikelen.
Deze registratie betekent in de eerste plaats een vereenvoudiging van de admi-
nistratie en het voorraadbeheer, waardoor een hogere service-graad (minder
neen-verkopen) tegen lagere voorraadkosten mogelijk wordt. Doordat met een
leespen ook de geleverde goederen kunnen worden gescanned en geregistreerd
kan bet voorraadbeheer gemakkelijk volledig geautomatiseerd worden. Men
kan de computer bet voorraadniveau Laten bewaken en bestellijsten laten gene-
reren.
In de tweede plaats kan de detaillist aan de verzamelde gegevens informatie oat-
Lenen omtrent de effectiviteit van de gebanteerde marketing-instrumenten. Deze
informatie kan leiden tot bet aanbrengen van verbeteringen in de prijszetting,
schapindeling, merchandising, samenstelling van bet assortiment etc.
Met scanning verkrijgt men een enorme hoeveelheid zeer gedetailleerde gege-
vens: elke aankoop, bet moment van de aankoop en bet gekozen afrekenpunt
worden geregistreerd. Deze gegevens zijn in ruwe vorm of na bewerking direct
beschikbaar voor nadere analyses en interpretaties. Deisneiheid waarmee de ge-
gevens beschikbaar komen en de relatief lage kosten van registratie en bewer-
king maken bet mogelijk om regelmatig op korte tijdsintervallen gedefinieerde
kengetallen te bepalen. Zokan men bijvoorbeeld de ruwe gegevens aggregeren
tot verkopen of prijzen die per uur, per dag of per week zijn gemeten. Als ge-
voig van een dergelijke korte waarnerningsperiode worden fluctuaties zichtbaar
die bij het gebruik van bijvoorbeeld maandelijkse- of twee-maandelijkse gege-
vens niet waargenomen worden.
Het ~n en ander is geillustreerd in figuur 1, waarin voor een merk van een fre-
quent gekocbt niet-duurzaam consumptiegoed de afzet in een supermarkt per
week en per vier weken is weergegeven.
Niet alleen de detailhandel maar uiteraard ook de fabrikanten zijn gebaat bil de
lage registratiekosten, de snelle beschikbaarheid en de grote precisie van de
scanning-gegevens.

Na deze uiteenzetting over scanning zullen we in paragraaf 2 een beschrijving
geven van de wijze waarop het scannen zich in het buitenland en in Nederland
heeft ontwikkeld.
In paragraaf 3 zulLen we nader ingaan op de besparingen die met behuip van
scanning door de detailhandel en de fabrikanten bereikt kunnen worden.
Met scanning ontstaan nieuwe mogelijkbeden voor marktonderzoek. Met name
in de Verenigde Staten bebben zich inmiddels een aantal bureau’s gespeciali-
seerd in diverse vormen van, op scanning gebaseerd, continue en ad hoc onder-
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zoek. Het een en ander zal in paragraaf 4 worden beschreven. Paragraaf 5 bevat
een illustratie van bet gebruik van scanning-gegevens bij de bepaling van de ef-
fecten van marketing-instrumenten op de verkopen van een groep artikelen in
een supermarkt.
Tenslotte zullen in paragraaf 6 enkele conclusies en aanbevelingen geformu-
leerd worden.
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2. DE ONTWIKKELING VAN SCANNING

Het scannen is in het begin van de jaren 70 in de V.S. ontwikkeld. Aanleiding
voor deze ontwikkeling was de geringe nettowinstmarge in de Ievensmiddelen-
detailbandel die van 1965 tot 1970 van IWo tot 0,2% was gedaald5. Gezien de
onder druk staande consumptieve bestedingen zocht men naar mogelijkheden
om door middel van produktiviteitsverhoging en kostenverlaging een verbete-
ring van de rendementspositie te realiseren. Automatisering van de afrekenpro-
cedure bleek in dit opzicht perspectieven te bieden. Een optisch leesbare streep-
jescode, de Universal Product code (UPC) werd ontwikkeld en in 1974 werd het
eerste scanning-systeem geYnstalleerd.
In de daarop volgende jaren tot eind 1977 nam bet aantal scannende winkels in
de V.S. slechts langzaam toe tot ruim 200. Als redenen voor deze langzame
groei worden wel genoemd3:
— de tijd die verstreek voordat op een voldoende groot aantal artikelen de
streepiescode was aangebracht,

— de omvang van de benodigde investeringen en de onbekendheid met de te be-
halen rendementsverbeteringen.

— de bezwaren van consumentenorganisaties en overheid tegen bet niet meer
prijzen van de artikelen.

Eerst na 1977 kon worden gesproken van een snel toenemende penetratie van
scanning-apparatuur. Alleen al in 1978 werden meer scanning-systemen geYn-
stalleerd dan in de voorgaande jaren gezamenlijk, terwiji ook in 1979 bet totale
aantal installaties meer dan verdubbelde6. In 1979 was ruim 90% van de voor-
verpakte levensmiddelen voorzien van een streepjescode.
De besparingen die met scanning werden gerealiseerd bleken van dien aard dat
scannende detaillisten vrijwillig de individuele artikelen bleven beprijzen. De
verwachting is dat in 1985 het aantal scannende winkels in de V.5. de 11.000 zal
passeren en dat deze winkels ruim 45% van de totale levensmiddelenomzet voor
bun rekening zullen nemen7.
Evenals in de V.S. zocht men ook in Europa naar mogelijkbeden voor rende-
mentsverbeteringen voor de levensmiddelen-detailhandel. In Nederland werd in
1976 door organisaties van handel en industrie de Stichting Uniforme Artikel
Codering (UAC) opgericht8. Teneinde ook geimporteerde artikelen te kunnen
scannen bleek internationale coOrdinatie noodzakelijk. Dit heeft geleid tot de
opricbting in 1977 van de European Article Numbering Association en de daar-
op volgende ontwikkeling van bet FAN. De Stichting UAC was ~n van de
twaalf oprichters van de associatie, waarbij inmiddels ook Japan, Austra1i~ en
Nieuw Zeeland zijn aangesloten.
Voor Eurojia zijn twee codes ontwikkeld, bet EAN-13 en bet EAN-8. De acbt-
cii ferige code FAN-8 is bestemd voor kleinere artikelen met onvoldoende ruim-
te voor de 13-cijferige code. Beide codes bestaan uit achtereenvolgens een lan-
dennummer, een fabrikantennummer, een artikelnummer en een controle-cijfer
voor een controle op de juistbeid van het ingelezen nummer.
Tussen handel en industrie is overeengekomen dat in principe de fabrikant de
code op de verpakking aanbrengt (‘source marking’). Voor artikelen met een
variabel gewicht, zoals artikelen uit de versgroepen, is apparatuur ontwikkeld
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waarmee de detaillist z~lf de code kan aanbrengen (‘in-store coding’). De uit-
wisseling van marktgegevens wordt in Nederland geco~rdineerd door het bu-
reau Gentrale Uitwisseling Marktgegevens (CUM). Het bureau is eigendom van
de Sticbting UAC, terwiji A.C. Nielsen Nederland B.V. zorgdraagt voor de
tecbniscbe uitvoering9.Ret bureau GUM is geen marktonderzoekbureau maar fungeert slechts als een
technisch intermediairbij de uitwisseling van gegevens tussen partijen. De data-
afgifte vanuit GUM vindt alleen plaats via marktonderzoekbureau’s. Deze die-
nen eerst van alle betrokken detaillisten toestemming te krijgen alvorens zij,
met in acht name van vertrouwelijkheidsnormen, over de gegevens kunnen be-
schikken. De door de aangesloten detaillisten aangeleverde gegevens worden
door GUM verwerkt tot basis-gegevens in termen van per week verkochte aan-
tallen en prijs per eenheid. Daarnaast houdt GUM zich bezig met het onderbou-
den van het bestand van artikelcoderingen. De aangeleverde gegevens blijven ei-
gendom van de handel.
Nederland telt momenteel ongeveer 210 scannende winkels. Hiermee is Neder-
land bet land in Europa met het grootste aantal scannende winkels per ~n mil-
joen inwoners. Daar men in Europa kon profiteren van de kennis en ervaring
die in de V.S. reeds voorhanden was, verwachtte men dat de ontwikkeling van
scanning in Europa snel zou verlopen. Tot nu toe zijn deze verwachtingen ech-
ter niet uitgekomen. De voornaamste redenen voor de enigszins tegenvallende
ontwikkelingen zijn5:
— de coderingvan de produkten is evenals in de V.S. slecbts langzaam tot stand
gekomen,

— de afrekeningsprocedure in Europese landen is eenvoudiger dan de procedu-
re die in de V.S. wordt gebanteerd, waardoor in Europa de mogelijke directe
besparingen op de loonkosten, ten gevolge van produktiviteitsverhoging op
het afrekenpunt, minder zijn.

Naast en in combinatie met activiteiten op bet gebied van de registratie van aan-
en verkopen tracht de Stichting UAG te komen tot automatisering van de trans-
actie-communicatie’0. De overdracbt van informatie vindt daarbij plaats door
middel van datatransmissie via telefoonlijnen of via een datanetwerk, en door
middel van uitwisseling van informatiedragers (diskettes, tapes).
Gebaseerd op de uniforme artikel-codering en een aantal standaard structuren
van transactie bericbten, heeft men bet Transcom-systeem ontwikkeld. Met be-
huip van dit systeem, dat in de loop van 1985 ingevoerd zal worden, komt een
eind aan de papierwinkel die in bet algemeen met de afhandeling van orders, le-
veringen, facturen en betalingen gepaard gaat. De besparingen voor de gehele
distributiekolom worden, bij een dekking van de informatiestroom van 50-
60%, door Prodis geraamd op 40-50 miljoen gulden per jaar”.
Deze besparingen vloeien voort uit:
— een reductie van de hoeveelbeid papier,
— een vermindering van bet aantal afwijkingen tussen bestellingen, leveringen
en fakturen,

— een vereenvoudiging van de administratieve verwerking door een vereenvou-
diging van de controle op de ontvangst van goederen, de facturering en de
betaling,

49



— een vermindering van de benodigde aanpassingen en het bijkomend onder-
boud van systemen, doordat de kans op wildgroei van communicatie-syste-
men door bilaterale afspraken tussen partijen afneemt,

— de effici~ntere registratie van gegevens, waardoor de artikelgewijze registra-
tie van afleveringsgegevens per winkel goedkoper wordt en meer voor het
management relevante gegevens ter beschikking kunnen komen.

De invoering van het Transcom-systeerti zal tegen het einde van de tachtiger ja-
ren voltooid kunnen zijn.
Tenslotte vermelden we bier nog de mogelijkheid om scanning te gebruiken bij
de automatisering van het betalen aan de kassa (Electronic Funds Transfer Sys-
tem, E.F~T.S.). De consumenten dienen daarvoor over identificatiepasies te be-
schikken waarop hun financi~le gegevens vermeld staan. Ret identificatiepasie
kan aan de kassa met de scanner worden gelezen, waarna bij voldoende saldo
bet bedrag van de aankopen meteen wordt afgeboekt. Om het geautomatiseerd
betalen op grote schaal mogelijk te maken is ~n Nationaal Betalingscircuit
(NBC) noodzakelijk, waarin banken en giro-diensten samenwerken’2.Door behalve de gekocbte artikelen ook identificatiepasjes te scannen kan van
elke consument worden geregistreerd wat hij of zij beeft gekocbt, waar, wan-
neer en voor welkeprijs. We komen hierop terug bij de bespreking van de impli-
caties van scanning voor bet marktonderzoek, in paragraaf 4.
Eerst zullen we in paragraaf 3 ingaan op de besparingen die met scanning kun-
nen worden bereikt.

3. GEVOLGEN VOOR HANDEL EN INDUSTRIE

Zoals we in paragraaf I bebben bescbreven, bestaan voor de detaillisten de
voordelen van scanning uit directe en indirecte besparingen.
Tot de directe of harde besparingen rekent men de besparingen die bet gevolg
zijn van:
— bet niet meer hoeven beprijzen van de artikelen,
— de snellere kassa afhandeling,
— het niet meer foutief aanslaan van de prijzen,
— een betere werktijdplanning,
— automatisering van de administratie,
— automatisering van bestellingen (automatiscbe transactiecommunicatie).

Voor het bereiken van de laatstgenoemde drie besparingen is het vereist dat de
met scanning verkregen gegevens met bebuip van een computer worden ver-
werkt. Zo kan men op grond van een produktiviteitsanalyse van medewerkers
en/of afdelingen bet werkschema voor cassi~res en bedieningspersoneel beter
afstemmen op de winkeldrukte. De omvang van de directe besparingen wordt
door bet bureau Prodis gescbat op 0,4% tot 0,6% van de winkelomzet’3.
De indirecte of zachte besparingen vloeien voort uit verbeteringen van bet voor-
raadbeheer, de schapindeling, bet assortimentsbeleid, de prijszetting, bet actie-
en reclamebeleid. Deze besparingen, die uitsluitend met behulp van computer-
verwerking van de scanninggegevens gerealiseerd kunnen worden, kunnen vol-
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gens Prodis maximaal 1% of 1,5% van de omzet bedragen. Voor het bereiken
van de maximale indirecte besparingen van 1,5% vande omzet is bet vereist dat
de detaillist de scanning-gegevens aan een service-centrum ter beschikking
stelt’4. Dit service-centrum dient de gegevens onder andere door middel van be-
drijfsvergelijkingen, te verwerken tot relevante management-informatie.
Alsgevoig van haar organisatiestructuur zal bet GWB, vergeleken met bet VFB,
de inkoopverenigingen en de overige zelfstandige detaillisten, de maximale mdi-
recte besparingen makkelijker kunnen realiseren. Voor bet VFB en de inkoop-
verenigingen zou de centrale organisatie als service-centrum kunnen functione-
ren. Het is ecbter de vraag of de betreffende detaillisten bereid zijn (al) hun ge-
gevens aan de centrale organisatie ter bescbikking te stellen. Voor deze onderne-
mers zal een onafbankelijk service-centrum aantrekkelijker kunnen zijn. Mar-
kant Foodmarketing B.V., een samenwerkingsverband tussen de VFB’s A & 0,
Kroon en T.I.P., beeft reeds een dergelijk centrum opgerichtt5. Naast bet ver-
werken van gegevens zal dit centrum ook opleidingen en trainingen op bet ge-
bied van scanning gaanverzorgen en een gedeelte van het onderboud van het ar-
tikelbestand voor haar rekening nemen.
Hoewel de daadwerkelijk gerealiseerde besparingen afbankelijk zullen zijn van
verscbillende factoren zoals bijvoorbeeld de kwaliteit van de ondernemer en het
aantal personeelsieden, wordt wel gesteld dat scanning rendabel kan zijn voor
winkels met twee of meer kassa’s en een minimum weekomzet van ongeveer
60.000 guldent3. Het gebruik van scanning zal de tendens van schaalvergroting
in de levensmiddelen-detailbandel kunnen versterken. Met name voor de kleine-
re winkels is de oprichting van een service-centrum en een gezamenlijke aanpak
bij de introductie van scanning van belang. Door gezamenlijk apparatuur aan te
schaffen kunnen inkoopvoordelen worden verkregen, waardoor, ondersteund
door een service-centrum, ook voor de kleinere winkels rendementsverbeterin-
gen mogelijk zijn.
Voor de grossiers zullen de besparingen voornamelijk bestaan uit besparingen
die met automatisering van de transactie-communicatie kunnen worden bereikt.
Slechts indien zij de bescbikking krijgen over de scanning-gegevens van hun af-
nemers kan het voorraadbebeer worden verbeterd en kunnen de grossiers de ef-
fecten van bun marketing-instrumenten beter bepalen. Dit is mogelijk doordat
uit een vergelij king van de scanning-gegevens met de geplaatste bestellingen de
grossiers inzicbt krijgen in de voorraden die bij de detaillisten aanwezig zijn.
Ret is ecbter niet te verwacbten dat de detaillisten, die van zelfstandige grossiers
gebruik maken zondermeer bun gegevens aan de grossiers ter beschikking zullen
stellen. Gm identificatie van individuele detaillisten te voorkomen zullen waar-
scbijnlijk slechts de over de afnemers geaggregeerde gegevens worden verstrekt.
Tenslotte zal ook voor defabrikanten de introductie van scanning tot besparin-
gen kunnen leiden. Deze besparingen vloeien voort uit de automatisering van de
transactie-communicatie en de grotere beschikbaarbeid van marktgegevens
(GUM).

4. SCANNING EN MARKTONDERZOEK

Naarmate bet aantal scannende winkels groter wordt zal de betekenis van scan-
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ning voor bet marktonderzoek toenemen. De mogelijkheden om op scanning
gebaseerde panels samen te stellen zullen toenemen, tevens zal de representativi-
teit van deze panels groter worden, waardoor nieuwe mogelijkbeden ontstaan
voor zowel bet continue (‘sales tracking’ of ‘monitoring’) als bet ad boc onder-
zoek (testmarketing van nieuwe produkten, testen van displays, verpakkingen,
premiums etc.). In figuur 2 is aangegeven op welke wijze bet scanning-onder-
zoek (onderzoek gebaseerd op scanning-gegevens) zicb in de V.5. beeft ontwik-
keld. De figutir laat zien dat ten opzichte van het onderdeel tracking het ad boc
onderzoek een steeds belangrijkere plaats is gaan innemen, en dat bet gebruik
van wiskundige modellen bij de verwerking van de gegevens tot informatie is
toegenomen.
Voor detaillistenpanels beeft het vervangen van de buidige telmethode (verko-
pen beginvoorraad + inkopen — eindvoorraad) door scanning de volgende
voordelen:
— minder fouten bij de gegevens registratie,
— lagere registratiekosten,
— een aanmerkelijk kortere waarnemingsperiode (bijvoorbeeld een week) dan

de nu gebruikelijke periode van twee maanden, waardoormeer fluctuaties in
de variabelen zicbtbaar worden,

— een eenduidiger bepaalde waarnemingsperiode’6,
— een hogere rapportagesnelbeid,
— gegevens over meer variabelen, zoals bet aantal kianten dat de winkel beeft

bezocbt, de produkten die tegelijkertijd werden gekocbt en de produkten die
ten tijde van de aankopen wel aanwezig waren, maar niet werden gekocbt
(‘interproduct relations’)’7.

Olivier (1981) wijst nog op de mogelijkheid om de kostprijsverlaging om te zet-
ten in een vergroting van de steekproefomvang en orn meer gedesaggregeerde
gegevens te genereren (uitsplitsing naar een groter aantal regio’s en organisa-
ties).
Gok voor onderzoek door middel van consumentenpanels biedt scanning nieu-
we mogelijkheden. Door de eerder genoemde identificatiepasjes te scannen
kunnen van ieder panellid de aankopen worden geregistreerd. Het wekelijks in-
vullen van de huishoudboekjes komt biermee voor een deel te vervallen evenals
de fouten die bij bet invullen gemaakt kunnen worden. Bovendien komen met
scanning, evenals bij het detaillistenpanel, ook gegevens beschikbaar omtrent
de produkten die tegelijkertijd zijn gekocbt en de produkten die niet zijn ge-
kocht. Voor consumentenpanels zijn de voordelen van scanning: een hogere
rapportage sneiheid, minder fouten bij de gegevensregistratie en gegevens over
meer variabelen.
In bet verleden zijn aanzienlijke afwij kingen geconstateerd tussen de werkelij ke
waarde die een variabele aanneemt en de waarde zoals die met een panel wordt
gemeten’8. Een dergelijke afwijking wordt ‘dekkingsverschil’ of ‘data-bias’ ge-
noemd. De data-bias in de gegevens die met een detaillistenpanel worden ver-
kregen bleek voornamelijk te worden veroorzaakt door de non-response van de
G.W.B.-discounters. Met betrekking tot bet consumentenpanel bleek voorna-
melijk bet relatief grote aantal aankoopbewuste panelleden de data-basis te ver-
oorzaken.
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Door gebruik te maken van scanningwordt men ook voor de samenstelling van
consumentenpanels afbankelijk van de medewerking van detaillisten. Evenals
bij detaillistenpanels bet geval is zal de non-response van detaillisten de be-
trouwbaarheid van de gegevens onder druk kunnen zetten. Hiertegenover staat
de mogelijkheid dat de representativiteit van het consumentenpanel groter
wordt waardoor de oorspronkelijke data-bias afneemt. Immers, doordat het tij-
drovende invullen van de buishoudboekjes voor een deel niet meer nodig is, zal
de bereidbaarheid van consumenten om aan bet onderzoek mee te werken kun-
nen toenemen.
De mogelijkheden van scanning voor consumentenpanels zullen in Nederland
voorlopig beperkt blijven tot de opbouw van panels rond ~n of meer scannen-
de winkels. Ret aantal winkels dat van scanners is voorzien, is namelijk nog te
klein om zelfs in een beperkt geografisch gebied de aankoop van consumenten
volledig door middel van scanning in beeld te kunnen brengen. Daar bovendien
voor een landelijk representatief consumentenpanel een brancbe-representatief
detaillistenpanel vereist is, lijkt scanning op landelijk en regionaal niveau voor-
lopig alleen perspectieven voor detaillistenpanels te biedent9.
Een duidelijker beeld van de gevolgen van scanning voor bet marktonderzoek
kan worden verkregen met een inventarisatie van het huidige aanbod van
scanning-onderzoek. Vergeleken met andere landen is de ontwikkeling van
scanning-onderzoek in de V.5. het verst gevorderd. Dit is niet verwonderlijk als
men bedenkt dat men in de V.S. beschikt over de grootste populatie scannende
winkels. Boonman en Olivier (1985) verklaren deze voorsprong bovendien nog
uit het feit dat vergeleken met bijvoorbeeld Nederland de afnemers van markt-
onderzoek in de V.S. pragmatischer zijn en minder eisen stellen aan bijvoor-
beeld de representativiteit van de data. Het huidige aanbod van scanning-
onderzoek in de V.5. bestaat uit20: --

1. ‘National ScannerMarkets’,
2. ‘Local ScannerMarkets’,
3. ‘Instrutnen tedMarkets’.

Ret onderzoek beperkt zich niet alleen tot bet door middel van scanning regis-
treren van de verkopen, omvat ook bet verzamelen van zogenaamde ‘reason
why data’ zoals gegevens omtrent reclame-activiteiten, gevoerde acties, display-
gebruik, bet ‘out of stock’ zijn van produkten etcetera.

De drie vormen van scanning-onderzoek worden hieronder bescbreven.
Ad. 1. ‘National ScannerMarkets’.
De ontwikkeling van een voovde gebele V.S. repre~entatief detaillistenpanel
verkeert nog in een beginstadium. De reden biervooris de onregelmatige geo-
grafiscbe spreiding van de scannende winkels. Twee onderzoekbureau’s (Nab-
scan en Nielsen) houden zich momenteel met dit type onderzoek bezig. De pa-
nels bestaan uit ruim 600 (Nabscan) en ruim 150 (Nielsen) scannende winkels21.
De gegevens worden op weekbasis aan de belanghebbenden verstrekt en bestaan
uit de afzetten, omzetten, marktaandelen, prijzen en distributiespreidingen van
de diverse produkten en produktgroepen, en uit overige ‘reasen why’ data. De
gegevens bebben betrekking op de totale markt en zija verkregen door de uit-
komsten van de steekproef (het panel) te extrapoleren naar populatie-totalen.
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In Nederland beheren momenteel Nielsen en Nipo ieder een panel van respectie-
velijk 30 en 40 scannende winkels.
Ad. 2. ‘Local Scanner Markets’.
In haar eenvoudigste vorm bestaat een ‘local scanner market’ uit ~n of meer
betrekkelijk kleine winkelpanels in ~n of meer steden. Een voorbeeld is de ‘lo-
cal scantrack service’ van Nielsen met panels in 8 grote steden. Een dergelij ke on-
derzoekopzet leent zich goed voor bet uitvoeren van gecontroleerde experimen-
ten waarbij winkels als testeenbeden fungeren (‘winkeltests’)22. Zo kunnen bij-
voorbeeld diverse vormen van reclame en verkoopbevordering worden getest,
evenals veranderingen in verpakkingen, introducties van nieuwe produkten en
combinaties hiervan.
Meer testmogelijkheden worden verkregen door met bebulp van identificatie-
pasjes de winkelpanels te koppelen aan consumentenpanels. Voor een aantal
winkels worden daartoe panels samengesteld uit de consumenten die bun aan-
kopen voornamelijk in deze winkels plegen te doen. Op deze wijze kunnen ook
de huishoudingen als testeenheden worden gebruikt. In West-Duitsland heeft
het bureau GEK een dergelijke testfaciliteit ontwikkeld, terwijl in Nederland
met name Nipo op dit terrein actief is. In Frankrijk heeft Nielsen bet Scan-5000
systeem ontwikkeld. Garefoot (1982) beschrijft een copytest die met een derge-
lijk systeem is uitgevoerd. Daarbij werd, in de winkel, aan geselecteerde leden
van bet consumentenpanel de te testen commercial vertoont, de overige panelle-
den kregen de commercial niet te zien.
De derde en meest geavanceerde ‘local scanner market’ maakt behalve van
winkels- en consumentenpanels ook gebruik van manipulaties via de kabeltele-
visie (‘split cable circuits’). Zufryden (1981) bescbrijft hoe men met zo ‘a sys-
teem middels gecontroleerde experimenten de effectiviteit van verschillende
plannen met betrekking tot bet medium televisie kan bepalen.

Ad. 3. ‘Instrumented Markets’.
Een ‘instrumented market’ is een ‘local scanner market’ bestaande uit winkel-
en consumentenpanels ~n split-cable faciliteiten, waarbij in de diverse steden el-
ke winkel van enige betekenis van scanners is voorzien. De consumentenpanels
kunnen nu ook de minder loyale consumenten bevatten, dat wil zeggen de con-
sumenten die bun aankopen over meerdere winkels verspreiden. De representa-
tiviteit van de consumentenpanels kan bierdoorworden vergrootwaardoor men
het koopgedrag van de consumenten beter kan bestuderen.
Behavior Scan (van I.R.I.), Burke’s Test Marketing Ciroup (afgekort TMG) en
het ERIM-systeem (van Nielsen) zijn voorbeelden van ‘instrumented markets’.
In beide systemen wordt bovendien apparatuur gebruikt waarmee kan worden
geregistreerd wie, wanneer, naar welk televisie-kanaal kijkt (‘Who’s watch-
ing?’). Op basis van deze gegevens kan, zoals Eskin (1985) laat zien, de timing
van reclame-boodscbappen verbeterd worden.

5. HET BEPALEN VAN DE EFFECTEN VAN

MARKETING-INSTRUMENTEN

Het gebruik van modellen voor het bepalen van de effectiviteit van marketing-
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instrumenten in de detailbandel is tot dusver een relatief onderbelicht onder-
werp geweest. De modellen die in de literatuur worden aangetroffen zijn voor
het merendeel modellen die vanuit bet gezichtspunt van de fabrikant zijn ont-
wikkeld. Een uitzondering hierop zijn bijvoorbeeld de door Van Goor en Leef-
lang (1981) en Van Goor (1984) ontwikkelde modellen. Doordat met de intro-
ductie van scanning de detailbandel over meer gegevens zal gaan beschikken, is
bet te verwachten dat de constructie van modellen vanuit bet gezichtspunt van
de detaillist zal gaan toenemen.
In deze paragraaf zullen we enkele numeriek gespecificeerde marketing-model-
len bespreken die met bebulp van scanning-gegevens zijn geparameteriseerd. De
gegevens zijri afkomstig van ~n winkel (winkel X). Met behulp van deze en en-
kele andere gegevens zijn modellen ontwikkeld waarmee de fluctuaties in bet
marktaandeel van een merk (‘selectieve vraag’), gemeten in X, verklaard wor-
den.
Onderwerp van studie zijn de merken van een frequent gekocht niet-duurzaam
consumptiegoed. De merken worden op drie verschillende segmenten afgezet:
er is een goedkoop segment (met goedkope merken), een standaard segment en
een duur segment (met dure merken). Voor de analyse is, op weekbasis, een tij-
dreeks bescbikbaar van 26 waarnemingen, beginnend met week 40 in 1984en
eindigend met week 13 in 1985.
Behalve scanning-gegevens over de afzetten en prijzen van de merken zija ook
gegevens verzameld over de reclame-activiteiten van X en baar concurrenten.
Nauwkeurige gegevens over fluctuaties inde schapruirntes diemogelijkerwijs de
verkopen zouden kunnen beinvloeden, zijn niet beschikbaar. Wel zijn gegevens
beschikbaar omtrent de landelijke en regionale fabrikanten-acties waaraan X
voor dit produkt heeft deelgenomen. Deze acties bestonden uit prijskortingen,
als dan niet gecombineerd met spaaracties, waarbij geen gebruik werd gemaakt
van displays. Per actie zijn echter alleen de actie-periode en de actie-prijs als ge-
gevens beschikbaar23.
Binnen bet verzorgingsgebied van X opereren nog 3 andere winkels. Evenals X
adverteren zij in de stadsedities van twee regjonale dagbladen en in een gratis
huis-aan-huis verspreid weekblad. Hoewel de winkels in &~n week in verschillen-
de bladen kunnen adverteren, adverteren zij niet meer dan ~n keer per week in
hetzelfde blad. Voor elk van de 4 winkels zijn de advertenties verzameld die ge-
durende de periode van 26 weken in de 3 bladen zijn geplaatst. Voor die adver-
tenties waarin ~n of meer van de merken van bet consumptiegoed voorkwamen
zijn vervolgens de advertentieruimtes gemeten die aan de merken werden
besteed. Uit de metingen bleek dat de advertenties konden worden ingedeeld in
vijf categorie~n, vari~rend in grootte volgens de verhoudingsgetallen: 1, 2, 4, 8
en 16.
Teneinde bij bet schatten van de parameters in de modellen over voldoende vrij-
heidsgraden te beschikken, hebben we de reclamevariabelen geclusterd. De re-
dames die door X voor een merk zijn gemaakt zijn geaggregeerd over de drie
bladen. Daarbij zijn de oplages van de bladen in bet verzorgingsgebied van X
als wegingsfactoren gebruikt. De reclames die voor een merk door de concurre-
rende winkels zijn gernaakt zijn zowel over de drie bladen als over de winkels
geaggregeerd.
Na deze bescbrijving van de beschikbare gegevens gaan we nu over tot de speci-
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ficatie van een marktaandeelmodel dat met behulp van deze gegevens isgepara-
meteriseerd. In dit model wordt bet marktaandeel van een merk j gemeten ten
opzichte van de totale afzet (in X) op bet segment waarop j wordt afgezet. De
drie segmenten zullen we aangeven met de index s, waarbij met s = 1,2,3
achtereenvolgens bet goedkope, bet standaard- en bet duresegment wordt aan-
geduid. Ret aantal merken dat in X op segment s wordt afgezet geven we aan
met n~.
Ret model voor een merk j uit segment s luidt:

= a01 + au(Pi~)+ a23Advx~, + a31 (~) Advx~, +

~ i~j (1)
i= 1

+ a~~Advc11 + cr~ (E Advcit) + a61A1 + a71(~ A41) +

i~j i~j

+ u11; j= 1,. .,n5; s=1,2,3; t= 1,. .,26,

waarbij:

= bet marktaandeel van merk j gemeten in X, in week t,

waarbij q~ de afzet in kilo’s is van merk
~ q1 i, gemeten in X, in week t (i = 1~..

i= 1

= de prijs van merk j in guldens per kilo, gemeten in X, in
week t,

Advx14 (Advc11) = de over de bladen (en winkels) geaggregeerde advertenties,
geplaatst door X (de concurrerende winkels) voor merk j, in
week t,

= een dummy-variabele waarvan de waarde ~n (nul) is als X
wel (niet) deelneemt aan een fabri kantenactie voor merk j,
in week t,

a03, a11,.. ,a7~ onbekende parameters,
= storingsterm in de relatie.

In (1) worden de fluctuaties in bet marktaandeel van merk j verklaard uit fluc-
tuaties in (tussen haakjes staan de verwacbte tekens van de response-parame-
ters):
— het prijsaandeel van merk j (—),

— de door X geplaatste advertenties voor merk j (+),
— idem voor de overige merken in X die op segment s worden afgezet (—),

— de door de concurrerende winkels geplaatste advertenties voor merk j (—),

— idem voor de overige merken in X die op segment s worden afgezet (+),
— de deelname van X aan fabrikantenacties voor me:rk j (+),

— idem voor de overige merken in X die op segment s worden afgezet (—).
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Tabel 1. Parametersehattingen relatie (I).
mcrk R

2 Ow.
02. ~6J

1 0,292 2,362

Parametersehattingen

ag. at, &3. &4. &5.
I J J J J

0,774 —2,227 ~~
0a —0,002 —0,001

2 0,410 —4,000 —0,012 —0,002
(0,666) (—0,094) (..3,039)C (—0,772y

3 1,361 —6,920 —0,006 —0,002 —0,001
(9,186)c (. g,484)C (....3,394)C (— 0,973) (— 0,211)

4 0,373 —1,660 -.-- —0,001 0,002 0a
(2,508)c (~2,O44)C (—0,689) ( 0,832) (—0,231)

5 0,637 —1,384 0,021 —0,007 0,010 0,002
(2,584)~ (—1,237) (3,562)C (—1,369) ( 0,640) ( 0,487)

a. Parameuerschatting waarvan de absolute waarde kiciner is dan 0.001.
b. t-waarden tussen haakjes.
c. Parameters significant op 5% significant niveau.

Model (1) is een zogenaamd lineair additief model, dat wil zeggen een model dat
lineair is in de parameters en in de variabelen

24. De specificatie van een dergelijk
model impliceert ondermeer dat we veronderstellen dat de verklarende variabe-
len onafbankelijk van elkaar de te verklaren variabele beinvloeden. Hoewel de-
ze veronderstelling niet reeel is te noemen, is voor bet lineaire model gekozen
omdat de reclame-en actie-variabelen in eenaantal weken de waarde nul aanne-
men. Hierdoor is de specificatie van buy. eenmulttplicatiefmodel, waarin wel
met interactie tussen variabelen rekening wordt gehouden, niet mogelijk.
Voor een aantal merken zijn met de metbode der kleinste kwadraten de onbe-
kende parameters van bet model geschat. Ter illustratie zijn in tabel 1 de scbat-
tingen vermeld die zijn verkregen voor de 5 merken die in X op het dure seg-
ment (segment 3) worden afgezet. Tevens zijn in tabel I de gecorrigeerdewaar-
den van de deerminatie-co~ffici~nten (l~~), de t-waarden en de waarden van de
‘Durbin-Watson statistic’ (D.W.) vermeld.
Van de vijf merken heeft X alleen voor merk 5 deelgenomen aan fabrikanten-
acties. Van de overige verklarende variabelen zijn per merk alleen die variabelen
opgenomen waarvan de waarden voldoende fluctueren.

Uit de resultaten die in tabel 1 zijn vermeld kunnen we bet volgende conclude-
ren:
1. De percentages verklaarde fluctuaties (de R2-waarden) zijn laag te noemen,

met uitzondering van de percentages die voor merk 3 (en merk 5) zijn gevon-
den. Dit duidt op bet ontbreken van variabelen die naast de opgenomen va-
riabelen de marktaandelen beYnvloeden.

2. De gescbatte response-parameters a~ hebben bet juiste teken en zijn voor drie
van de vijf merken significant. De verscbillen die er tussen de waarden van
bestaan duiden op verschillen in prijsgevoeligbeid tussen de merken.

3. Het effect van de door X voor een merk j gevoerde reclame kan alleen voor
merk 5 worden bepaald. De interpretatie van de waarde 0,021 van &25 be-
boeft wellicbt enige toelichting. Daarvoor dient het volgende voorbeeld:
veronderstel dat X in week t drie advertenties plaatst van omvang ‘2’ (Advx

5,

a7.

0,006
0,584)

-0,042
(—1,553)

0,025
( 2,159)~

0,001
0,231)

0,404 2,654

0,749 1,421

0,203 2,165

0,500 1,8040,017
(0,460)
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— 2) en in week t + 1 drie advertenties van omvang ‘4’ (Advx5, + = 4), dan
neemt van week t naar week t + 1 bet marktaandeel van merk 5 in X toe met
0,021 x (Advx5~ + — Advx5~) = 0.021 x 2 = 0,042, ofwel met 4,2%.
De response parameters crsj’ a~ en ~5j bebben een vergelijkbare interpretatie.

4. Met betrekking tot de geschatte response-parameters c~3j, cr~ en cr5~ merken
we op dat:
— &4j en &5j voor geen enkel merk significant zijn,
— a3j telkens bet juiste teken beeft, waarbij alleen cr32 en a33 significant zija.
We kunnen hieruit afleiden dat de effecten van de advertenties van de con-
currerende winkels op de marktaandelen in X te verwaarlozen zijn. Ret
marktaandeel van een merk in X wordt bovendien nauwelijks beinvloed
door de advertenties die X voor de andere merken plaatst. Alleen voor de
merken 2 en 3 is in dit opzicbt van enig effect sprake.

S. Het effect van deelname aan de fabrikanten-acties voor merk 5 is niet signifi-
cant. Mogelijkerwijs wordt dit veroorzaakt door een ‘uitstralingseffect’ van
de acties, waardoor behalve de afzet van merk 5 ook de afzet van de andere
merken toeneemt.

6. SAMENVATTING EN CONCLUSIES

In dit artikel wordt een overzicbt gegeven van enkele ontwikkelingen die zich tot
dusver op het gebied van scanning hebben voorgedaan. Hieruit mag blijken dat
de betekenis van scanning voor bet marktonderzoek aanzienlijk zal zijn.
Doordat met de introductie van scanning de detailbandel over meer gegevens
zal gaan bescbikken zal men beter dan voorbeen in staat zijn om mel behulp van
modellen de effectiviteit van marketing-instrumenten in de detailbandel te be-
palen. Tot dusver zijn de modellen die in de literatuur worden aangetroffen
voornamelijk vanuit het gezichtspunt van de fabrikant ontwikkeld. Met behulp
van gegevens die betrekking bebben op de merken van een frequent gekocbt
niet-duurzaam consumptiegoed zijn enkele modellen numeriek gespecificeerd.
De afhankelijke variabelen in dezemodellen zijn de marktaandelen van de mer-
ken, zoals die in ~n winkel (X) zijn gemeten. Als onafhankelijke variabelen zijn
opgenomen: bet prijsaandeel (gemeten in X), de door X en baar concurrenten
geplaatste advertenties en de deelname van X aan fabrikanten-acties voor bet
produkt.
Uit de numerieke specificatie van de modellen blijkt onder meer dat we, om de
effecten van de marketing-instrumenten nauwkeurig te kunnen bepalen, over
meer gegevens dienen te beschikken. In concreto betekent dit dat ook gegevens
benodigd zijn over bijvoorbeeld de scbapruimtes die aan de merken zijn toege-
kend, bet ‘out-of-stock’ zijn van de merken, de verzorging van bet winkelbeeld
door bijvoorbeeld winkelaffichage en het soort fabrikanten-actie waaraan door
de detaillist wordt deelgenomen. Behalvedeze gegevens zijn ook gegevens nodig
over de marketing-instrumenten die door de concurrerende winkels worden ge-
hanteerd. Ten slotte kan worden gedacht aan gegevens over de reclame-
activiteiten van de fabrikanten.

Samengevat kunnen we stellen dat we voor het bepalen van de effectiviteit van
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de marketing-instrumenten in de detailbandel over gegevens van meerdere win-
kels dienen te beschikken. Dit komt overeen met hetgeen in paragraaf 3 gesteld
is, namelijk dat de maximale (indirecte) besparingen slechts kunnen worden be-
reikt indien de detaillisten hun gegevens aan een onafbankelijk servicecentrum
ter bescbikking stellen.

NOTEN

1. voor het schrijven van dit artikel zijn g~4vens van een detailhandelsorganisatie gebruikt. De
auteurs zijn deze organisatie, de CUM en AC Nielsen (Nederland) B.V. erkentelijk voor het
beschikbaar stellen van deze data, en bedanken de studenten w.J de Boer, A.M. van Ditzhuy-
zen, H. de Jong, J. Quist en R. Streupervoor hun medewerking bij de computerverwerking
van de gegevens. De auteurs bedanken de heer Drs. A.M. Boonman voor gun commentgar op
een eerdere versie van het geschrevene. =

2. Zie Boonman, Olivier (1985).
3. Zie Pommer, Berkowitz, Walton (1980).
4. Zie bijvoorbeeld Foodmagazine, Bijiage Detajihandelsautomatisering, oktober 1984; Setz-

pfand, Simons (1984) en noot 3.
5. Zie Scanning, de tweede revolutie in de levensmiddelendistributie, NCR Nederiand NA’.,

Amsterdam, 1984.
6. Zie Mason, Mayer (1980).
7. Zie The Nielsen Researcher, A.C. Nielsen Company, No. 1, 1985.
8. Zie Streeples, Scanners, Computers, Stichting UAC, Amsterveel, 1983.
9. Zie bijvd~rbeeld Boonman (1984), Plat (1984).
10. Zie Transactie Comrnunicatie, Stichting UAC, Amaterveen, 1984.
11. Zie Kulipers, Schukken, Wils (1983).
12. Zie Adfor,natie, nr. 37, 15 september 1983, p. 5
13. Dit is een resultaat van een door Prodis voorMarkant Foodmarketing B.V. uitgevoerd onder-

zoek, waarin 00k de indirecte besparing~is zijn gesnventariseer’d. Een uitgebreide beschrijving
van helgeen in deze paragraaf aan de orde komt kan worden aangetroffen in Campman
(1984).

14. Zie blivoorbeeld Willemsen, Schukken (1984) en noot 13.
15. Zie KUk op scanning, Brochure uitgegeven ter gelegenheid van de studiedag scanning (Food-

magazine), De Gelderlander Vakpers BA’., Nijmegen, 1984, pp. 60-62.
16. Door de arbeidsintensieve telmethode heeft men zowel aan het begin als aan het eindevan een

waarnemingsperiode enige tijd (enkele weken) nodig om de gegevens van alle winkels te verza-
melen. lYe resulterende panelgegevens hebben dan ook slechts bij benadering betrekking op de
erbij vefrYselde waarnemingsperioden. Shoemaker en Pringle (1980) toond~h aan dat het ge-
bruik van dergellike onnauwkeurige gegevens kan leiden tot fouten in parameterschattingen
van circa 22~Vo. Met scanning behoort dit probleem tot het verleden.

17. Zie voor een voorbeeld van het gebruik van scanning-gegevens bij het bepalen van interpro-
duct relations: Simon (1984).

18. Zie bijvoorbeeld Leeflang, Olivier (1980, 1982, 1985) en Leeflang, Olivier, Plat (1981).
19. Zie ook Olivier (1981).
20. Zie Guadagni, Little (1983).
21. Zie Miarketing Trends, A.C. Nielsen Company, No. 2., 1984.
22. Zie voor een beschrijving van bet begrip ‘gecontroleerd experiment’ blivoorbeeld Zwart

(1984).
23. Het komt voor dat, met name in de eerste en Iaatste weken van een actie, de merken zowel

voor de actieprijs als voor -de normale prijawordenverkocht. Voor diewekensun als prijsme-
ting~n de gewogen gemiddelde prijzen genomen, datwil zeggen weging van actie- en niet-actie
prija met de bijbehorende hoeveelheden.

24. Zie Naert en Leeflang (1978).
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4. Prijswaarneming met draagbare
computers
M.E.J. BEMELMANS~SPORK*
D. SIKKEL
H.M. VAN SINTMAARTENSDIJK

SAMENVATTING

Door de technische ontwikkelingen nemen demogelijkheden toe om (draagbare) compu-
ters in te zetten bij gegevensverwerving en -verwerking. In de eerste helft van 1984 is door
het Centraal Bureau voor de Statistiek de proef ‘prijswaarneming met draagbare compu-
ters’ uitgevoerd om deze mogelijkheden in de praktijk te testen. Deze proef geeft ant-
woord op vragen als ‘zijn enquêtrîces bereid en in staat veidwerk te verrichten met een
draagbare computer?’ en ‘aan welke eisen moet zo’n draagbare computer voldoen qua
hardware en software?’.

1. INLEIDING

De technische ontwikkelingen op het gebied van de micro-electronica bevinden
zich nog steeds in een stroomversnelling. De toepassingsmogelijkheden van
computers nemen dan ook hand over hand toe, ook bij het Centraal Bureau
voor de Statistiek (CBS). In de loop der jaren zijn steeds meer en krachtiger
computers aangeschaft om een deel van de gegevensverwerkingen vrijwel de ge-
hele gegevensanalyse te automatiseren. Het afgelopen jaar is eenduidelijke ont-
wikkeling in draagbare computers zichtbaar geworden. Een toepassingsmoge-
lijkheid van draagbare computers bij het CBS ligt op het terrein van de gege-
vensverwerving en -verwerking. Deze toepassing kan vele voordelen bieden, zo-
als :
a.
b.
c.
d.
e.

drukken van vragenlijsten is overbodig;
maken van routingsfouten binnen de vragenlijst is onmogelijk;
(gedeeltelijke) controle/correctie vindt in het veld plaats;
coderen en verponsen van antwoorden is vrijwel overbodig;
datatransport wordt versneld omdat de telefoon de Post als communicatie-
middel vervangt;

f. kwaliteit van de gegevens ligt hoger (zie bijvoorbeeld b, c en d);
g. productieduur van statistieken is korter (zie bijvoorbeeld a, c, d en e);
h. flexibiliteit neemt toe omdat kleine aanpassingen minder werk met zich mee-

brengen.

* De in dit rapport weergegeven opvattingen zijn die van de auteurs en komen niet noodzakelijk
overeen met het beleid van het Centraal Bureau voor de Statistiek.
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Natuurlijk kunnen er ook nadelen aan het gebruik van draagbare computers
verbonden zijn. Sommige zijn a priori bekend zoals de aanschaf en het onder-
houd van een groot extra ‘machinepark’ en problemen betreffende de telecom-
municatie. Van andere ‘nadelen’ weten we nog niet of ze inderdaad een rol van
betekenis spelen. Met de huidige stand van techniek kunnen ze door middel van
experimenten wel worden onderzocht. Het gaat hierbij om vragen als:
A. Zijn erKjuêtrices bereid en in staat veldwerk te verrichten met een draagbare

computer?
B. ‘Zijn respondenten bereidmee te werken aan deze vorm van gegevensverwer-

ving?
C. Aan welke eisen moet zo’n draagbare computer voldoen qua hardware en

software?

In de eerste helft van 1983 besloot het CBS het gebruik van draagbare compu-
ters in het veld te beproeven, en wel bij de regionale waarnemingen ten behoeve
van de consumentenprijsindexcijfers. Deze proef zou antwoord kunnen geven
op vraag A en zeker ook op vraag C vanwege de diversiteit in waarnemingsom-
standigheden en de complexiteit en omvang van de informatiestroom tussen
CBS en enquêtrice. Vraag B zal slechts ten dele met behulp van deze proef be-
antwoord kunnen worden aangezien het hier gaat om het verkrijgen van gege-
vens door middel van observatie in plaats van communicatie. Voor deze proef
‘prijswaarneming met draagbare computers’ werden begin 1984 drie draagbare
computers van het type NEC PC-8201A aangeschaft. De veldfase van de proef
bestond uit een proeftest in april 1984 en de eigenlijke veldtest in mei 1984.

In de volgende paragraaf wordt het nu bestaande proces van regionale prijs-
waarneming globaal beschreven en in paragraaf 3 de proefopzet. In paragraaf 4
wordt nader ingegaan op de bij de proef gebruikte hardware en software. Para-
graaf 5 beschrijft de veldfase van de proef en in paragraaf 6 worden de resulta-
ten weergegeven.

Voordat we nader op het bovenstaande ingaan, zij vermeld dat het Zweedse
CBS in maart 1982 ook een experiment betreffende prijswaarneming met draag-
bare computers uitvoerde. Op dat moment waren de technische mogelijkheden
van draagbare computers echter veel beperkter. Zie Danielsson en Marstad
(1982).

2. DE PRIJSENQUETE

De proef betrof zoals gezegd de regionale prijswaarneming. Deze vormt samen
met de -centrale prijswaarneming de Prijsenquête. De regionale prijswaarne-
ming wordt door enquêtrices in het veld uitgevoerd, terwijl de centrale prijs-
waarneming schriftelijk wordt uitgevoerd. De regionale prijswaarneming be-
treft zo’n 1200 verschillende artikelen die betrekking hebben op zo’n 900 ver-
schillende producten. Van ongeveer 100 producten worden namelijk enkele
merken afzonderlijk waargenomen. De waarnemingen zijn per artikel verdeeld
over vijf regio’s (Noord, Oost, Westi, West2 en Zuid), en wel volgens de bevol-
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1. Voorbereiding CBS

2. Verzending naar enq.

3. Voorbereiding enq.

4. Veldwerk

5. Afwerking enq.

Verzending naar CBS

~oer in computer

~trole/Verwerpen

Figuur 1. Productieschema regionale waarneming consumentenprjzen.

kingsverhouding. In totaal omvat de regionale prijswaarneming gemiddeld
ruim 110.000 waarnemingen per maand bij 11.000 berichtgevers (winkeliers en
dienstverleners). Een van de randvoorwaarden aan de proef was dat het nu be-
staande proces van de regionale prijswaarneming zo goed mogelijk gesimuleerd
moest worden. Vandaar dat inhet onderstaandenader op dit proces wordt inge-
gaan.

In figuur 1 is het productieproces van de regionale waarnemingen in een aantal
stappen gesplitst. Hierbij is uitsluitend rekening gehouden met dat gedeelte van
de enquête dat een maandelijkse frequentie heeft. Sommige waarnemingen vin-
den echter wekelijks plaats. Daarop zullen we in dit verband niet ingaan. De
eerste stap in het proces is de voorbereiding van het CBS. Hierin wordt voor el-
ke enquêtrice een pakket samengesteld dat zij nodig heeft om de enquête voor
de betreffende maand uit te kunnen voeren. Dit pakket wordt een week voor de
enquête opgestuurd. Voordat de feitelijke enquête begint, moet de enquêtrice
zich eerst voorbereiden aan de hand van het opgestuurde materiaal. Op de don-
derdag van de week waarin de 15e valt wordt geënquêteerd. Na de enquête is er
nog enige nazorg van de enquêtrice nodig. Daarna verstuurt ze de resultaten
naar het CBS. Daar vindt invoer in de computer (een mainframe) en controle
van de waarnemingen plaats.

Om een goed begrip te krijgen van hetgeen zich in de veldwerk-fase afspeelt,
wordt hier een korte opsomming gegeven van het pakket, dat in stap 1 voor de
enquêtrice wordt samengesteld. Dit pakket bestaat uit de volgende onderdelen:
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De enquêtelijst.
Dit is een door de computer vervaardigde lijst waarop alle te enquêteren be-
richtgevers staan vermeld met de aldaar waar te nemen artikelen.
De hulpenquêtelijst.
Ook dit is een door de computer vervaardigde lijst. Daarop komen artikelen
voor die de enquêtrice bij nieuwe of reeds bestaande berichtgevers dient onder
te brengen. Zij kan daartoe slechts voorstellen doen. Het CBS beslist dan of de
voor een bepaald artikel voorgestelde berichtgever wordt geaccepteerd.
Het foutenbriefje.
Dit is eenstandaardformulier waarop het CBS die waarnemingen noteert waar-
bij mogelijk sprake is van (systematische) fouten door de enquêtrice. Zo pro-
beert het CBS te weten te komen hoe een bepaalde waarneming tot stand is ge-
komen.
Intensieve waarnemingen.
Dit zijn op ad-hoc basis vervaardigde vragenljsten waarin om extra informatie
over bepaalde artikelenwordt gevraagd. Dit kan gaan over bijvoorbeeld specia-
le reclame-acties of een inventarisatie van (nieuwe) merken.
Schnftelijke waarnemingen.
Dit zijn vragenformulieren die door de enquêtrice van te voren aan de bericht-
gever worden toegestuurd omdat mondeling enquêteren te tijdrovend of te inge-
wikkeld is.
Wijzigingèn~van artikeloinschrijvingen.
De enquêtrice heefteen losbladig systeem van uitgebreideartikelomschrijvingen
(uitgebreider dan op de enquêtelijst), bekend als ‘het groene boek’. Deze om-
schrijvingen worden vaak aangepast of gewijzigd en deze wijzigingen worden
aan de enquêtrice toegestuurd, die daarmee haar groene boek up to date houdt.
Correspondentie.
De enquêtrice maakt op speciale formulieren opmerkingen over haar weder-
waardigheden in het veld. Hierop wordt door het CBSeenmaand later schrifte-
lijk gereageerd op hetzelfde formulier.

In stap 3 van figuur 1 neemt de enquêtrice de correspondentie door en maakt ze
op haar enquêtelijst aantekeningen van de foutenbriefjes en intensieve waarne-
mingen. Ze verstuurt de formulieren voor de schriftelijke waarneming. Ze
neemt de gewijzigde omschrijvingen door, maakt daarvan eventueel ook aante-
keningen en werkt haar groene boek bij. Nadat ze voor zichzelf een route heeft
uitgestippeld om haar berichtgevers te bezoeken, is ze klaar om de enquête te
beginnen.

Een artikelomschrijving kan betrekking hebben op een bepaalde hoeveelheid
van een product van een bepaald merk, maar ook op een product in het alge-
meen. In dat laatste geval wordt de enquêtrice gevraagd het meest gangbare ar-
tikel waar te nemen en de prijs aan te vullen met een 3-cijferige code. De wijze
van coderen is in de uitgebreide artikelomschrijving opgenomen. De code heeft
betrekking op de hoeveelheid (bijvoorbeeld gram, millimeter, stuk) of op de
kwaliteit (bijvoorbeeld merk). De waargenomen prijs en code noteert de enquê-
trice op de enquêtelijst zelf. In stap 4 voert ze verder de hulpenquête uit en vult
ze de extra formulieren in. Wanneer de enquêtrice bijzondere dingen tegen-

66



komt, zoals het niet waarneembaar zijn van artikelen, verdwijnen van bericht-
gevers (bijvoorbeeld door faillissement) of problemen met berichtgevers, dan
dient ze hiervan aantekeningen te maken.

Wanneer het veldwerk voorbij is, volgt stap S, de afwerking. De enquêtrice
moet nu alle waargenomen prijzen overbrengen op optisch leesbare formulie-
ren, die vervolgens in principe via de optische lezer de computer in kunnen.
Daarnaast moet ze eventuele opmerkingen op het correspondentieformulier
vermelden. Hierop worden tevens de resultaten van (le hulpenquête genoteerd.

In stap 8 worden eerst drie controles door de computer uitgevoerd. In de eerste
plaats wordt gekeken in hoeverre een waargenomen prijs afwijkt van het gemid-
delde over alle waarnemingen van het betreffende artikel in de vorige enquête.
Vervolgens wordt gekeken of de waargenomen prijs van een artikel niet al te
sterk afwijkt van de betreffende (afzonderlijke) waarneming in de vorige enquê-
te mits deze waarneming vorige maand plausibel bevonden is. De normen hier-
voor verschillen per artikel. Tenslotte wordt gekeken naar het verschil tussen
een waargenomen prijs en de gemiddelde prijs van het betreffende artikel in de-
ze enquête. Daarna worden nog handmatig controles uitgevoerd. De drie con-
troles door de computer leveren een aantal niet plausibele waarnemingen op,
die in eerste instantie niet worden meegenomen bij de berekening van de index-
cijfers. Om de enquêtrice hierop opmerkzaam te maken, worden ze op de en-
quêtelijst van de volgende maand voorzien van een merkteken. In tweede in-
stantie wordt handmatig bekeken welke waarnemingen alsnog worden ingere-
kend. In de proef vindt de tweede controle door de computer, die op de vorige
prijs, plaats in het veld.

3. PROEFOPZET

Door de ontwikkelingen op het gebied van computers zou het mogelijk kunnen
worden om met geheel nieuwe hulpmiddelen gegevens te verwerven en te ver-
werken. De centrale CBS-computer zou (niet-permanent) verbonden kunnen
worden met (netwerken van) micro-computers elders in het gebouw. Zo’n
micro-computer kan met behulp van een modem via de telefoonlijn gegevens
naar de enquêtrice sturen. Deze vangt de gegevens weer met behulp van een mo-
dem in haar draagbare computer op. De draagbare computer bevat nu haar
enquête-opdrachten en ze kan aan de slag. De gegevens die ze in het veld verza-
melt, kunnen via dezelfde weg het CBS bereiken.

Het bovenstaande is natuurlijk nog toekomstmuziek, maar de technische moge-
lijkheden om zo’n systeem te realiseren zijn al binnen bereik. Daarom is men in
1983 op het CBS begonnen de ontwikkelingen op dit gebied te bestuderen en een
experiment voor te bereiden. Besloten werd om de Prijsenquête hierbij als
proefproject te laten dienen. Argument hierbij was, dat men dan geen last heeft
van de psychologische effecten die kunnen optreden bij respondenten in een
persoons- of gezinsenquête. Een tweede argument is dat, zoals uit de vorige pa-
ragraaf blijkt, de informatie die tussen CBS en enquétrice wordt uitgewisseld
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zeer omvangrijk en complex is. Dit stelt hoge eisen aan hard- en software. Met
het experiment komen de hieraan te stellen eisen duidelijk aan het licht.

Voor de proef zou slechts een beperkte investering in tijd en middelen gedaan
mogen worden, te meer daar van te voren vaststond dat de apparatuur die voor
productiedoeleinden zou kunnen dienen, toch nog niet op de markt is. Daarom
beperkten we ons tot:
— het onderdeel ‘draagbare computer’ van het boven beschreven systeem-in-
de-toekomst;

— de stappen 3, 4 en 5 en een deel van stap 8 uit het productieproces van de re-
gionale prijswaarneming (figuur 1); deze stappen moesten zo goed mogelijk
worden gesimuleerd en het gebruik van papier was -niet toegestaan;

— BASIC als programmeertaal; dit is de enige hogere programmeertaal voor de
gebruikte draagbare computer; (een deel) programmeren in machinetaal zou
een mooier en vooral sneller programma hebben opgeleverd.

4. HARDWARE EN SOFTWARE

In december 1983 werd besloten welke draagbare computer bij de proef zou
worden gebruikt. De keus viel op de NEC PC-8201Aom-dat deze eengrotere ge-
heugencapaciteit had dan anderszins vergelijkbare apparaten. Immers, gezien
de omvang en complexiteit van de informatiestroom tussen CBS en enquêtrîce,
zou het apparaat grote gegevensbestanden en ook een niet onaanzienlijk pro-
gramma moeten kunnen bevatten. Enkele technische gegevens betreffende de
NEC worden in tabel 1 weergegeven. Figuur 2 toont een (verkleind) bovenaan-
zicht van de NEC.
Er zijn voor de proef drie draagbare computers aangeschaft. Verder werd ge-
bruik gemaakt van de centrale CBS-computer (Cyber 170-855) en een (niet-
draagbare) micro-computer (Columbia MPC). De enquête- en hulpenquêtelijs-
ten (zie paragraaf 2) zijn maandelijks beschikbaar op de centrale computer. De

Tabel 1. Enkele technische gegevens betreffende de NEC PC-820JA.
300 (B) x 215 (D) x 35 (H-voorzijde) mm

61 (H-achterzijde) mm
Afmetingen

Gewicht ca. 1,7 kilogram
Scherm 40 tekens x 8 regels LCD (Liquid Cristal Display)
Geheugen max. 64 Kb (Kilobytes) RAM (Random Access Memory)

32 Kb RAM insteek-cartridge
32 Kb ROM (Read Only Memory)
Heel het geheugen blijft behouden als het apparaat

Microprocessor
Seriële communi

wordt uitgezet
80C8S (CMOS-versie van 8085)

catiepoort ja (RS 232C)
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Figuur 2. (Verkleind) bovenaanzicht van de NEC PC-820JA.

Tabel 2. Bedieningstoetsen en hun betekenis.

Toetsaan-
duiding Toetsomschrjving Betekenis
ESC escape beëindigen activiteit, terugkeren naar

vorige activiteit
TAB tabulator bladeren door menu

carriage return bevestigen keuze/antwoord en naar
volgende activiteit gaan

f.1 functietoets 1 oproepen enquêtelijst
f.2 functietoets 2 oproepen hulpenquêtelijst
f.3 functietoets 3 oproepen uitgebreide artikelomschrij ving
f.4 functietoets 4 antwoord ‘niet waarneembaar’ geven
f.5 functietoets 5 prijs corrigeren

cursorverplaat
t ,I singstoetsen kiezen uit menu
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lijst van berichtgevers .—~ hulpenquêteljst
:
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Figuur 3. Vereenvoudigd stroomschema van hetprogramrn~ in deNEC.

voor de proef benodigde lijsten werden rechtstreeks naar de Columbia gezon-
den. Hierop werden deze lijsten zo geformatteerd dat het programma in de
NEC ze zou kunnen verwerken. Verder werden op de Columbia de overige for-
mulieren zoals foutenbriefjes en intensieve waarnemingen (zie paragraaf 2) in-
getypt. Tot slot werd zo’n pakket rechtstreeks naar de NEC gezonden. Omge-
keerd werden de gegevens verzameld door de enquêtrices rechtstreeks van de
NEC naar de Columbia gezonden.

Wij zijn er inderdaad in geslaagd de NEC zo te programmeren dat alle onderde-
len van de regionale prijswaarneming kunnen worden uitgevoerd. Het program-
ma is menu-georiënteerd: er verschijnt steeds een menu van mogelijkheden (bij-
voorbeeld adressen van berichtgevers, waar te nemen artikelen) op het scherm.
De enquêtrice kan met behulp van twaalf toetsen de voorgeprogrammeerde
NEC bedienen. Deze toetsen en hun betekenis worden vermeld in tabel 2. Een
vereenvoudigd stroomschema van het programma wordt weergegeven in figuur
3. De geheugencapaciteit van de NEC bleek te krap om naast het programma al-
Ie gegevens voor een maand te bevatten. Bij de proef bleek dat gemiddeld de
helft van de gegevens in het geheugen kon worden opgeslagen.

5. VELDWERK

Het veidwerk van de proef was verdeeld in twee fasen. De eerste fase, die in
april plaats had, was voornamelijk bedoeld om de programmatuur te testen,
waarna eventueel nog verbeteringen aangebracht zouden kunnen worden. De
tweede fase, die zich in mei afspeelde, vormde de feitelijke proefneming. Hier-
op diende de evaluatie van het gehele project gebaseerd te zijn.

Teneinde de draagbaarheid en het bedieningsgemak van de draagbare compu-
ters te vergroten, werden speciale houders vervaardigd. Dit waren blikken bak-
ken, waarin de computers met elastieken werden vastgezet. Nadat ze voorzien
waren van verstelbareleren schouderriemen, konden ze als eensoort tas worden
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meegedragen. De houders bleken een goede bescherming te bieden maar waren
wel erg zwaar.

In de eerste fase werden de draagbare computers bediend door drie CBS-mede-
werkers. Gedurende één dagdeel liepen zij elk mee met een prijsenquêtrice. De
prijzen en hoeveelheids/kwaliteits-codes die door de enquêtrice in haar gewone
enquête werden waargenomen en genoteerd op de enquêtelijst, werden tevens
ingetoetst in de computer. Deze fase van het veldwerk was in zoverre succesvol
dat het programma in de NEC geen wijzigingen behoefde te ondergaan.

In de tweede fase waren het de prijsenquêtrices zelf, die de computers bedien-
den. Uiteraard werden de enquêtrices getraind in het bedienen van de computer.
Gedurende eeneerste bijeenkomstwerd de proef toegelicht en bestond de moge-
lijkheid te oefenen met de computer. Daartoe was per drietal enquêtrices slechts
één computer beschikbaar. Het rendement van deze werkvorm (gedurende één
uur) bleek vrijwel nihil. Elke enquêtrice werd dan ook enkele dagen voor ze het
veld in zou gaan, in de gelegenheid gesteld individueel te oefenen. Eén uur indi-
viduele training bleek voldoende. Er namen in totaal acht enquêtrices aan de
proef deel. Ze enquêteerden in de week van 14-18 mei 1984. Zes enquêtrices gin-
gen elk twee maal op pad, en wel op verschillende dagen en naar verschillende
berichtgevers. Het idee hierachter was om te kijken of er sprake zou zijn van ge-
wenning. In het totaal werd dus door acht enquêtrices veertien maal gedurende
een dag een deel van de enquête uitgevoerd. De waarnemingen met de compu-
ters vielen buiten het normale productieproces van de prijsindexcijfers. Om de
waarnemingen die in de proef vielen toch te verkrijgen, werd doormedewerkers
van de hoofdafdeling ‘Statistieken van de Prijzen’ de prijsenquête van de be-
treffende enquêtrices tegelijkertijd op de gebruikelijke manier uitgevoerd. Af-
spraak hierbij was dat enquêtrice en medewerker gelijktijdig een winkel zouden
binnengaan en weer verlaten, maar verder zoveel mogelijk onafhankelijk van
elkaar zouden werken. Van de veertien uitgezette enquête-delen kwamen er elf
geheel gaaf binnen. Eén der enquête-delen is geheel verloren gegaan. Tijdens
het veldwerk bleek dat het uitzetten van de computer op een ongelukkig mo-
ment (terwijl hij gegevens aan het wegschrijven is) tot storingen te leiden. Dit
was de oorzaak van twee van de fouten. Deze storingen zouden overigens niet
zijn opgetreden wanneer de enquêtrices zich precies aan de instructies hadden
gehouden. De derde fout was te wijten aan een verkeerd geformatteerd gege-
vensbestand.

6. RESULTATEN

6.1. Reacties van de enquêtrices

Aan het einde van de proefneming is aan de enquêtrices gevraagd om hun be-
vindingen weer te geven op een speciaal daartoe ontworpen evaluatieformulier.
De vorm van dit formulier is terug te vinden in tabel 3. Hierin zijn tevens de uit-
komsten van deze enquête over de proefneming vermeld.
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Uit de antwoorden op de eerste vraag (‘Uw algemene indruk van de prijswaar-
neming met behulp van een draagbare computer’) bleek dat de meesteenquêtri-
ces positief over de computer waren, al waren er toch wel problemen. Deze had-
den echter voornamelijk betrekking op deze computer, en niet op een compu-
ter, die mogelijk aan hogere technische eisen voldoet. Het bedienen van de NEC
bleek goed te lukken. Voor wat betreft overzichtelijkheid, leesbaarheid en de
wijze van intoetsen waren er geen klachten. De snelheid bleek echter een kritiek
punt. Het manipuleren met menu’s en het opzoeken van uitgebreide artikelom-
schrijvingen duurde de meeste enquêtrîces veel te lang. Dit lijkt inderdaad een
reëel bezwaar waaraan wellicht tegemoet gekomen kan worden door de gege-
vensbestanden op andere wijze in de NEC op te slaan zodat ‘random access’
mogelijk is.

De meeste eiiquêtrices vonden de NEC maar moeilijk te dragen. Het is niet ge-
heel duidelijk of dit aan de wijze van dragen (aan een s~chouderriem) of aan het
gewicht van de combinatie van computer en houder lag. Maâr het lijkt toch wel
wenselijk om de enquête uit te voeren op eenapparaat, dat samen met zijn hou-
der niet zwaarder is dan 1 kg. Een zeer positief punt was dat de instructie vooraf
voldoende bleek. Er hoeft dan ook geen enkele vrees te bestaan dat het onmoge-
lijk zal blijken de enquêtrices een vrij ingewikkeld bedieningssysteem aan te le-
ren. Als de enquêtrice de eerste ‘computervrees’ heeft overwonnen, zijn wat dat
betreft in feite alle problemen opgelost.

De reacties van de berichtgevers waren niet negatief. Er hoeft geen vrees te be-
staan dat invoering van draagbare computers het CBS berichtgevers zal kosten,
althans voor zover dit de prijsenquête betreft. Reacties van het publiek in de
winkels en op straat waren er niet veel.

Al met al stonden de enquêtrices in principe niet afWijzend tegenover het ge-
bruik van draagbare computers. Maar voorwaarde is dan wel dat het apparaat
lichter en sneller is.

6.2. Analyse van de gegevens

De belangrijkste resultaten van de proef hebben betrekking op de hiervoor om-
schreven houding van de enquêtrices. Uit tabel 3 is bovendien het een en ander
op te maken ten aanzien van de reactie van de berichtgevers. Daarnaast zijn er
ook numerieke resultaten: de prijzen die in de draagbare computer zijn inge-
voerd en die vergeleken kunnen worden met de overeenkomstige cijfers in de
centrale computer (afkomstig van medewerkers van de hoofdafdeling ‘Statistie-
ken van de Prijzen’). Bovendien zijn de tijdstippen bekend waarop de prijzen in
de draagbare computer zijn ingevoerd. Tenslotte is uit de gegevens af te leiden
hoevaak de enquêtrices gebruik hebben gemaakt van de nogal omslachtige cor-
rectieprocedure.

Een verschil tussen de prijs (en code) ingevoerd in de draagbare computer en de
prijs (en co-de) via het optisch leesbare formulier ingevoerd in de centrale com-
puter kan aan verschillende factoren worden toegeschreven. Een daarvan is dat
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Tabel 3. Samenvatting van de evaluatieformulieren.
1. Uw algemene indruk van de prijswaarneming met behulp van ccndraagbare computer:

5 positief, wel problemen met betrekking tot snelheid en gewicht/afmetingen!
hanteerbaarheid (in winkel, op fiets)

2 voor verbetering vatbaar
1 onhandelbaar in warenhuizen en grootwinkelbedrijven

2. Wat vindt u van het bedieningsgemak van de NEC wat betreft
a. overzichtelijkheid 7 goed 1 redelijk
b. leesbaarheid 8 goed 0 redelijk
c. intoetsen 7 goed 1 redelijk

3. Wat vindt u van de snelheid van de NEC wat betreft
a. manipuleren met de menu’s van waar

te nemen artikelen
b. inbrengen van prijs en code
c. opzoeken van de uitgebreide omschrijving

1 goed
5 goed
1 goed

4 redelijk
2 redelijk
3 redelijk

4. Wat vindt u van de draagbaarheid van de NEC? 1 goed 3 redelijk

0 slecht
0 slecht
0 slecht

3 slecht
1 slecht
4 slecht

4 slecht

5. Wat vindt u van de mate van instructie vooraf?
5 ruim voldoende 3 voldoende 0 matig 0 onvoldoende

6. Waren er reacties van
a. het publiek 5 nee
b. de berichtgevers 2 nee

3 ja, nl. geïnteresseerd
6 ja, nI. 5 x geïnteresseerd

1 x kosten NEC!
1 x met de NEC duurt het langer

dan met papier

7. Zoudt u met een dergelijk apparaat willen enquêteren?
1 ja
7 ja, mits 6 x lichter/kleiner

4 x sneller
1 >< grotere geheugencapaciteit

0 nee

8. Overige opmerkingen
1 x na waarneming van een artikel wordt steeds weer het bovenste artikel op het

scherm gearceerd
1 x onbruikbaar bij waarnemen kleding
1 x praktijkinformatie kan niet aan uitgebreide omschrijving toegevoegd worden
1 x integratie uitgebreide-omschrijving-scherm met prijs & code-scherm gewenst

deze prijzen door verschillende personen zijn waargenomen, namelijk door de
enquêtrice respectievelijk de medewerker, die binnen cle nauwe grenzen van de
kwaliteitsomschrijvingen toch verschillende artikelen kunnen kiezen. Verder
was de enquêtrîce nog niet vertrouwd met de draagbare computer in het veld.
Een andere factor is dat de medewerker de waargenomen prijs (en code) nog
moest overnemen op een optisch leesbaar formulier. Bij nadere beschouwing
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van bovengenoemd verschil in prijs (en code) bleek wel dat met de gewone en-
quêtelijst op eentotaal van 1054 waarnemingen ruim 20 maal opvallendefouten
gemaakt werden die door de NEC zeker gesignaleerd zouden zijn. Een voor-
beeld hiervan is een waarneming van bier. Daarbij wordt gevraagd naar de prijs
en het aantal flessen waarop deze prijs betrekkingheeft. Via het optisch leesba-
re formulier werd een prijs van 1780 cent met code 00F(1 fles) ingevoerd. Dit is
echter hoogstwaarschijnlijk de prijs van een krat. Invoering van deze prijs en
code in de NEC leidt tot de vraag ‘Weet u dat zeker?’ en dit geeft aanleiding tot
correctie van prijs en code. Een harde conclusie valt niet te trekken, omdat
daarvoor teveel verschillende factoren tegelijk in het spel zijn, maar uit de ver-
gelijking komt toch wel de suggestie naar voren dat invoering van draagbare
computers zeker geen kwaliteitsvermindering van de gegevens met zich brengt.

Analyse van het tijdsverschil tussen twee opeenvolgende prijswaarnemingen
met de NEC is mogelijk door z’n interne klok. Naast de berichtgevers- en arti-
kel-identificatie en de prijs (en code) wordt ook de tijd weggeschreven.
Zo is het eenvoudig het tijdsverschil tussen twee opeenvolgende prijswaarne-
mingen bij eenzelfde berichtgever te bepalen. Het tijdsverschil omvat dus de
verplaatsing van de enquêtrice binnen de winkel, het zoeken van het gevraagde
artikel en de bediening van de NEC tot en met het intoetsen van de prijs (en co-
de). De verplaatsing tussen twee winkels is er niet in begrepen. Zoals reeds in
paragraaf 5 werd vermeld, hebben sommige enquêtrices ééndag geënquêteerd en
andere twee dagen. We hebben zowel die tijdsverschillen samengevoegd die een
eerste (en mogelijk enige) dag van enquêteren betreffen, als de tijdsverschillen
betreffende een tweede dag. De resultaten van de analysevan de tijdsverschillen

Tabel 4. Tijdsverschillen bij de ‘eerste’ dagen.
interval in aantal percentage cumulatief
seconden percentage
5- 0 0.00 0.00
6 2 0.36 0.36
7 3 0.55 0.91
8 16 2.92 3.83
9 22 4.01 7.85
10 21 3.83 11.68
11- 15 77 14.05 25.73
16- 20 45 8.21 33.94
21- 30 67 12.23 46.17
31- 60 132 24.09 70.26
61- 90 64 11.68 81.93
91-120 32 5.84 87.77
121-180 28 5.11 92.88
181 + - 39 7.12 100.00
totaal aantal 548
gemiddeld 61 seconden
standaardafwijking 82 seconden
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betreffende de ‘eerste’ dagen zijn weergegeven in tabel 4; de resultaten met be-
trekking tot de ‘tweede’ dagen zijn samengevat in tabel 5. Daarbij valt op dat
het gemiddelde tijdsverschil voor de ‘tweede’ dagen bijna gehalveerd is ten op-
zichte van de ‘eerste’ dagen. Deze resultaten suggereren dat ervaring met het
werken met de NEC snel wordt opgedaan en dat het werktempo zeker nog zal
toenemen.

Voor het corrigeren van,geeds ingevoerde prijzen (waarvan de bijbehorende ar-
tikelen al van het menu zijn afgevoerd) was, noodgedwongen, een reeks mani-
pulaties vereist. Via een functietoets kon de enquêtrice het menu met reeds
waargenomen artikelen oproepen. Dan kon ze dat artikel kiezen, waarvanze de
prijs wilde corrigeren. Dit artikel werd daarna teruggeplaatst in het gewone me-
nu. Pas dan kon het artikel opnieuw worden gekozen om de gecorrigeerde prijs
in te voeren. Uit de ingevoerde gegevens bleek dat 22 maal van deze procedure
gebruik is gemaakt door zeven van de acht enquêtrices. Het feit dat deze com-
plexe manier van correctie inderdaad werd benut, toont eens te meer aan dat de
enquêtrices zeer wel met dit soort apparatuur overweg kunnen.

Een gegeven dat eveneens interessant is, is het aantal malen dat de NEC zelfeen
onwaarschijnlijke prijs of code signaleert. Dit is een aanwijzing voor de effecti-
viteit van controle/correctie in het veld. Omdat verwacht kon worden dat de en-
quêtrices bij de proefneming fouten zouden maken die zuiver het gevolg zijn
van onwennigheid, is er bij de proefneming van afgezien om dit gegeven vast te
leggen. De interpretatie ervan wordt pas duidelijk wanneer de enquêtrices de
nodige routine hebben opgedaan met de draagbare computer.

Tabel 5. Tijdsverschillen bij de ‘tweede’ dagen.
interval in aantal percentage cumulatief
seconden percentage
S- 3 0.59 0.59
6 7 1.38 1.98
7 31 6.13 8.10
8 40 7.91 16.01
9 50 9.88 25.89
10 30 5.93 31.82
11- 15 88 17.39 49.21
16- 20 45 8.89 58.10
21- 30 46 9.09 67.19
31- 60 95 18.77 85.97
61- 90 30 5.93 91.90
91-120 20 3.95 95.85
121-180 14 2.77 98.62
181+ 7 1.38 100.00

totaal aantal 506
gemiddeld 33 seconden
standaardafwijking 47 seconden
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6.3. Conclusies

In de inleiding, paragraaf 1, zijn drie vragen geformuleerd. In hoeverre kunnen
deze vragen nu worden beantwoord aan de hand van de resultaten van de proef
‘prijswaarneming met draagbare computers’? Het antwoord op de eerste vraag
(‘zijn enquêtrices bereid en in staat veldwerk te verrichten met een draagbare
computer?’) dient zonder meer bevestigend te zijn. Daarbij moet dan wel de
kanttekening worden gemaakt dat het bij de proef gebruikte apparaat voor de
prijswaarneming iets te zwaar en te groot is en dat de geheugencapaciteit te ge-
ring is. Op de tweede vraag (‘zijn respondenten bereid mee te werken aan deze
vorm van gegevensverwerving?’) blijft het antwoord beperkt tot de berichtge-
vers van de Prijsenquête. Ze brachten geen principiële bezwaren naar voren.
Het antwoord op de derde vraag (‘aan welke eisenmoet zo’n draagbare compu-
ter voldoen qua hardware en software?’) kan als volgt worden samengevat:
— lichter en kleiner dan de NEC PC-8201A,
— geheugencapaciteit minimaal 128 Kb RAM,
— beveiligd tegen misbruik/inbraak,
— bestand tegen schokken, extreme temperaturen en vocht,
— sneller werkend programma dan bij de proef is gebruikt.

Hierbij kan nog opgemerkt worden dat de twee eerste eisen wellicht minder
zwaar zullen wegen voor toepassing bij e-en gewone persoons- en gezinsenquête.

Gezien de positieve resultaten van de proef ‘prijswaarneming met draagbare
computers’ is besloten met dezelfde apparatuur een tweede proef te doen. Deze
betreft een gewone persoons- en gezinsenquête en moet vooral inzicht verschaf-
fen in de psychologische effecten bij de respondent. Op grond van de resultaten
van deze tweede proef mogen we aannemen dat deze effecten gering zij n en dat
er geen verhoging van de non-respons optreedt. Ook vanuit technisch oogpunt
zijn de resultaten zeer bemoedigend. Een verslag van de tweede proef kunt u
vinden in Bemelmans e.a. (1985).
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5. Culturele veranderingen in Nederland in
dejaren ‘70 en de eerste heift van de
jaren ‘80

Veranderingen in het filosofische en ideologische
progressief-conservatief domein, en enkele andere
variabelen

C.P. MIDDENDORP

SAMENVATTING

In 1970, 1975, 1980 en 1985 werden, in exact gelilke bewoordingen, vragen gesteld in en-
qu&es onder representatieve steekproeven uit de Nederlandse bevolking. Een groot nan-
tal factorenen attitude-schalen werdgeconstrueerd, voornamelijk met betrekking tot de
politieke cultuur binnen het ‘progressief-conservatief’ domein. Op sommige factoren en
attitudeschalen werden interessante verschuivingen geconstateerd tussen de trends in de
jaren ‘70 en die inde eerste heift van de jaren ‘80. Op andere was veelal sprake van conti-
nulteit. Eerste pogingen tot interpretaties van deze trends werden ondernomen.

1. INLEIDING

Al eerder is in dit j aarboek gerapporteerd over culturele veranderingen die zich
binnen het politiek-filosofische en ideologische progressief-conservatief domein
in Nederland in de jaren ‘70 hebben voorgednan (Middendorp, 1982). Thans is
het vervoig van deze rapportage aan de orde: hoe hebben deze ontwikkelingen
zich voortgezet in de eerste heift van de jaren ‘80? De thans beschikbare gege-
vens over die periode zijn nog sleclits ten dele verantwoord geanalyseerd’. Het
zogenoemde ‘historische perspectief’ dat werd geschetst in bet eerdergenoemde
artikel (ter defini~ring van bet progressief-conservatief domein) behoeft bier
niet berhaald te worden (zie daarvoor ook andere publikaties, Middendorp,
1978, 1979). Het gaat er nu om zo mogelijk de trends uit de jaren ‘70 nader te
interpreteren in bet licbt van de verdere ontwikkelingen in de eerste heift van de
jaren ‘80. Daarbij zal gebruik worden gemaakt, voor zover thans mogelijk, van
exact vergelijkbare factor-scores en attitude-scbalen uit de periode 1970-1980.
De tamelijk unieke ontwikkelingen uit de eerste beift van de jaren ‘80, voor wat
betreft de sociaal-economiscbe aspecten, zullen, zij bet dat dit speculatief blijft,
dienen voor nadere interpretatie van de trends in zowel de jaren ‘70 als die van
de eerste beift van de jaren ‘802. Deze serie studies berust op relatief grote en-
qu~tes gebaseerd op representatieve steekproeven uit de Nederlandse bevolking
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tussen 17 en 70 jaar. Bebalve de oorspronkelijke studie uit 1970 (N = 1905)
werden de drie replicaties uit 1975 (N = 1803), 1980 (N = 1859) en 1985 (N =

1791) uitgevoerd, alle in samenwerking met bet Socinal en Cultureel Planbureau.
Het veidwerk van deze drie replicaties was in banden van het NIPO BV te Am-
sterdam3.

2. OPZET VAN DE STUDIES

Het gaat bij deze serie studies om de ‘politieke cultuur’, voor zover deze zoals
bierbovenal werd aangegeven, wordt afgegrensd door Wet progressief-conserva-
tief ‘domein’, Dit laatste wordt breed opgevat: ook aspecten die niet direct tot
bet terrein van de politiek worden gerekend vallen eronder, zoals opvattingen
over huweLijk en gezin, sexualiteit en religie (zie verder).
Vanzelfsprekend wordt geen sociaal-economiscbe determinisme aangebangen.
Het zal blijken dat niet alle veranderingen ‘gevoelig’ zijn voor schommelingen
in de sociaal-economiscbe ontwikkelingen en wellicbt bet sociaal-economiscb
beleid dat door successieve regeringen werd gevoerd. Andere veranderingen
spelen bier waarschij nLijk doorbeen, zoals de voortschrijdende tecbnologiscbe
ontwikkeling, de toenemende automatisering en de uitbreiding van de massa-
communicatie mogelijkbeden, welke mogelijk bun weersiag vinden in processen
van individualisering en emancipatie, bijvoorbeeld ten aanzien van de positie
van de vrouw4. Een grootscbalig onderzoeksproject als bet onderbavige geeft
een groot aantal trends te zien op vele attituden. Interpretatie ervan is niet altijd
gemakkelijk; veel moet voorlopig — voordat nadere analyse heeft plaats gevon-
den — speculatief blijven.

3. DE JAREN ‘70 EN DE BERSTE HELFT VAN DE
JAREN ‘80: HET ALGEMENE KADER

Hieronder zal bet volgende algemene interpretatie-kader, voor zover bet voor-
namelijk de sociaal-economiscbe ontwikkelingen in de periode 1970-1985 be-
treft, worden aangehouden, rekening boudend met bet feit dat de ‘peil-data’
voor de serie van vier studies waarop de analyse berust de jaren 1970, 1975,
1980 en 1985 zijn5.

De eerste heift van de jaren ‘70 wordt geacbt te worden gekenmerkt door een
voor bet eerst sinds de jaren ‘60 optredende ‘versombering’ van bet toekomst-
perspectief en een stagnering van de economiscbe groei6. Daaraan waren, zo
wordt veronderstelt, debet bet Rapport van de Club van Rome, waarin gewag
werd gemaakt van de beperkingen van de verdere ‘ongebreidelde’ groeimoge-
liikbeden van de economie (in verband met toenemende scbaarste aan grond-
stoffen en energievoorzieningen) en voorts vooral de zogenoemde ‘Oliecrisis’
van 1973, waardoor de prijzen van ruwe olie zeer sterk stegen. Niettemin nam
de economische groei nog toe, zij bet in geringer tempo: de groei van bet re~e1
vrij besteedbaar inkomen daalde, evenals die van bet ‘volume van de particulie-
re consumptie’. De inflatie nam sterk toe en de groei van de productie en in-
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vesteringen van bedrijven namen af. Dewerkeloosbeid steeg tot bet voor die pe-
node ongekend boge peil van 200.000g.

De tweede belft van de jaren ‘70 wend globaal gekenmerkt door eenzekere mate
van stabilisering van dit patroon. De groei van de collectieve sector uit de perio-
de 1970-1975 ging in gematigder tempo door, de groei van de sociale verzekenin-
gen zette zich eveneens door, maar na een opleving in 1976 nam de groei van bet
re~el vrij besteedbaar inkomen snel af evenals die van bet volume van de parti-
culiere consumptie en de productie en investeningen van bednijven. De werke-
loosbeid was tussen 1975 en 1980 stabiel, mede door grote overbeidssteun, wel-
ke gegeven werd vanuit de optiek dat de ‘economiscbe stagnatie’ meer van con-
juncturele dan van structurele aard zou zijn. Het financieringstekort van de
overbeid liep in deze periode daardoor (en door bet opvangen van de stijging
van sociale uitkeringen door toenemende uitgaven in de sfeen van de WAO en
de Ziekte-wet en bet op peil bouden van de koopkracht van lonen en uitkerin-
gen) stenk toe.
De eerste heift van de laren ‘80 geeft op sociaal-economiscb terrein een gebeel
ander beeld te zien dan de tweede belft van de jaren ‘70. Deze ontwikkelingen
werden ingezet met wat wel genoemd wordt de ‘Tweede oliecrisis’ van 1979,
waanbij de prijzen van ruwe olie opnieuw sterk stegen. Gedurende bet jaar 1980
en in de drie jaren daarna liep de wenkeloosbeid op van ongeveer 200.000 tot
bijna 900.000 personen. De koopkracbt van velen begon re~el te dalen: van de
loontrekkers doordat aanvankelijk eenzijdig werd gemikt op de noodzaak de
concurrentiepositie van bet bedrijfsleven (intennationaal gezien ten bate van de
export) te verbeteren, terwiji anderzijds de noodzaak van beteugelingvan bet fi-
nancieningstekort van de overbeid — in bet licbt van de sterk toegenomen wer-
keloosbeid — leidde tot ingrijpende bezuinigingen in zowel sociale uitkeringen
als de overbeidsuitgaven in bet algemeen.

4. METHODOLOGISCHE BENADERING

De culturele verandeningen in de jaren 1980-1985, zoals die zullen worden afge-
zet tegen die in de janen ‘70, kunnen uiteraard niet begrepen worden zonder een
kort resume van de metbodiscb-tecbniscbe aanpak van de gebele senie studies in
de jaren 1970, 1975, 1980 en 1985.
Uitgangspunt van deze senie van studies vormt zoals eerder aangegeven de kwes-
tie van de definitie en conceptualisering van de progressief-conservatief tegen-
stelling (Middendonp, 1978). Deze conceptualisening is in de eerdere bijdrage
aan dit jaanboek (Middendonp, 1982) en in andene publikaties (Middendorp,
1979) samengevat, zoals in de inleiding al wend vermeld.
Een ideaal-typiscb model van de conservatieve filosofie wend ontworpen op ba-
sis van een tamelijk uitvoenige bistoniscbe analyse. Dat model wend in eerste in-
stantie ‘direct’ en ‘partieel’ geoperationaliseerd (in de 1970-studie door middel
van 37 bipolaine uitspraken met betnekking tot idee~n oven de mens, de maat-
scbappij, de relatie daartussen, opvattingen oven verandening, sociale ongelijk-
heid, bet gezin, gezagsverhoudingen, democratie en bet ingnijpen van de over-
beid in bet maatscbappelijk leven). Het model wend ve:rondersteld een ideologie
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te vonmen, waandoon een analyse envan in termen van ‘onderliggende waarden’,
mogellik moest zijn gegeven de gebruikte definitie van bet ideologiebegnip (zie
Middendonp, 1978: 102 H).
Deze waanden (vrijheid en gelijkheid en bun toepassingsgebied in de sociaal-
economiscbe en niet-sociaal-economiscbe sfeer) werden uitgangspunt voon een
openationalisatie van bet tbeoretiscbe en conceptuele model envan in termenvan
specifieke attituden. E~n set van attituden bad betrekking op sociaal-economi-
sche gelUkheid; de andene op niet-sociaal-economiscbe vrijheid (zie vender; na-
dere omscbrijving van de specifieke kenmenken van de schalen en items komt in
andene publikaties aan de orde; zie ecbter voorlopig weer Middendonp (1978,
1979).
Ferst is bet van belang bier te vermelden dat de ondenlinge nelaties tussen de bi-
polaire uitspraken van ‘abstnact~ niveau (direct afgeleid uit bet ideaal-typiscbe
model van bet consenvatisme) een zeen stabiele structuur ventonen over alle vier
meetpunten, zij bet dat van de oonspnonkelijke 37 items en slecbts 18 stabiel op
vier factonen laadden8:
• 6 items laadden boog op een factor genaamd ‘algemeen consenvatisme’;
• 3 laadden boog op een factor genaamd ‘autonitair consenvatisme’;
• 5 laadden boog op een factor genaamd socialisme, en
• 4 laadden boog op een factor genaamd libenalisme9.

De 6 items met betrekking tot ‘algemeen consenvatisme’ bebben betrekking op
de waarde vangewoonten en tradities, orde en rust, bestaande maatscbappelij-
ke instellingen, bet aanbrengen van maatscbappelijke verandeningen alleen als
dit stnikt noodzakelijk is en bet streven bij verandeningen voonal te bevorderen
dat bet verleden wordt bensteld.
De 3 items met betnekking tot ‘autonitair conservatisme’ bebben betnekking op
‘de maatscbappij is te ingewikkeld om door mensen te wonden venbeterd’; ‘een
kleine groep van bekwamen moet de leiding uitoefenen’ en ‘volledige democra-
tie is onmogelijk’.
De 5 socialisme-items betroffen de opinie dat venscbilLen tussen mensen ontstaan
door ongelijke kansen, dat gezagsverboudingen de vrijbeid belemmenen, dat bet
bestaan van klassen en standen onrecbtvaardig is en de belangnijkste maat-
scbappelijke tegenstelling blijft vormen, en dat doorbet kapitalisme te weinig
aandacbt wondt besteed aan noodzakelijke openbare voorzieningen.
De 4 liberalisme-items bebelzen opvattingen over te veel overbeidsbemoeienis
die tot bureaucratie leidt, de waande van panticulier initiatief en van die van vnij-
beid van ondernemenscbap ten waanborging van andere vrijbeden, en bet idee
dat ovenbeidszong ‘van de wieg tot bet graf’ leidt tot venslapping van bet be-
staan.

5. FILOSOFISCHE TRENDS IN DE JAREN ‘70 EN BEGIN
JAREN ‘80

Om de eerste helft van de janen ‘70 trad wat men zou kunnen noemen een con-
senvatief-libenale ‘scbnikneactie’ op: conservatisme en libenalisme (dus zowel de
waardening van tradities, st~ibiliteit, onde en rust, als van ‘individualisening’ in
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Tabel 1: Gemiddelde gestandaardiseerdescores” op (1) filosofische dimensies, (2) attitu-
de-schalen in de links-rechis dimensie, (3) attitude-schalen in de autoritarisme en ge-
zinstraditionalisme dimensies, (4) religieuze attitude-schalen, (5) enkelepersoonlijkheids
en situationele variabelen;plus verschilscores over drie perioden.

FILOSOFISCHE DIMENSIES 1970 1975 1980 1985
VERSCHILSCORES

70-75 75-80 80-85

1. Conservatisme, alg.
2. Consenvatisme, aut.
3. Socialisme
4. Libenalisme

4.50
3.66
5.02
4.86

5.39
4.05
5.05
5.22

5.25
3.79
4.90
4.92

5.66
3.92
5.23
5.68

.89

.39

.03

.36

— .14

— .26

— .15

— .30

.41

.13

.33

.76

LINKS-RECHTSA’ITITUDEN
5. Gelijkheid inkomen/bezit
6. Overbeid en gelijkheid
7. Sociale wetgeving onvold.
8. Ov. steun onderwijs
9. Ov. inkomenspolitiek
10. Belastingpol. hoge inkomens
11. Belastingpol. lage inkomens
12. Ov. direct ec. ingnijp.
13. Niet-ec. ingr. overb.
14. Militante vakbondspol.
15. Dem. att. (inspraak)

4.96
3.83
3.08
5.72
5.40
2.68
4.83
3.98
3.26
3.60
5.04

5.08
4.13
1.86
5.20
5.00
2.68
4.48
3.90
2.46
3.06
3.64

5.14
4.27
1.50
5.08
4.63
2.93
3.70
4.15
2.13
2.63
3.24

4.34
3.56
2.66
4.78
4.15
2.83
3.95
3.80
1.86
2.90
2.90

.12

.30
—1.22
— .52
— .40
.00

— .35
—.08
— .80
— .54

— 1.40

.06
.14

— .36
— .12
— .37
.25

— .78
.25

— .33
— .43
— .40

— .80

— .71

1.16

— .30

—.48

— .10

.25

—K35

— .27

.27

— .34

AUTORITARISME EN GEzINS
TRADITIONALISME AT~ITUDEN
16. Vnijheid v. meningsuiting
17. Attitude ontwikkelingshulp
18. Internationalisme
19. Tolenantie misdadig.
20. Gezinstraditionalisme
21. Aut. ouders-kind relatie
22. Convent. man-vnouw rollen
23. Tolenantie homosexuelen

5.11
2.43
1.90
5.23
2.79
4.36
3.10
5.48

4.79
2.03
1.78
4.40
2.27
3.94
2.38
5.70

5.42
2.13
2.02
4.40
2.35
3.59
1.68
6.38

5.95
2.38
2.38
4.OS
2.64
3.56
1.50
6.75

— .32

— .40

—.12

.83

— .52

— .42

— .72

.22

.63

.10

.24

.00

.08
— .35
— .70
.68

.53

.25

.42
— .32
.29

— .03
— .18
.37

RELIGNEUZE ATTITUDENb
24. Onthodoxie
25. Religieuze tolenantie
26. Confessionalismec

4.26
3.72
3.34

4.25
3.40
3.49

4.15
3.04
3.44

4.17
3.34
3.09

— .01

— .32

.15

— .10

— .36

— .05

.02

.30
—.35

PERSOONLIJKHEIDS- EN SITUA
TIONELE VARIABELEN
27. Autonitanisme (F-schaal)
28. Anomia
29. Politieke intenesse
30. Optimisme-pessimisme

5.21
3.45
4.46
2.08

4.97
3.44
4.36
2.90

4.62
3.01
4.60
3.83

4.48
3.02
4.82
3.43

— .24

— .01

— .10

82

— .35

— .43

.24

.93

— .14

.01

.22

— .40

a. Scores allegestandaardiseerd tot een range van0-9, in de richtingvan de (hierverkort weergege-
yen) schaalnaam. voor de exacte formulering van de schaal-iterns rnoet worden verwezen naar
Middendorp (1979).

b. Alleen voor personen welke zich rekenen tot een kerkgenootschap.
c. Opvattingen over de wenselijkheid van ‘verzuiling’ op religleuze basis.
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termen van ‘minder ovenbeidsbemoeienis met bet vnije ondernemenscbap’ (een
anden soort individualisening dan waanover wij bet straks zullen bebben) namen
toe; het soeialisme bleef praktiscb constant (zie tabeL 1).
In de tweede belft van de janen ‘70 namen deze tendenties ween af, wellicbt on-
den invloed van de economiscbe stabilisering.
In de eerste belft van de jaren ‘80 tneedt ecbter weer eenzelfde patroon op zoals
in de eerste beift van de jaren ‘70 bet geval was: een sterke toeneming van nu
vooral, liberalisme, maanook van de beide vonmen van conservatisme en, in ge-
ringene mate, nu ook van socialisme’0.
Deze patronen, zoals zij in tabel 1 duidelijk naan vonen komen, kunnen bijna
niet andens wonden gefnterpreteend als in tenmen van de sociaal-economiscbe
ontwikkelingen. Als zich een venslecbtening van de sociaaL-economiscbe situatie
van bet land lijkt voor te doen, of zicb daadwerkelijk voor doet (zoals vooral in
de eenste belft van de janen ‘80 bet geval was) tneedt een toeneming van conser-
vatieve en libenale tendenties op, in de eerste beift van de jaren ‘80 bovendien

FILOSOFISCHE DIMENSIES

560

550
540
530
520
510

..,,ri~Iicmp - -—
500

ElUtlannaIiI’ — —

480
470
460

1. Conservatisme, aig. 450

440

430
420
410
400
390

380
2. Autonitair consenvatisme 370

1970 1975 1980 1985

/

Figuur I. Trends opfilosofische dimensies* binnen hatprogressief-conservatiefdomein;

de jaren ‘70 en de aerste heift van de jaren ‘80.

* voor een korte beschrijving van de aard van de dimensies: zie tekst.
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vergezeldvan een toeneming van socialistiscbe oni~ntaties — daan kom ik stnaks
nog op tenug. Maar kennelijk is een relatief sterke venslecbtening van de econo-
mie nodig om naast ‘beboudende’ en ‘libenale’ (anti-ovenbeidsbemoeienis) ten-
denties ook daanmee ogenscbijnlijk stnijdige ‘socialistiscbe’ tendenties op te
roepen. E~n en anden is gerepresenteerd in figuur 1, waarin duidelijk is dat de
socialistiscbe trend tot de zwakkene in de eerste beift van de janen ‘80 behoont.

6. TRENDS OP LINKS-REGHTS ATTITUDEN IN DE
JAREN ‘70 EN BEGIN ‘80

De verscbillende attitude-schalen worden vermeld in tabel 1 (schalen 5 tot en
met 15) en wenden ook al vermeld in Middendonp (1982). De venandeningen in
de janen ‘70 en begin ‘80 worden genepresenteerd in figuun 2. Over de janen ‘70
zal ik kont zijn, gezien de eendene presentatie. Het meest opmenkelijke in figuur

1970 1975 1980 1985

LINKS-RECHTSATIlTITUDEN

550
8. Overheidssteun onderwijs 525

9. Inkomenspolitiek overh.
N15. Democratische attitude

5. Gelijkheid inkomen en bezit
11. Belastingpolitiek, lagereinkomens-—-T5o

425

400
12. Overbeid direct economisch ingnij pen--
6. Overheid en gelijkheid ____

14. Militante vakbondspolitiek -350

13. Niet-economisch ingnijpen overheid 325.
7. Attitude ten aanzien van sociale wet- ‘N

geving
10. Belastingpolitiek hoge inkomens

250

225

200

175

150

Figuur 2. Trends op schalen binnen de links-rechts dimensie*; dejaren ‘70 en de eerste
heift van de jaren ‘80.
* De Iinks-rechts dimensie wordt uitvoerig beschreven in Middendorp (1978, 1979) alwaar ook de

meezprocedures uiteenwordengezet. Wegens tijdgebrek konden de over-all scores hierniet wor-
den opgenomen. Alle schalen zijn geconstrueerd volgens Mokken (1971).
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2 is dat op sommige links-recbts scbalen de trend uit de jaren ‘70 zicb doonzet,
danwel dat niet van een duidelijke trend sprake is, terwiji op andene scbalen in
de eerste belft van de jaren ‘80 zicb een duidelijk keerpunt voondoet.
De eerste trends (continuening van de janen ‘70 naar de eerste belft van de janen
‘80) doen zicb bijvoonbeeld voon bij de blijvende afneming van Overheidssteun
voor het onderwijs, Overheidsbemoeienis met het inkomensheleid, Niet-econo-
,nis’che overheidsbemoeienis en voonal de bLijvende afneming van de steun voor
inspnaak van burgers, studenten en werknemers’1.
Mm of meen stabiel blijven opvattingen oven de belastingpolitiek ten aanzien
van bogene inkomens en directe overbeidsbemoeienis met bet economiscbe le-
yen.
De meest opmerkelijke ombuigingen h~ de publieke opinie in de eerste belft van
de jaren ‘80 vengeleken met de jaren ‘70 doen zicb voon ten aanzien van
(a) Het gelijkheidsstreven, zowel in het algemeen (als doelstelling in tenmen in-
komen en bezit) als ten aanzien van bet ovenbeidsbeleid in deze. De opvatting
dat en meen moet wonden genivelleerd neemt duidelijk af (zie scbalen 5 en 6 in
tabeL 1 en fignun 2).
(b) De belastingpolitiek voor lagere inkomens (belastingen voor die groepen
venlagen) vertoonde in de janen ‘70 een afnemende tendens, maar neemt in de
jaren ‘80 ween toe. Blijkbaan vinden velen dat de lagene inkomens langzamen-
band wat meer moeten wonden ‘ontzien’.
(c) Ook de vakbondspolitiek, die in de jaren ‘70 ‘onden druk’ kwam te staan
qua ‘militantisme’ (steeds minden Nedenlandens wanen voor een dengelijke miii-
tante opstelling) mag in de jaren ‘80 weer wat militanten wonden (scbaal 14).
(d) Het incest opmerkelijk — maar daanmee niet venwonderlijk — is ecbten het
verscbijnsel dat de constante daling van de steun voon uitbneiding van de sociale
wetgeving-uit de janen ‘70, in de eerste helft van de janen ‘80 dnastiscb wordt
omgebogen tot een niveau dat dat van bet begin van de janen ‘70 zelfs ween be-
nadert.
Al met al een opmenkelijk ontwikkelingspatnoon van de opvattingen onder de
bevolking als gebeel. Enenzijds minden geporteendbeid voon ‘sociaal-economi-
scbe gelijkbeid’, andenzijds meer steun voon militante vakbondspolitiek, uit-
breiding van sociale voorzieningen en meer belastingvenlaging voor minden
draagknaclitigen. Daannaast minden inspnaak en minder ovenbeidsbemoeienis
met inkomensbeleid, ondenwijs en wat we kunnen noemen ‘welzijnswenk’.
Hierbij moet wonden bedacbt dat de grafieken uit figunen 1, 2 en 3 gelden voor
de bevolking ais gebeel. Als de sociaal-economiscbe ontwikkelingen een belang-
nijke acbtergronds-factonvonmen, dan mag men ook verwacbten dat pen sociale
kiasse of statusgnoep de opvattingen uiteen zullen kunnen lopen. Maan daan-
oven kan tbans nog niet wonden gerapporteend.

7. TRENDS OP AUTORITARISME/GEZINS-
TRADITIONALISME ATTITUDEN IN DE JAREN ‘70
EN BEGIN JAREN ‘8012

Deze tendenties wonden eveneens vermeld in tabel 1 (scbaien 16 tot en met 23)
en wonden gnafiscb weengegeven in figuun 3. Wij zien bier duidelij k een anden
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beeld dan op de meen sociaal-economiscbe attituden uit figuun 2. De trends yen-
lopen geleidelij ken met wat meer ‘bneukpunten’ tussen de eerste belft van de ja-
ren ‘70 en de tweede belft daarvan dan tussen de jaren ‘70 en de eerste belft van
de jaren ‘80. Het duidelijkst zijn de toenemende tolenantie ten aanzien van bo-
mofilie en de afnemende conventionaliteit ten aanzien van man-vnouw rolverde-
lingen. De tolerantie ten aanzien van misdaad neemt wat onregelmatiger af; au-
tonitaire ouder-kind relaties eveneens. Evenals conventionalisme ten aanzien
van man-vnouw nolvendelingen venzwakken deze laatste tendenties in de janen
‘80. De tendentie tot grotere vnijbeid van meningsuiting neemt sinds de jaren
‘70-’75 weer sterk toe; intennationalisme en de positieve bouding ten aanzien
van ontwikkelingsbulp nemen ook relatief stenk toe sinds die tijd. Het traditio-

1970 1975 1980 1985

675
ATTITUDE SCHALEN 650

625

600

575

Tolerantie ten aanzien van bomosexuelen 550
Tolerantie ten aanzien van misdadigers 525
Vnijheid van meningsuiting

475
450

Autonitaire ouder-kind relatie
425

400
375

350
325

Conventionele man-vrouw rolopvatting
Gezinstraditionalisme 300
Attitude ten aanzien van ontwikkelings- 275
huip —- ——--- 250’

‘N
225

Internationalisme ---———-----~~

175
150’ _______

Figuur 3. Trends op schalen binnen de autoritarisme/gezinstraditionalisme dimensies*;
de jaren ‘70 en de eerste heift van de jaren ‘80.
* De links-rechts dimensie wordtuitvoerig beschreven in Middendorp (1978, 1979) alwaar ook de

meetprocedures uiteen wordengezet. Wegens tijdgebrek konden de over-all scores hier niet wor-
den opgenomen. Alle schalen zijn geconstrueerd volgens Mokken (1971).
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nalisme ten aanzien van gezinsverboudingen is na een afneming in de jaren
‘70-’75 tamelijk stabiel, maar neemt toch ook wat toe. Al met al zien wij bier
wat minder specifieke ‘jaren ‘80’ effecten; een teken dat dit soort attituden mm-
den gevoelig is voon sociaal-economiscbe ontwikkelingen. Alleen de ‘straffene’
bouding ten aanzien van misdadigens neemt wat meer toe, betgeen zou kunnen
wijzen op minder tolenantie ten aanzien van gedrag dat (indirect) negatieve eco-
nomiscbe consequenties beeft.

8. TRENDS IN RELIGIEUZE ORI~NTATIES

In tabel I is duidelijk te zien dat zicb in de eerste belft vandejaren ‘80 wat ande-
ne tendenties voondoen dan in de jaren ‘70 gebnuikelijk was. De ontbodoxie (van
ben die zick rekenen tot een kerkgenootscbap) blijft tamelijk stabiel, maar de
religieuze tolerantie (bijvoonbeeld: trouwen met iemand van een ander geloof,
een anden geloof gaan aanbangen — van zoon of docbten) neemt ween toe, ten-
wijl de opvattingen oven de wenselijkbeid van ‘venzuiling’ op religieuze grond-
slag ten aanzien van allerlei organisaties zoals scbolen, omnoeporganisaties, po-
litieke pantijen en vakbonden, voor bet eerst sinds de jaren ‘70 ween afneemt,
noginaals: onder de groep welke zicb rekent tot een kerkgenootscbap — een
groep die steeds kleiner wondt’3. Deze trends wijzen op een vendere, wat men
zou kunnen noemen, ‘uitbolling’ van de traditionele religleusiteit (afgezien van
de meer pure ontbodoxie) onder gelovigen in de jaren ‘80, voonal in termen van
deconfessionalisening.

9. TRENDS IN ANDERE VARIABELEN:
PERSOONLIJKHEID EN SITUATIONEEL BEPAALDE
KENMERKEN

Over de trends in autoritarisme wondt elders in deze nubniek genapponteerd (Me-
ben en Middendorp, 1985), dus daan kan bier kont oven wonden gedaan: bet au-
tonitanisme zoals gemeten volgens de korte versie van de F-scbaal (Adorno et
al., 1950) blijft, ondanks de ‘economiscbe crisis’ die in de eenste belft van deja-
ren ‘80 z&ersenieus wend, gestaag afnemen, zij bet in wat geningeT tempo’4. Dit
kan in venband wonden gebracbt met de opleving van een zeker optimisme ten
aanzien van de maatscbappelijke ontwikkelingen sinds, naan wij mogen aanne-
men: dejanen 1984-’85: de kleine optimisme-pessimisme scbaal die dit zou moe-
ten indicenen, ventoont een licbte optimistiscbe trend in de peniode 1980-1985,
terwijl in de janen ‘70 de toenemende pessimisme-scones duidelijk waren. Ook
de anomiscbe tendenties (volgens Seeman, 1960) uit de tweede belft van de ja-
nen ‘70 zijn inmiddels tot staan gekomen, terwiji de politieke intenesse sinds
1975 blijft stijgen. (Dit alles is cijfermatig vermeld in tabel 1 (scbalen 27-30) en
grafiscb weengegeven in figuur 4.)
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10. ENKELE VOORLOPIGE CONCLUSIES

De intenpretatie van de trends zoals die bienboven zijn gescbetst, vooral zover
bet betreft de periode 1975-1985, kan nog slecbts een voorlopige zijn. De gege-
vens voon bet jaan 1985 zijn pas zeen recentelijk bescbikbaar gekomen; nadere
analyse voor subgnoepen moet vender inzicht bieden in de acbterliggende ‘me-
cbanismen’ waanuit de globale trends zijn ‘samengesteld’. De meest opmerkelij-
ke tendenties doen zich mijns inziens voon op de zogenoemde ‘filosofiscbe’ di-
mensies (figuun I) en op enkele sociaal-economiscbe attituden, speciaal in de
meest recente peniode: 1980-1985 (figuun 2).
Wat bet eerste type oni~ntaties betneft zagen wij een opmenkelijke opleving van
liberale en consenvatieve tendentie, vergelijkbaar (maan niet gebeel volgens bet-
zelfde patnoon) met die uit de eenste beift van de janen ‘70. Ret is beel goed mo-
geLijk dat deze tendenties zicb voonal voondoen onden aanbangens van bet CDA

1970 1975 1980 1985
600
575
550
525

Autoritanisme (korte F-schzz!)

Politieke

500

475
450

1ntPrPe~P —-— —

425

400

375

350
325

300
275

250

225Optimisme-pessimisme
200
175
150

/

Figuur 4. Trends in schalen ten aanzien van persoonlijkheids en situationele variabelen;
de jaren ‘70 en de earste he/ft van de jaren ‘80*.
* De links-reclits dimensie wordtuitvoerig beschreven in Middenclorp (1978, 1979) alwaar 00k de

meetproceduresulteen wordengezet. wegens tijdgebrek konden de over-all scoreshier niet wor-
den opgenomen. Alle schalen zijn geconstrueerd volgens Mokken (1971). De F-schaal is geba-
seerd op factor-score.
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nespectievelijk de VVD, en veel minden of in bet gebeel niet voon die van PvdA,
D66 of ‘klein-links’. Ook de maatscbappelijke positie welke men inneemt kan
een rol spelen: boe meen men zicb ‘bedneigd’ voelt door de verslecbtenende eco-
nomie, boe sterker wellicbt de nieuwe ‘bang’ naan traditionele waarden en te-
rugtned van de overbeid ten bate van bet vrije ondennemerscbap. (Van dit
laatste moeten wij bet tocb bebben, zo stellen velen.) Een gevoel van bedreigd
worden door werkeloosheid, processen van sanening welke binnen bet bedrijfs-
leven plaats vinden (of: de toenemende automatisering) zou kunnen venklanen
waardoon sommigen blijkbaar tocb ook wat meen ‘socialisme’ (zoals hien gede-
finieend; zie pag. 82) wensen dan in 1980 het geval was. Deze trend is ecbter veel
zwakker dan de liberale en conservatieve trends. Ook andenzins kan iemands
sociale positie uiteraand een rol spelen bij zijn of haan oni~ntatie: is men ambte-
naan, of geniet men van een uitkering.
Trends ten aanzien van enkele attitude-scbalen welke vallen binnen de sociaal-
economische links-necbts dimensie vertonen in de eerste belft van de janen ‘80
vergeleken met de jaren ‘70 een opmerkelijk en wat men mag noemen een ‘ge-
mengd’ beeld: sommige zetten zich tamelijk ongestoord door, andene ventonen
opmerkelijke ‘kniks’. Enerzijds is en in een aantal opzicbten een blijvende ten-
dens dat de overbeidsbemoeienis vender moet afnemen: ten aanzien van onder-
wijs, inkomensbeleid, de ‘welzijnssector’ (scbaal 13). Op andere aspecten is en
van een trend nauwelijks sprake: direct economiscb ingnijpen, belastingpolitiek
ten aanzien van bogene inkomens. De tendens tot ‘inspraak’ (‘democratiscbe at-
titude’) neemt vender af, maan bet meest opmenkelijk is een aantal andene ten-
denties: de afneming van de (tot de janen ‘80) stabiele wens tot (verdere) nivelle-
ring van inkomens en bezit, de toeneming van de wens van een militantere
opstelling van de vakbonden, verdere venlaging van de belastingen die speciaal
van belang zijn voor lagere inkomensgroepen en vooral de stenke afneming van
de opvatting dat de sociale voonzieningen ‘voldoende’ zouden zijn.
Men kan stellen dat dit geen opmenkelijke verscbijnselen zijn. miners, de toe-
nemende verslecbtering van de economiscbe situatie en de ingnijpende bezuini-
gingen gaan nu sterk doonspelen, ook en wellicbt juist voon de lagere inkomens-
groepen en de uitkeningstrekkens. Van de wenselijkbeid van een zekere denivel-
lening tussen ‘modaal’ en de ‘minima’ is reeds genuine tijd sprake en bet is dan
ook niet gebeel onbegnijpelijk dat de vakbonden zich weer wat ‘sterken’ moeten
maken, bij voonbeeld door bet geven van een stem-advies, al is bet maar in ten-
men van een suggestie dat een ander, ‘socialer’ beleid wenselijk zou zijn, en (dus)
een andere regeningscombinatie. Verdere speculaties of interpretaties zal ik bier
achterwege laten.
In de niet-sociaal economiscbe sfeer tneedt dit soont omkeningen van tendenties
uit de janen ‘70 in de eenste belft van de janen ‘80 niet of nauwelijks op, zoals
blijkt uit figuur 3. Voor zover bier ‘kniks’ optreden gaat bet daanbij voonal om
de tweede belft van de jaren ‘70. Juist toen de economie ween wat leek ‘aan te
tnekken’ respectievelijk stabiel leek te zijn nam bij voonbeeld de positieve bou-
ding ten aanzien van vnijheid van meningsuiting weer toe, stabiliseende zicb de
intolenantie ten aanzien van misdadigers en namen de positieve houding ten
aanzien van ontwikkelingsbulp en internationalisme niet vender af. Wat betneft
de meer ‘puun’ sociale attituden die indit verband aan de onde komen, bijvoon-
beeld de tolenantie ten aanzien van bomosexuelen, conventionalisme in man-
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vnouw nollen, de nelatie ouders-kinderen, gaan de trends in ‘tolerante’ of pro-
gressieve ricbting (dit domein van opvattingen wend ook wel aangeduid als de ii-
bentair-traditioneel dimensie; zie Middendorp, 1978, en de bijdragevan Meloen
en Middendorp in deze bundel) zij bet iets afgezwakt, ‘gewoon door’, economi-
scbe crisis of geen economiscbe crisis. Alleen de tolerantie ten aanzien van mis-
dadigens wondt weer wat ‘punitiever’ en gezinstraditionalisme in engene zin lijkt
zicb te stabiliseren. Dit soont tendenties is blijkbaan minden gevoelig voon so-
ciaal-economiscbe ontwikkelingen, zoals ook Meloen (1983) al meende te kun-
nen constatenen ten aanzien van de Califonnia-F-scbaal.
In figuun 4 is ten aanzien van deze F-scbaal dezelfde constante, zij bet gematig-
de, afneming van bet autoritanisme door de jaren ‘70 en ‘80 zicbtbaar. De Cen-
tnum-pantij kan zicb in elk geval niet baseren op een algemene trend in autoritai-
re nicbting, met als iinplicaties onden meen intolenantie ten aanzien van buiten-
landers en andere afwijkende groepen. (Wellicbt vinden deze tendenties wel
plaats onder specifieke groepen; dit moet nog bezien worden.) Ook een tamelijk
abstract verscbijnsel als anomia lijkt weV af te nemen in ‘stabiele’ tijden, maar
niet toe te nemen in tijden van economiscbe crisis. Tenslotte kan een, zij bet op
een zeen zwakke meting gebaseerde, ‘positieve’ ontwikkeling wonden gesigna-
leend: de stenke toeneming van bet pessimisme gedurende de janen ‘70 (in de zin
van: kan een betene maatscbappij bereikt worden; gaan de opvattingen over
monaal en zeden acbteruit?), lijkt in de janen ‘80 tot staan gekomen: en is sprake
van een Iicbte kentering, wellicbt te interpretenen in termen van de necente stabi-
lisering (zo lijkt bet altbans) van de verdene verslecbtening van... ja, tocb ween:
de economie.

NOTEN

1. Schaa1baarheidscoeffici~nten voor 1985 zijn nog niet beschikbaar. Scores op ‘ideologische’ di-
mensies ontbreken nog.

2. Zie voor eerdere problemen van ‘interpretatie’ van de ‘over-all’ trends: Middendorp (1982).
3. Dank is verschuldigd aan drs. G.C. Schild en de heer Ph. Dorant voor de zeer goede response-

resultaten die steeds werden bereikt ondanks de grote lengte van de vragenlijsten. De 1970-stu-
die werd geheel gefinancierd door ZWO; die van 1975 gehee] door het Sociaal en Cultureel
Planbureau. Die van 1980 en 1985 werden grotendeels gefinancierd door dit bureau, met aan-
vullende subsidies van ZWO.

4. Twee aspecten van ‘individualisering’ zullen in deze studie worden aangestipt: ‘vrijheid van’
bij voorbeeld overheidsbemoeienis’ en ‘vrijheid rot’ bij voorbeeld individuele ontplooiing.

5. Deze ‘peil-data’ zijn niet alle ‘optimaal’ te noemen in relatie tot sociaal-economische en politie-
ke ontwikkelingen in Nederland. 1k laat dit aspect bier verder kortheidshalve buiten beschou-
wing.

6. Dit werd bijvoorbeeld in 1977 gesignaleerd door Gadourek your wat betreft bet ‘versomberde
toekomstbeeld’ (Gadourek, 1977).

7. Veel nuttige informatie is bier en daar vermeld in Thomassen c.s. (1983), met name in de
Hoofdstukken 1 en 2 van Van Detli. Veel informatie is uiteraard ook te vinden in bet Statis-
tiscb Zakboek (1976, 1981, 1984) en in bet Sociaal en Cultured Rapport (1976, 1982, 1984).

8. De orthogonale structuur werd steeds verkregen na principale componenten analyse en van-
max rotatie. In 1970 en 1975 waren drie factoren voldoende voor goede interpretatie in termen
van conservatisme, liberalisme en socialisme; in 1980 en 1985 was de 4-factor oplossing de bes-
te — welke trouwens ook de 1970 en 1975 data goed beschreef. Na 1970 werden steeds — afge-
zien van verdereconceptualisering — 25 van de oorspronkelijke 37 items in bet onderzoek be-
trokken.
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9. Hoge ladingen zijn in dit vetband, gezien de moeilijkbeidsgraad van de bipolaire ‘abstracte’
items: ladingen boger dan .35.

10. Deze ‘socia1istiscbe’ tendens komt 00k terug op een aantal attitude-schalen (ide verder) en is
dus niet zo ‘inconsistent’ als op bet eerste gezicbt zou Iijken.

11. Deze scbaal wordt in de tabellen ook vaak aangeduid als ‘Democratisebe attitude’.
12. Deze twee dimensies tekenen zicb in de loop van de periode 1970-1980 steeds duidelijkcr ge-

sebeiden van elkaar af (waarbij overigens — dit terzijde — ‘Democratisebe attitude’ ten aan-
zien vaiv i~spraak steeds meer op de sociaal-economiscbe links-recbts dimensie georienteerd
raakt, en dus niet op de autoritarisme (tnbredere sin uiteraard dan die van de California-F-
schaal) dimensie. Oorspronkelijk werd dit gebeel van attituden samengevat onder de noemer
‘libertair-traditioneel’ (zie Middendorp, 1978, 1979) en Meloen en Middendorp (1985; in deze
bundel: pp. 93).

13. Het aantal personen in de steekproef dat zieb niet tot een kerkgenootscbap rekent neemt toe
van 39Wo in 1970 tot 52% in 1985, dus een toeneming van 30%.

14. Meloen (1983) beeft al gewezen op bet relauief geringe effect van sociaal-economiscbe variabe-
len op autoritarisme. De verkorte versie van die scbaal welke in deze studie werd gebruikt be-
rust op cen selectie van vragen uit de verschillende ‘secties’ van de oorspronkelijke scbaal tue
Adorno c.s. 1950) met daarna een selectie voor voldoende boog ladende items op de eerste on-
geroteerde factor.
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6. Potentieelfascisme in Nederland

Een analyse van cross-sectionele, iongitudinale en
cohort-data van een autoritairisme-schaal (een verkorte
California F-schaal) in representatieve steekproeven uit
1970, 1975, 1980 en 1985

J.D. MELOEN, C.P. MIDDENDORP

SAMENVATTING

Autoritairisme of potenti~1e gevoeligheid voor fascistotde propaganda in Nederland werd
onderzocht met resultatenvan vier achtereenvolgende representatieve enqu~tes (zie Mid-
dendorp in deze bundel). Autoritaire en anti-autoritaire groepen bijiken op vele sociale
opinies en attituden te verschillen, zoals Adorno c.s. (1950) al hadden gesuggereerd. De
opvoeding lijkt belangrijker dan socialeachtergrondvariabelen, en analysevan geboorte-
cohorten maakte aannemelijk dat autoritairismeeen individueel stabiel gegeven is. Maat-
schappeijik heeftzich sinds 1970 een trend in anti-autoritaire richting voorgedaan. De re-
sultaten komen overeen met Amerikaans onderzoek en bevestigen globaal de conclusies
van Adorno c.s.

1. INLEIDING

“The Authoritarian Personality is more or less all right but it neglects the social’
is probably one of the safest remarks a candidate for the Ph.D. in sociology
could make’ verzuchtte Sanford (1954:19), ~n van de medewerkers aan het
Berkeley-project. Samen met Adorno, Frenkel-Brunswik en Levinson had hij
een uitgebreid onderzoek uitgevoerd naar de wortels van het anti-semitisme, et-
nocentrisme en fascisme, dat werd gepubliceerd als ‘The Authoritarian Perso-
nality’ (1950). Het onderzoek kreeg grote bekendheid en kan bogen op een aan-
zienlijke status (meer dan 1200 publicaties refereren ernaar of zijn erop geba-
seerd.) Misvattingen over, en de waarde van het werk van de Adorno-groep
werden eerder door mu aangetoond (Meloen 1983a). Hoewel in Nederland
slechts een klein aantal auteurs zich met dit onderzoek heeft bezig gehouden
trok het recentelijk weer de aandacht toen bleek dat scholieren met als voorkeur
de Centrumpartij in verschillende onderzoekingen (Hagendoorn & Janssen
1983, Raaijmakers, Meeus & Vollenbergh 1985), tot de meest autoritaire delen
van de betreffencle populaties behoorden. Hoog op autoritarisme of F-schalen
hadden in het verleden de volgende groepen gescoord: actieve Engelse fascisten,
Amerikaanse ‘super’-nationalisten, Engelse pro-Powell racisten, voormalige
Duitse 55-ers en Zuidafrikaanse blanke Afrikaanstalige studenten. De meeste
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Tabel 1. Betrouwbaarheden — Crohnbach Alfa.
Schaal Code N-it 1970 1975 1980 1985

F-schaal FSCALE 7 .700 .670 .660 .720
Dogmatisme-schaal DOGMAT 8 .608 .581 .594 —

Conservatisme-schaal CON8OA 6 .706 .673 .673 —

Socialisme-schaal SOC8Q 5 .654 .640 .666 —

LiberaLisme-schaal LIBSO 4 .629 .730 .644 —

N-it = aantal items per schaal.

mensen blijken echter lager te scoren en niet- of anti-autoritair te zijn.

Hier zullen resultaten met een 7-item F-schaal worden geanalyseerd uit onder-
zoek van Middendorp, dat op dezelfde wijze vier maal werd gehouden in de
vorm van enqu&es onder de Nederlandse bevolking in dejaren 1970, 1975, 1980
en 1985. De betrouwbaarheid van deze F-schaal was acceptabel, ofschoon niet
optimaal, aangezien doorganus een hogere wordt gevonden (zie tabel 1).
De analyse zal zich richtenop (a) de theoretische en empirische tegenstelling tus-
sen persoonlijkheid en subcultuur, (b) de externe relaties met de F-schaal en het
bredere autoritairisme-syndroom en (c) de trends in longitudinale en cohort-da-
ta uit de respectievelijke onderzoekingen (1970, 1975, 1980 en 1985)’.

2. POTENTIEEL-FASCISME TUSSEN SUBCULTUUR EN
PERSOONLIJKHEID

Het onderzoek naar de autoritaire persoonlijkheid wordt ten onrechte geasso-
cieerd met een uitsluitend psychologische benadering. Een dergelijke reducering
van het verschijnsel is nooit de bedoeling van de Adorno-groep geweest. Hun
belangrijkste hypothese luidde weliswaar: ... . the political, economic and so-
cial convictions of an individual often form a broad and coherent pattern, as if
bound together by a “mentality” or “spirit”, and that this pattern is an expres-
sion of deep lying trends in his personality’ (Adorno c.s. 1950:1), maar hun be-
grip van ‘persoonlijkheid’ was niet statisch, maar, als bil Freud een dynamische
nangelegenheid.
Hun persoonlijkheidsbegrip dekte niet uitsluitend het individueel unieke, maar
juist datgene wat groepen autoritaire personen gemeen hadden. De scherpe
scheidslijn tussen persoonlijkheid en subcultuur werd daarmee door hen als
kunstmatig beschouwd. In wezen ging het dus om een meer vloeiende overgang
van de tegenstelling tussen autoritair en anti-autoritair, beide vertegenwoordigd
in de respectievelijke subculturen. Een dergelijke glijdende overgang wordt be-
vestigd door het feit dat de meeste mensen een mengeling van de betref-
fende idee~n blijken aan te hangen (zie fig. 1).
Personen met overwegend autoritaire idee~n zouden tot het potentieel van
reclits-extreme of fascistische bewegingen behoren. Of zij zich ook daadwerke-
lijk bij zulke bewegingen aansluiten of er op stemmen is echter afhankelijk van
de omstandigheden.
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Tabel 2: FSCALE & Verdeling van F-scores.

1970 1975F0.9 F1.7 1980 1985

0 1.00 6 14 -24 30
1 1.67 52 31 55 79
2 2.33 94 113 128 144
3 3.00 215 209 273 257
4 - 3.67 197 231 235 244
5 4.33 448 462 572 514
6 - 5.00 436 423 356 330
7 5.67 296 230 1156 - 138
8 6.33 120 70 49 42
9 7.00 - 41 20 11 13

Totaal 1905 1803 A859 1791

F0.9 = schaalrange bij Middendorp: (LA) 0 tot 9 (HA).
= schaalrange bij Adorno c.s. en Meloen gestand.: (LA) 1.00 tot 7.00 (HA).

1970, 1975, 1980, 1985: geven frequentie~ van personen inbetreffende steekproeven.

3. AUTORITAIRISME EN CROSS-SECTIONEEL
ONDERZOEK

Uit de vier onderzoekingen van Middendorp wordt duidelijk dat autoritaire en
anti-autoritaire groepen veel tegengestelde opvattingen hebben. Een aantal van
de belangrijkste zullen hier worden nagegaan.

3.1. Politiek

Autoritairen hebben doorgaans weinig interesse in de politiek en ze zijn minder
geynteresseerd in informatie van krant of tv daarover. Hun kennis over politieke
zaken lijkt als gevoig daarvan te kort te schieten. Ze neigen tot wantrouwen in
de politiek en in de democratie. Er is een positieve relatie tussen afkeer van in-
spraak, vrijheid van meningsuiting en autoritairisme, aismede tussen het aan-
hangen van nationalistische symboliek, voorkeur voor een sterke defensie en
herinvoering van de doodstraf en auToritairisme (tab. 3). Zij hebben ook meer

Tabet3. FSCALE & VAR3SJ — F-schaal & Herinvoering van de doodstraf voor bepaal-
de rnisdaden.

F-gem N
1. meeeens 4.60 206
2. 4.41 478
3. 4.23 196
4. 3.93 495
5. mee oneens 3.51 359

totaal 1980 4.09 1734
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Tabel 4. F.SCALE & VAR46J — F-scl-zaal & Beschouwt zichze(f a(s pobtiek links of
rechis.

F-gem N
1. links 3.73 257
2. 3.94 1307
3. 4.37 1305
4. 4.40 1602
5. rechts 4.75 462

totaal 1980-’75-’80 4.26 4856

moralistisch-conservatieve idee~n, een hunkering naar het verleden en uitban-
ning door sterk leiderschap van wat zij zien als eeri verworden ‘chaotische’
maatschappij. Er is een positieve relatie met de opvatting dat politiek een man-
nenzaak is, met afwijzing van ontwikkelingshulp en van maatregelen op het ge-
bied van de milieuvervuiling. Er is 00k een positieve relatie met het bewonderen
van aristocratie en priv&eigendom. Daarentegen bleek er een negatieve relatie
te bestaan met voorkeur voor nationalisatie en het streven naar gelijke kansen.
Autoritairisme is positief gerelateerd aan ‘reclits’ (zie tabel 4), ‘conservatief’,
‘traditioneel’ en ‘anti-socialistisch’.
Het ontruimen van kraakpanden en andere krachtdadige optredens van de
overheid worden door autoritairen met instemming begroet. Anti-autoritairen
zijn vaker actief in of lid van een politieke partij. Zij komen vaker voor bij klein
links en de drie grote partijen (zie tabel 5 en 6) en zij zijn doorgaans meer poli-
tiek geYnteresseerd en beter geYnformeerd.

Tabel S. ESCALE & VAR27S — F-schaal & Voorkeur voor politieke part!] b~ pane

mentsverkiezingen.

partij F-gem N partij F-gem N
PVDA 4.21 818 CPN 4.07 37
VVD 4.30 472 DS7O 4.28 24
GDA 4.38 908 BP 4.33 12
PPR 3.11 102 SGP 4.27 28
D66 3.81 241 GPV 4.41 29
PSP 2.75 59 RKPN 4.67 2

totaal 1975-’80 4.21 3606

Tabel 6. FSCALE & VAR277 — F-schaal & Gestemd bi] laatste 2e Kamer verkiezingen.

partij F-gem N partli F-gem N
CDA 4.18 360 PPR 3.29 44
PVDA 4.09 528 RPF 4.58 11
VVD 4.01 290 GPV 4.23 19
D66 3.58 79 Centrumpartij 4.44 6
PSP 2.83 54 EVP 2.81 7
CPN 3.63 20 Rest 4.07 343
SGP 4.00 8

totaal 1985 4.01 1769
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3.2. Media

Er is een negatieve relatie tussen autoritairisme en het lezen van kranten en opi-
niebladen, maar een positieve relatie met het kijken naar televisie. Anti-autori-
tairen tenderen ertoe de Volkskrant, Trouw, De Waarheid of het NRC te lezen;
autoritairen eerder het Vrije Volk, het Algemeen Dagblad of de Telegraaf.
TROS ~n AVRO hebben een aanhang die hoger autoritair scoort dan bijvoor-
beeld die van de VPRO.

3.3. Sexualiteit, huwelilk en gezin

Grote verschillen tussen autoritairen en niet-autoritairen bestaan er op het ge-
bied van opvattingen over sexualiteit, huwelijk, man-vrouw-relaties en opvoe-
ding. Er is een positieve relatie tussen autoritairisme en het afkeuren van voor-
en buitenechtelijke sex’, van andere dan traditionele vormen van samenwonen2en van vrijzinnige opvattingen over sexualiteit, homofielen, gezinspianning,
abortus en bewuste kinderloosheid. Er is een positieve relatie met het voorstaan
van verschillen tussen mannen- en vrouwenrollen inde traditionele zin, een har-
de opvoeding (zie tabel 7), nadruk op discipline en algehele gehoorzaamheid
van de kinderen. Een aantal kenmerken van ouders en kinderen bleken overeen
te komen en wel op het gebied van onderwijs, opvoeding, religie, media, sociale
kiasse, politieke partijvoorkeur en beroepskeuze. Dit pleit voor overdracht op
een subcultureel niveau.

Tabel 7. FSCALE & VAR222 — F-schaal& Werd u vaakzwaargestraft door uwouders?

F-gem N
1. vaak 5.14 107
2. vrij vaak 4.63 144
3. niet vaak 4.26 640
4. nooit 4.35 580

totaal 1970 4.41 1894

3.4. Racisme

Er is een positieve relatie tussen autoritairisme en racistische en anti-minderhe-
den voorkeuren (zie tabel 8). In het algemeen zijn hoog-autoritairen sterker
voor ongelijke behandeling van ‘Nederlanders’ boven gastarbeiders, Surina-

Tabel 8. FSCALE & VARO6I — F-schaal& Heeft bezwaren als dochter met jemand van
een ander ras trouwt.

F-gem N
1. geenbezwaar 4.27 811
2. hangt er van af 4.27 272
3. accept. niet meteen 4.48 60T
4. zou zich verzetten 4.92 198
totaal 1970 4.41 1890
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mers, jongeren en mensen met een andere dan een blanke huidskleur bij bij-
voorbeeld het verkrijgen van een woning, promotie in een baan of bij ontslag.
Er is ook een positieve relatie tussen autoritairisme en zich verzetten tegen men-
sen van een ander ras als buren, als collega’s op het werk of als medeleerlingen
in de klas van hun eigen kinderen.

3.5. Sociale achtergrond

Oudere generaties hebben wat hogere autoritairisme-niveaus dan jongere, en de
daling’ van oud naar jong is tamelijk rechtlijnig. Een belangrijke achtergrond
variabele is het opleidingsniveau: hoe hoger hoe minde:r autoritair (zie tabel 9).
De autoritairisme-niveaus zijn relatief hoog onder boeren en vissers en onder
middenstanders (zie tabel 10). Maar ook in de industrie komen relatief hoge ni-
veaus voor. Lage niveaus komen voor bij culturele beroepen, de intelligentia,
sociale, wetenschappelijke en vrije beroepenen onderw:ijs. Hoewel lagere socia-
le klassen meestal relatief hogere autoritairisme-niveaus hebben, zijn er ook
groepen directeuren die daar weinig voor onder doen. Het verband met inko-
men is minder duidelijk. Tevens blijken er stabiele regionale verschillen te
bestaan, met de hoogste niveaus in Limburg en de laagste in Noord-Holland
(zie fig. 2). De belangrijkste achtergrondvariabelen Iijken evenwel opleidingsni-
veau en leeftijd te zijn.

Tabel 9. FSCALE & VAROO6 — F-schaal& Opleidingsniveau.

F-gem
1. lagere school 4.88
2. lagere school met extra opleiding 4.58
3. mulo, mayo 4.33
4. mulo, mayo met opleiding 4.11
5. middelbare school 3.71
6. middelbare school met extra opleiding 3.68
7. universiteit 3.33

1
1036
1635
696
871
505
455
319

totaal 1970-’75-’80 4.30 5517

Tabel JO. FSCALE & VAROJS — F-schaal & Beroepstype.

F-gem N
1. agrarisch bedrijf, visserij 4.86 47
2. middenstand 4.66 243
3. industrie 4.46 217
4. geen beroep, huisvrouw 4.46 832
5. handel, bankpersoneel 4.35 239
6. diensten 4.13 127
7. ambtenaren, leraren 4.00 203
8. cultuur 3.80 13

totaal 1970 4.41 1921
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Figuur 2. Autoritairisme en reglo.

rnLI

3.6. Sociaal-economische verhoudingen

Er bleekgeen verschil te bestaan tussen al of niet lid zijn van eenvakbond, maar
vakbondsleden waren minder autoritair dan leden van werkgevers- en midden-
standsorganisaties. Niet zo verwonderlijk is daarbij de positieve relatie tussen
autoritairisme en de hang naar een sterke man in tijden van economische crisis
(zie tabel 11). Autoritairen lij ken geen systematische linkse of rechtse sociaal- —

economische opvattingen aan te hangen. Een duidelijk beeld komt hier niet
naar voren.

Tabel 11. FSCALE & V722 — F-schaal & In verbandmet de economtsche situatie heeft
ons land behoefte aan een sterke man, die de bevoegdheden van hetparlement tUdeltik
beperkt, en zelf orde op zaken gaat stellen.

F-gem N
1. meeeens 4.59 250
2. 4.42 397
3. 4.21 195 —

4. 3.82 249
5. mee oneens 3.54 478

totaal 1980 4.08 1672
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4. DIMENSIONALITEIT

Dat autoritaire opvattingen grotendeels onafhankelijk zijn van sociaal-econo-
mische, werd bevestigd bij factor-analyse. Waar sociaal-economische opvattin-
gen op een factor laadden (Sociaal-Economisch Links-Rechts: hierna LERI ge-
noemd), laadde de F-schaal steevast op de andere factor (Libertair-Traditio-
neel: hierna LITR genoemd) samen met opvattingen over autoritaire ouder-
kind relaties, (anti-)democratische attituden, (anti-)vrijheid van meningsuiting,
(anti-)ontwikkelingshulp, (anti-)internationalisme, (anti-)morele vrijzinnigheid,
(pro-)conventionele man-vrouw opvattingen, intolerantie voor homofielen,
(anti-)sexuele permissiviteit en- algemeen conservatisme (zie hiervoor Midden-
dorp 1978, 1979).

Tabel 12. Correlaties metfactoren Libertair-Traditioneel (LITR) en Sociaal-Economisch
Links-Rechts (LERI).

1970
LITR
1975 1980 1970

LERI
1975 1980

Autoritairisme FSCALE + .678 + .676 + .695 — .041 — .027 — .084

Dogmatisme DOGMAT + .510 + .508 + .496 — .005 + .056 + .033
Niet econ. overheidsingrijp. OVNEIN — .386 — .304 — .302 + .362 + .355 + .355
Democratische attituden DEMATT — .566 — .467 — .483 + .617 + .604 + .603
Vrijheid v. meningsuiting VRIJMEN — .702 — .687 — .655 + .385 + .293 + .261
Pro-ontwikkelingshulp ONTWHP — .464 — .499 — .498 + .216 + .179 + .148
Pro-internationalisme INTERN — .707 — .612 — .649 + .236 + .139 + .170
Tolerantie van misdadigers TOLMISD — .346 — .314 — .303 + .233 + .198 + .188
Gezinstraditionalisme GEZTRAD + .512 + .442 + .432 — .236 — .172 — .168

Autoritaire ouder-kind rel. AUTQKR + .751 + .746 + .723 — .158 — .045 — .037

Convent. man/vrouw verh. CONVMV + .539 + .548 + .537 — .043 — .042 — .055

Tolerantie van homofielen TOLHOM —.569 —.515 —.451 +.161 +.116 +.059
Pre-marit. sexuele permiss. PSP — .462 — .468 — .477 + .193 + .176 + .158
Conservatisme CQN8OA + .574 + .516 + .483 — 228 — .256 — .290

Socialisme SOC8O — .382 — .184 — .333 + .589 + .544 + .551
Liberalisme LIB8O + .109 + .256 + .218 — .236 — .407 — .332

Anomie ANOMIA +.349 -f-.379 +.252 -i-.122 +.177 +.193
LITR LITR X X X —.278 —.366 —.293

4.1. Persoonlijkheids- of sociale variabele?

De Libertair-Traditioneel (LITR) factor, die zo sterk met autoritairisme ver-
bonden is, kan men beschouwen als eensamenhangend geheel van attituden. De
vraag rust dan of dit wordt verklaard door persoonlijkheidsvariabelen, of door
sociale achtergrondvariabelen. Twee persoonlijkheidsvariabelen (autoritairisme
en dogmatisme) blij ken echter sterker met deze attitudencluster samen te han-
gen dan de belangrijkste sociale variabelen als opleidingsniveau, leeftijd en so-
ciale klasse. Niettemin zijn ook zij van betekenis. Het lijkt erop dat persoonlijk-
heidsfactoren zowel als sociale variabelen aaneen verklaring van de samenhang
van de schalen in de LITR-factor (inclusiefde F-schaal) bijdragen (zie tabel 13).
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Tabel 13. PersoonlUkheids- of sociale variabelen.

Persoonlij kheidsvariabelen. attitudencluster
Autoritairisme (FSCALE) + .683 Libertair-Traditioneel (LITR)
Dogmatisme (DOGMAT) + .505 Libertair-Traditioneel (LITR)

Sociale variabelen
Opleidingsniveau — .441 Libertair-Traditioneel (LITR)
Leeftijd + .369 Libertair-Traditioneel (LITR)
Sociale klasse (intwvr) + .214 Libertair-Traditioneel (LITR)
Opleidingsniveau vader — .304 Libertair-Traditioneel (LITR)
Inwonertal gemeente jeugd + .182 Libertair-Traditioneel (LITR)

Pearsoncorrelaties: gemiddelden van 1970, 1975 en 1980.

4.2. Politieke dimensionaliteit

Door autoritairisme (F-schaal) uit te zetten tegen sociaal-economische attituden
(LERI) ontstaat een tweedimensionaal beeld van politieke opvattingen. De on-
derlinge posities van de kiezers op de verschillende politieke partijen vertoon-
den over de verschillende steekproeven zo’n stabiliteit, dat kan worden volstaan
met gemiddelden. Hier wordt duidelijk dat ‘links’ respectievelijk ‘rechts’ van
links-onder naar rechts-boven loopt, en dat autoritaire en sociaal-economische
thema’s aan eendergelijke links-rechts dimensie een onafhankelijke bijdrage le-
veren (zie fig. 3).
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Figuur 3. Defactor ‘sociaal-economische linkse en rechtse opvattingen’ (LERI) uitgezet
tegen de factor ‘autoritairisme’ (FSCALE).
WNN — -‘Weet nog niet’-respondenten (ten aanzien van partijkeuze)
TOT — gemiddelde van alle respondenten
Horizontale en verticale bin geven schaalmiddens aan.
RELERI: — .041 (1970); — .027(1975); —~O84 (1980).
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5. AUTORITAIRISME EN LONGITUDINALE TRENDS

Er zijn verschillende indicaties (zie Middendorp, 1979, 1982) die aangeven dat
er een zekeremate van stabiliteit bestaat in de opvattingen- en attitudenclusters
van de Libertair-Traditioneel-factor in de loop van de tijd. Ook de interne
structuur (betrouwbaarheid) en externe relaties van de F-schaal vertonen een
dergelijke stabiliteit. Dit betekent dat sociale groepen na verloop van tijd de-
zelfde onderlinge positie in opvattingen zullen blijven houden. Sinds het eerste
onderzoek in 1970 heeft zich een duidelijke trend in anti-autoritaire richting ge-
manifesteerd, evenals ten aanzien van sommige schalen in de Libertair-Tradi-
tionele factor (zie hiervoor ook de bijdrage van Midclendorp ‘Culturele veran-
deringen in Nederland’). Zoals eerder betoogd (Meloen 1983, 1984a, 1984b) Iij-
ken sociaal-economische omstandigheden niet van grote invloed op autoritairis-
me. Met het inzetten van de economische crisis in het begin van de jaren ‘80 zou
men een stijging van autoritairisme hebben kunnert verwachten, maar deze
heeft zich niet voorgedaan. Wel lijkt de dalende trend in autoritairisme wat
minder sterk dan in de jaren ‘70 zodat een licht effect van de economische in-
vloed mogelijk is (zie fig. 4 en tabel 14).
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Figuur 4. Trends in gemiddelde F-scores.

Tabel 14. Trend in autoritairisme (1970-1985).

1970 1975 1980 1985
F-schaal-gemiddelde 4.48 4.33 4.10 4.01

-standaard deviatie 1.20 1.13 1.13 1.18
-respondenten 1905 1803 1859 1791
-trendlijn gemiddelden 4.48 4.31 4.15 3.98
-range: (laag-autoritair) 1.00 tot 7.00 (hoog-autoritair)

schaalmidden: 4.00

1970 1975
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Het toegenomen rechtsextremisme sinds het begin van dejaren ‘80 kan dus nau-
welijks worden verklaard door een toename in rechtsextreme of autoritaire atti-
tuden. Dit zou ook niet overeenkomstig de opvattingen van de Adorno-groep
zijn. Een dergelijke toename diende in de maatschappij in de sociale en politie-
ke omstandigheden gezocht te worden. De economische crisis zou daarmee ech-
ter wel als oorzakelijk gezien kunnen worden voor het toegenomen activisme
van rechtsextreme of autoritaire groepen. Dit lijkt nog de meest plausibele ver-
klaring: tevoren bestaande autoritaire groepen kregen door de economische cri-
sis de wind in de zeilen, hetgeen leidde tot een groter activisme als dat van de
Centrumpartij.

S. 1. Trends in autoritairisme van mannen en vrouwen

De ontwikkeling van de verschillen in autoritairisme tussen mannen en vrouwen
werd eerder onderzocht (Hagendoorn & Jansen 1983, Raaijmakers, Meeus &
Vollenbergh 1985). Dit onderzoek wijst ook op een toenemende gelijkheid in
opvattingen (zie ook Middendorp, 1983). De daling in autoritairisme, autori-
taire ouder-kind relaties en dogmatisme is bij vrouwen in de jaren ‘70 zelfs ster-
ker geweest dan bij mannen. Waar vrouwen in 1970 nog wat meer autoritair en
dogmatisch waren is tien jaar later bijna een ommekeer tot stand gekomen (zie
tabel 15). Vrouwen blijken daarbij in sterkere mate voor gelijkheid tussen man-
nen en vrouwen te zijn geworden dan mannen.

Tabel 15. Trend in autoritairisme en se&~ (1970-1985).

ESCALE & VAR001 -T F-schaal & sexe

1970 - 1975 - 1980 1985
F-gem N F-gem N F-gem N F-gem N

1. man 4.41 947 4.31 856 4.14 866 4.02 873
2. vrouw 4.55 956 4.35 933 4.07 993 4.00 918

5.2. Trends in autoritairisme van politiek actieven

Een tamelijk stabiel aantal personen (rond de 20% in de steekproeven) zegt lid
te zijn of te zijn geweest van een politieke partij. In de jaren ‘70 bleek er een
verschiL te ontstaan tussen politieke actieven en niet-actieven in deze zin, en wel
zodanig dat actieven in toenemende mate meer anti-autoritair werden dan niet
actieven. Men zou dit kunnen interpreteren als een toegenomen activisme van
anti-autoritaire groepen. De beschreven anti-autoritaire trend die zich in de ja-
ren ‘70 voordeed in de maatschappij lijkt ook ten aanzien van politici en andere
politiek actieve groepen te gelden (zie tabel 16).

Tabel 16. Trend in autoritairisme en politiek activisme (1970-1985).

FSCALE & VAR498 — F-schaal & Lid van politieke partij (geweest)

1970 - 1975 1980. 1985
F-gem N F-gem N F-gem N F-gem N

1. lid 4.47 313 4.27 344 4.01 329 3.79 272
2. niet lid 4.47 1592 4.35 1459 4.12 1530 4.05 1519
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5.3. Andere trends in samenhang met autoritairisme

De correlaties met de verschillende achtergrond-variabelen laten een tamelijk
sterke stabiliteit zien. Toch zijn er enkele lichte trends te onderscheiden. De be-
langrijkste lijkt een afname van het verband met de sociale kiasse variabelen,
zowel bij beoordeling door de interviewer als door de respondent van zijn (ei-
gen) klasse (subjectieve klasse). De relatie met het opleidingsniveau is stabiel; de
relatie met het opleidingsniveau van de vader lijkt echter licht toe te nemen.
Daarmee lijken de ‘ouder’-variabelen nog enigszins aan belang te winnen ten
koste van de sociale positievariabelen, maar de trends zija niet erg duidelijk.
Inkomen, het inwonertal van de huidige woonplaats en van de plaats waar men
opgroeide blijven slechts zwak verbonden met autoritairisme. De relatie met po-
litieke interesse neemt verder af, maar die met de zelfbeoordeling van politiek
links of rechts blijft op hetzelfde niveau (zie tabel 17).
De meest stabiele relatie bestaat tussen autoritairisme en het opleidingsniveau,
het opleidingsniveau van de vader en’ de leeftijd.

Tabel 17. Trend autoritairisme en achtergrondvariabelen (1970-1985).

corretatie VAR & FSCALE
VAR VAR-naam 1970 1975 1980 1985 interpretatie
002 leeftijd + .264 + .263 + .279 + .277 constant
006 opleidingsniveau — .416 — .387 — .377 — .396 constant
462 inkomen — .095 — .193 + .013 — .045 instabiel, zwak
367 sociale klasse (resp.) — .277 — .261 — .204 — .180 afname
004 sociale klasse (intvwr) — .299 — .175 — .156 — .147 afname
010 opleidingsniveau vader — .277 — .288 — .288 — .316 lichte toename
630 inwonertal gemeente nu X + .082 + .008 X instabiel, zwak
005 inwonertal gemeente jgd + .117 + .009 + .065 + .056 instabiel, zwak
461 links-rechts zelfbeoord. + .192 + .219 + .237 + .185 constant
X politieke interesse — .229 — .224 — .181 — .165 afname
415 aantal ministers genoemd — .100 — .197 — .172 — .145 instabiel
X uren tv-ku ken + .199 + .236 + .257 X toename

6. TRENDS IN AUTORITAIRISME BIJ
GEBOORTECOHORTEN

E~n van de belangrijkste assumpties van de Adorno-groep was dat individuele
autoritairisme-niveaus tamelijk stabiel zijn aangezien zegeacht werden voor een
groot deel te zijn vastgelegd door bepaalde opvoedingsmethoden. Dit was be-
halve uit het onderzoek van de Adorno-groep, o.a. ook gebaseerd op ervaringen
van autoritaire personen die lang bij andere onderzoekers in psycho-analyseWa-
ren geweest (Maslow 1943). Maar 00k uit andere bronnen (test-hertest-betrouw-
baarheden, F-scores van ex-SS-ers twintig jaar na de oorlog, Meloen (1983a) is
het aannemelijk dat autoritaire personen hun opvattingen tamelijk stabiel hul-
digen.
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Een manier om hierin enig inzicht te verwerven zou verkregen kunnen worden
door het vergelijken van de autoritairisme-niveaus van geboortecohorten: bij
stabiliteit dienen deze immers ongeveer gelijk te blijven.
Inspectie van de autoritairisme-niveaus per cohort’ (fig. 5) levert, naast de al be-
schreven longitudinale daling in autoritairisme, nog twee trends op: (1) een ta-
melijk rechtlijnige daling in autoritairisme van oud naar jong en (2) een daling
binnen de c-ohorten na verloop van tijd. Beide zijn echter gering en de daling
binnen de cohorten is zelfs geringer dan men op grond van de longitudinale da-
ling zou verwachten. Een deel van die longitudinale daling blijkt veroorzaakt te
worden doordat de oudste generaties met de hoogste niveaus afvallen en ver-
vangen worden door de jongste met de laagste autoritairisme-niveaus. Dit
laatste effect lijkt zelfs sterker dan het eerste, waardoor binnen cohorten nog
slechts een zeer geringe daling plaatsvindt: nog geen 1 ½% van een standaardde-
viatie per jaar. Dit bevestigt de veronderstelling van de Adorno-groep dat auto-
ritairisme-niveaus relatief stabiel zija.

7.00 — -. —-- -

Figuur S. Autoritairisine en geboortecohorten 1911-1953. -

De daling van oud naar jong geldt oQk hier niet alleen voor de F-schaal, maar
loopt eveneens door de meeste verwante attituden van de Libertair-Traditio-
neel-factor (LITR). Dit is in tegenstelling tot wat men bij de sociaal-economi-
sche-factor (LERI) vindt die vri~welgeen trend vertoont en niet gebonden is aan
leeftijd.
DeNederlandse bevolking lijkt daarmee op alle autoritairisme-gebondengebie-
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den een dalende trend te vertonen die nauwelijks door situationele factoren
wordt belnvloed, en waarvan de oorzaak voorlopig nog onduidelijk is.

7. DE RECONSTRUCTIE VAN EEN SUBCULTUREEL
TYPE: DE AUTORITAIRE PERSOONLIJKHFID

De cross-sectionele, longitudinale en cohort-data tezamen leveren tenslotte een
beeld op van autoritairisme dat overeenkomt met dat van het verrichte Amen-
kaanse onderzoek op dit gebied (Meloen 1983a). Het bevestigt tevensglobaal de
conclusies van de Adorno-groep (1950). Het beeld van autonitairisme is moge-
lijk nog uitgebreider dan de Adorno-groep vermoedde. Er blijkt namelijk een
aanzienlijke stabiliteit te bestaan, zowel in de samenhang van autonitaire opvat-
tingen als ten aanzien van de externe relaties van de F-schaal met achtergrond-
variabelen en verwante opvattingen. Weliswaar komen autonitaire personen, nu
minder voor dan vroeger, de relatieve verschillen tussen autoritaire en anti-
autoritaire groepen zijn niet minder geworden. Het lijkt erdaarbij tevens op dat
deze maatschappelijke subculturelegroepeningen hun idee~n en normen van on-
der op kind ovendragen, waarmee de opvoeding van groter belang is dan soms
wordt aangenomen.
Autonitainisme als sociaal verschijnsel is vooral van belang op het gebied van
moreel-politieke thema’s en kan pas problematisch worden bij het ontstaan van
succesvol rechts-extreem activisme. Het potentieel daarvoor is steeds aanwezig.

NOOT

1. Dit artikel is een verkorte bewerking, aangevuld met recente data, vaneen bijdrage aan de So-
ciologendagen 1984, waarin uitgebreid de hier behandelde thema’s werden beschreven. De gege-
vens werden ontleend aanMiddendorp (1985), die deze verzamelde met steunvan ZWO (1970,
1980, 1985) en bet Sociaal en Cultureel Planbureau (1975, 1984, 1985). Het veldwerk werd in
1975, 1980 en 1985 uitgevoerd door het NIPO te Amsterdam (zie Middendorp 1985, noot 3).
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7. Ouder worden bi] een
marktonderzoekbureau

Een versiag van een kwalitatief onderzoek naar het
ouder worden in een dynamisehe bedrzjfstak

H. BOUMA

SAMENVATTING

De vraag wat de consequenties zijn van het ouder worden binnen een bedrijfstak is een
vraag waar de meeste managers zich niet dageijiks mee bezig houden. Omdat het toch cen
aspect is waar men zich bij de persoonlijke lange termijn carri~replanning rekenschap
van moet geven, is het zinvol om op basis van een uitgevoerd kwalitatief onderzoek de
problematiek wat verder uit te diepen en te structureren. Op basis van gesprekken met
managers van grote bureaus in de reclamewereld, marktonderzoekwereld, accountants-
wereld, organisatie-advieswereld, wordt een inventarisatie gemaakt van de huidige visie
op dit terrein. Op basis van deze visie komt de schrijfstervan dit artikel tot eenaantal in-
teressante conclusies en aanbevelingen die de moeite van het overdenken meer danwaard
zijn.

1. INLEIDING

Een veel gehoorde slogan in de reclame- en de onderzoekwereld is: ‘Het yak is
een yak voor jonge mensen.’ Derhalve moet men ervoor zorgen dat men tij dig,
en dat is dan meestal voordat men 40 is, voor zichzelf iets begint, overstapt naar
het bedrijfsleven of de overheid. Is men directeur of vennoot geworden, dan
moet men er weer voor zorgen dat men met ongeveer 55 jaar afscheid neemt.
De heersende mening is dat men, om goed te kunnen functioneren op eenrecla-
me- en marktonderzoekbureau, jong en dynamisch moet zijn. Dit geldt met na-
me voor degenen die het contact met de kianten onde:rhouden (de accountmen-
sen), omdat het een hectisch bestaan is, men vaak onder stress staat en men
voortdurend op nieuwe trends in het maatschappelijk gebeuren moet kunnen
inspelen. Men denkt dat iemand boven de 40 daar steeds meer moeite mee heeft
of zal hebben.

Wat mu nu bezighoudt is de volgende vraag: waarom heerst deze mening en be-
rust deze op enige werkelijkheidszin? En hoe dat ook mag zijn, is het niet de
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hoogste tijd om tot een duidelijk beleid te komen, want daar ontbreekt het aan
in de meeste gevallen. Dat er geen duidelijk beleid is, wordt mede veroorzaakt,
denk ik, doordat het reclamevak en het onderzoekvak beide vrij jong zijn. Af-
gezien van een paar bureaus die al zo’n 30-40 jaar bestaan, is de grote bloei en
opkomst van het yak inde 60-er jaren ontstaan en is leeftijd tot laten we zeggen
ongeveer 1975 niet echt een probleem geweest, omdat:
1. er een tekort was aan deskundige mensen die op een bureau konden/wilden

werken,
2. de mensen makkelijk een baan elders konden vinden en
3. iedereen over het algemeen vrij jong was.

Hier is de laatste jaren door de economische recessie verandering in gekomen.
Om een aanzet te geven voor het ontwikkelen van een beleid voor de ouder wor-
dendemedewerkers, leek het mij nuttig om inhet kader van het jaarboek van de
NVMeen versiag te doen van het kwalitatieve onderzoekdat ik inhet kader van
mijn studie aan de HBO arbeidsmarktpolitiek/personeelsbeleid van de Stich-
ting voor Opleiding tot Sociale Arbeid heb verricht.

2. DE REPUTATIE VAN DE OUDER WORDENDE
MEDEWERKER

Hoedenken managers over de ouder wordende medewerkers? De meningen lo-
pen uiteen~maar in het algemeen geloven zij dat ze wel langzamer zijn, maar
door hun ervaring kunnen ze vaak goedmaken wat ze aan sneiheid tekortko-
men. Ze genieten een minder goede gezondheid. Uit statistieken blijkt echter
dat het arbeidsverzuim door ziekte of andere oorzaken minder groot is dan bij
jongeren, met dien verstande dat de frequentie van het arbeidsverzuim kleiner
is, maar de duur van de absentie langer. Ze raken eerder vermoeid, hun ge-
zichtsvermogen en gehoor gaan achteruit, ze hebben vaker borst- en maag-
kiacliten, leren langzamer, maar kunnen wel zelfstandiger werken. Ze hebben
minder toeziclit nodig. Als goede eigenschappen noemen ze:
verantwoordelijkheidsgevoel, vaste gewoontes en attitudes, betrouwbaarheid,
nauwkeurigheid, belangstelling voor het werk, de bereidheid om de gehele dag
door te werken.
Ze zijn gemakkelijk te leiden, zijn niet twistziek of opvliegend, maar hebben
wel de geneigdheid raadgevingen of aanwijzingen naast zich neer te leggen. Ze
veroorzaken minder vaak ongelukken. De managers zouden er de voorkeur aan
geven als er een variabele pensionering ingesteld zou worden, tussen de 60-65
jaar.
Naarmate de manager ouder is, heeft hij een gunstiger kijk op de ouderewerk-
nemer.
In de meeste bedrijven is er geen duidelijk beleid t.a.v. de oudere medewerker.
Er wordt meestal niet gekeken of oudere medewerkers elders geplaatst kunnen
worden; ze blijven meestal zitten waar ze zitten. Ze worden na hun S5ste ook
niet meer beoordeeld. Totdat er gereorganiseerd moet worden om welke reden
dan ook; dan worden ze ontslagen of op plaatsengezet die minder betalen, mm-
der aanzien hebben en in slechtere omstandigheden.
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Ursula Lehr komt in haar boek ‘Psychologie van de ouderdom’ tot deze conclu-
sies. Zij zegt: ‘dat uit een onderzoek van Hofbauer (1968) gebleken is dat het
vooral economische factoren zijn, zoals bedrijfssluiting, rationalisatie en tekort
aan orders, die maken dat de oudere medewerker het arbeidsproces moet verla-
ten. In minder dan 1% werd als reden voor ontslag gebrek aan vakkundigheid
en in ongeveer 30% gezondheidsredenen aangevoerd.’ Ook uit andere onder-
zoeken blijkt dat men niet heeft kunnen destilleren dat j ongeren een betere
prestatie leveren dan de ouderen. Deouderen zijn trager, maardat wordt goed-
gemaakt door meer ervaring.

3. WAT IS DE BETEKENIS VAN WERK VOOR DE OUDER
WORDENDE MEDEWERKER?

Voor veel mensen is het belangrijk om te werken en om een beroep te hebben.
Er bestaan echter grote individuele verschillen in de betekenis en de waardering
die men eraan geeft. Deze betekenis en waardering zijn niet uitsluitend indivi-
dueel bepaald, maar worden ook beYnvloed door de aard van het werk en door
sociale, maatschappelijke en economische factoren. H. Janmaat (‘Ouder wor-
den in de werksituatie’, 1975) noemt een aantal betekenissen van werk op.
I. Werk vormt een bron van inkomen, waardoor men in het eigen levensonder-

houd en eventueel in dat van het gezin kan voorzien. Tevens schept het vaak
de mogelijkheid voor een hogere levensstandaard.

2. Werk biedt de gelegenheid om sociale relaties en vaak zelfsvriendschapsban-
den te onderhouden. Men heeft contacten met collega’s, ondergeschikten,
superieuren, zakenrelaties, c1i~nten e.d.

3. Werk structureert de tijd en energie die men ter beschikking heeft.
4. Aan het werk ontlenen mensen een bepaalde status en sociale positie. Werk

kan een bron van zelfwaardering zijn, een manier om erkenning van anderen
te krijgen en kan een bepaalde rol die men in het leven heeft defini~ren.

4. DE OUDER WORDENDE MEDEWERKER IN

SERVICEBUREAUS: EEN KWALITATIEF ONDERZOEK

4.1. Verantwoording

In de inleiding is het al gezegd: er is, hoewel vele bureaus het als een probleem
ervaren, nog weinig nagedaclit over het te voeren beleid t.a.v. de ouderworden-
de medewerker, terwiji het probleem waarschijnlijk in de toekomst steeds gro-
ter wordt.
Mijn plan was eerst om managers van de 15 grootste reclamebureaus in Neder-
land te interviewen, maar ik had het gevoel dat dat een identiek beeld zou ople-
veren waar men dan niet zoveel verder mee zou komen. Daarom dacht ik dat
het interessant zou zijn om een gesprek te hebben met managers van enkele an-
dere middeigrote dienstverlenende bedrijven, om te weten te komen hoe zij er-
over denken en of er enig beleid dienaangaande ontwikkeld is.
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In totaal werden acht gesprekken gevoerd, te weten drie met managers van een
reclamebureau, twee met managers van een marktonderzoekbureau, daarnaast
twee gesprekken met managers van een accountantskantoor en ~n met eenma-
nager van een organisatie-adviesbureau. Deze gesprekken zijn alle tot stand ge-
komen via een introductie.
De managers waren verantwoordelijk voor het sociale beleid in het bedrijf. Ge-
bleken is dat de vakbond of de ondernemingsraad bijna geen rol speelt in deze
bedrijven. Een enkele medewerker is lid van de vakbond en de meeste van de
geYnterviewde bedrijven hebben geen ondernemingsraad. Als ze wel een onder-
nemingsraad of een personeelsraad hebben, hebbenze, naar hun zeggen, er een
hartelijke samenwerking mee en heeft men over en weer geen problemen met el-
kaar.
Er is geen onderscheid gemaakt tussen de vrouw en de man. Wel kan gezegd
worden dat de probleemstelling meer gericht is op de man dan op de vrouw om-
dat er:
1. nog steeds meer mannen danvrouwen werken (vooral accountantsbureaus en
organisatie-adviesbureaus worden bijna uitsluitend bevolkt door mannen), en
2. bij vrouwen ook nog andere factoren een rol spelen, die buiten beschouwing
zijn gelaten.

De meesten hebben vrij grote opdrachtgevers die, soms met inachtneming van
een bepaalde opzegtermijn, zo van de &~n op de andere dag kunnen vertrekken.
Met name de marktonderzoek- en de organisatie-adviesbureaus zijn nooit zeker
van een bepaalde omzet, omdat zij alleen maar ad hoc-projecten doen. Dit
brengt met zich mee dat ieder bedrijf iedere keer opnieuw een eindprodukt van
hoge kwaliteit moet afleveren, wat natuurlijk ook consequenties heeft voor het
personeelsbeleid: aan de medewerkers worden dan ook hoge kwaliteitseisen ge-
steld.
Jedereen wilprofessioneel, degelijk en betrouwbaar naar buiten toe overkomen,
maar met name de reclamebureaus en in iets mindere mate de marktonderzoek-
en het organisatiebureau(s) willen daarbij een jonge en dynamische uitstraling
hebben. Wanneer men jong en dynamisch wil overkomen, betekent dit al a
priori dat men eigenlijk geen plaats heeft voor oudere medewerkers. De vraag
of oudere medewerkers minder goed zijn voor het imago van het bedrijf, werd
dan ook door vijf van de geinterviewden bevestigd. E~n van de geYnterviewden
merkte op: ‘Je moet er toch niet aan denken dat kianten in de receptie door een
stelletje oudere kerels worden ontvangen’. Toch waren er vier van mening dat
medewerkers, naarmate ze ouderworden, sterker worden in het naar buiten tre-
den.

4.2. De medewerkers

De medewerkers van de bezochte bedrijven zijn in twee categorie~n in te delen:
1. de medewerkers die het contact met de opdrachtgevers onderhouden en zor-
gen dat de opdrachten op tijd en op de juiste manier worden uitgevoerd. Bij het
reclamebureau en het marktonderzoekbureau is dat de accountafdeling, bij het
organisatie-adviesbureau noemt men dat de managementgroepen en bij het ac-
countantsbureau praktijkgroepen;
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2. de medewerkers van de services afdelingen, die ondersteunende diensten ver-
lenen aan categorie 1.

Account-, management-, praktijkgroepen
Opleiding: in ieder geval moet men middelbaar onderwijs genoten hebben en in
de meeste gevallen een vervolgstudie zoals HEAO, Nijenrode, HTS of een uni-
versitaire studie. Favoriete richtingen zijn de sociale wetenschappen, bedrijfs-
kunde, economie, rechten. Vooral de mensen van de HEAO zijn erg in trek.
Men moet ambitieus zijn, gemotiveerd zijn, carri~re willen maken. Daartoe
moet men bereid zijn de voor het bedrijf belangrijke studies en/of speciale trai-
ningsprogramma’s te volgen.
Naast de nodige kennis moeten deze medewerkers over de volgende persoonlij-
ke, sociale vaardigheden beschikken: ze moeten contactueel, flexibel, energiek,
dienstverlenend, pragmatisch, accuraat, betrouwbaar, degelijk zijn, ineen team
kunnen werken, goed kunnen communiceren in woord en geschrift. Ze moeten
belangstelling hebben voor wat er in de maatschappij gaande is. Van bedrijf tot
bedrij f verschilt op welke eigenschappen het meest gelet wordt — een brede
maatschappelij ke belangstelling zal bij een accountantskantoor niet zo belang-
rijk zijn.
Veel bedrijven leiden de medewerkers zeif op. Dit geldt voor alle bedrijven en
zeker voor de accountantsbureaus, die nooit mensen met ervaring aantrekken.
De marktonderzoek- en organisatie-adviesbureau(s) trekken af en toe mensen
met ervaring aan. De reclamebureaus leiden ook wel zeif op, maar trekken toch
meestal, afhankelijk van de functie, mensen met ervaring aan. Dit heeft te ma-
ken met het feit dat er de laatste jaren een ruimer aanbod voorhanden is.

Leeftiyd: als er mensen met ervaring aangetrokken worden, zullen dat bij zeer,
zeer grote uitzondering mensen van boven de 40 jaar zijn. De leeftijd zal bij
voorkeur tussen de 25 en 35 liggen. Overigens blijkt dit voor het hele bedrijfsle-
yen de ideale leeftijd te zijn, gelet op de personeelsadvertenties die men in dag-
en weekbladen tegenkomt en waarin ‘leeftijd tot 35 jaar’ veelvuldig voorkomt.
Ottho Kikkert noemt dit in een artikel hierover ‘het laatste bolwerk van discri-
minatie’.
De meeste geYnterviewde bedrijven streven naar een zo jongmogelijke leeftijds-
opbouw. Daarom is het ook onvoorstelbaar dat ze een trainee zouden aanne-
men van, laten we zeggen, 35 jaar, ook al zou deze genoegen nemen met een
laag salaris. Men gaf als reden op: ‘Het is op die leeftijd onmogelijk om nog
carri~re te maken; daar moet men jong en energiek voor zijn omdat er hard ge-
werkt moet worden. Bovendien moeten de meesten er nog een avondstudie bij
doen, en dat is voor een ouder iemand niet op te brengen.’

4.3. De Ieeftijdsopbouw

Uit bet vorenstaande wordt heel duidelijk dat alle geinterviewde bedrijven het
liefst eenjonge populatie hebben. Dit blijkt nog eens duidelijk uit het staatje op
pagina 116 naar nanleiding van de vraag wat zij de ideale leeftijdsopbouw voor
hun bedrijf zouden vinden. Deze leeftijdsopbouw is inpercentages aangegeven.
Het totale aantal personeelsleden is op 100 gesteld.
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De ideate leeftUdsopbouw
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Zoals te zien is, heeftniemand graag mensen vanboven de 45 jaar in dienst; een
paar mogen nog wel. Sommigen willen zelfs helemnal geen mensen tussen de 56
en de 65 hebben.

Daarna is de vraag gesteld wat de werkellike leeftijdsopbouw van het bedrijf is.
Sommigen hadden dergelijke cijfers niet bij de hand en hebben een schatting ge-
geven. De uitkomst is weergegeven in bet staatje op pagina 117.

Afgezien van bet feit dat de managers lievergeen medewerkers in dienst hebben
in de leeftijdscategorie 56-65, kan men concluderen dat de ideale leeftijdsop-
bouw aardig kiopt met de werkelijkheid.
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De werkelilke Ieeftijdsopbouw
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5. BELEID T.A.V.
MEDEWERKER

DE OUDER WORDENDE

Wezagen dat niemand bij voorkeur ouderemedewerkers inzijn bedrijf wil heb-
ben. Toch is er in de meeste gevallen geen duidelijk beleid, behalve dan dat bij
selectie en werving naar de leeftijd gekeken wordt en dat men aan medewerkers
die het vereiste niveau niet halen in het jaarlijkse salarisgesprek vertellen dat ze
aan het plafond van hun carri~re zitten en laten doorschemeren dat ze waar-
schijnlijk beter elders een baan kunnen zoeken.

Accountantsbureaus hebben echter wel een duidelijk beleid dienaangaande en
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dat geldt dan met name voor de praktijkgroepen. ledereen die wordt aangeno-
men heeft in principe de kans om vennoot, lid van de maatschap, te worden; hij
moet steeds goede beoordelingen hebben gehad en het diploma van registerac-
countant behaald hebben. Er is een vrij streng beoordelingssysteem dat strin-
gent wordt toegepast. ledereen van laag tot hoog wordt beoordeeld door ver-
schillende personen. Aan de hand van deze beoordeling is duidelijk waar te ne-
men hoe iemand zich ontwikkelt.
Blijft hij onder de maat en maakt hij binnen de tijd die daarvoor staat geenpro-
motie, dan wordt hij verzocht naar een andere baan uit te kijken. Bij het ene ac-
countantsbureau moet men voor zijn 40ste de toezegging hebben gekregen dat
hij vennoot wordt, bij het andere ligt de grens bij 45. Hier wil men ook de grens
tot 40 jaar terugbrengen, omdat het dan voor de mensen nog vrij gemakkelijk
is om een baan in het bedrijfsleven of bij de overheid te vinden; nog steeds is er
een groot t~kort aan goede, financi~le mensen. Het organisatie-adviesbureau
voert ook een strak doorstromingsbeleid. Tussen de 40 en 45 jaar wordt beslist
of iemand kan blijven. Deze manager zei dat wanneer tegen iemand gezegd
wordt dat hij niet kan blijven, dat ook inhet belang van die medewerker zelf is,
omdat:
1. hij an-ders vereenzaamt en de aansluiting met jongeren mist, en
2. hij dan alle kans nog heeft elders werk te vinden.

Ook ~n van de reclamebureaus heeft een vrij duidelijk beleid t.a.v. de ouder
wordende medewerker:
1. er wordt geprobeerd door training en opleiding medewerkers zo lang moge-
lijk fris te houden;

2. door functieverandering probeert men mensen toch eenplaats binnen de or-
ganisatie te geven;

3. er is een beoordelingssysteem dat goed in stand wordt gehouden. De mede-
werkers worden tot hun SOste beoordeeld. Er wordt dan gekeken of iemand
nog steeds goed functioneert: ‘dat is een commerci~1e noodzaak’. Functio-
neert hij niet goed, dan wordt naar een oplossing gezocht.

Bij de account- en creatieve afdeling wordt voor het bereiken van het 40ste jaar
bekeken of iemand kan blijven.
De reden waarom zij een beleid hebben ontwikkeld is geweest dat zij eenaantal
jaren geleden met veel oudere medewerkers zaten, wat volgens hun mening niet
goed voor het bedrijf was.

Alle managers zijn van mening dat 40 jaar een cruciale Ieeftijd is wat iemand’s
loopbaan betreft en dat de beslissing dan moet vallen. Als iedereen maar zou
blijven zitten waar hij zit, komen de bedrijven in de problemen omdat de mede-
werkers almaar duurder worden en zij dat op den duur financieel niet meer
kunnen opbrengen — de salariskosten maken immers ±80% deel uit van de to-
tale kosten.
Bovendien blokkeren zij de doorstroming en als er geendoorstroming in een be-
drijf is, is dat een slechte zaak, want dan zullen de jonge, begaafde, ambitieuze
medewerkers naar elders vertrekken.
Bovendien vinden zij, en dat blij kt ook nit de enqu~te, dat ouderen minder zin
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in het aanleren van nieuwe vaardigheden, begripperi en theorie~n hebben en
minder flexibel in hun denken, doen en optreden worden.
‘Om je bedrijf in stand te houden ben je verplicht om op nieuwe ontwikkelingen
in te spelen en daarvoor heb je jongeren nodig.’ Kennelijk doet het er niet toe
dat oudere medewerkers betrouwbaarder zijn, grotere ervaring hebben, een sta-
bielere factor vormen, over meer wijsheid beschikken.

6. REGELINGEN T.A.V. DE OUDER WORDENDE
MEDEWERKER

De meeste bedrijven hebben regelingen t.a.v. korter werken, extra vakantieda-
gen. Afhankelijk van leeftijd kunnen die bij het ene bedrijf oplopen tot vijf en
bij ~n bedrijf zelfs tot 30 dagen.
Maar twee bedrijven hebben een VUT-regeling. Dit is namelijk eenhele dure af-
faire en de meeste bedrijven zijn te klein om dat op te brengen. In het geval dat
er wel een VUT-regeling is, dan nog wordt in ~n bedrijf per individu, wanneer
hij 62 jaar is, bekeken of er financi~1e ruimte is om hem in de VUT te laten
gaan, want, zo stelde deze manager het, ‘wanneer er cirie in ~n jaar in de VUT
zouden gaan, zou het bedrijf failliet gaan’.
Bij het organisatie-adviesbureau is men gestart met een regeling, inhoudende
dat medewerkers boven de 60 jaar arbeidstijdverkorting kunnen krijgen. Hier-
voor moet loon ingeleverd worden, met dien verstande dat het inkomen niet
verder afgebouwd wordt dan naar de hoogte van het pensioeninkomen en met
behoud van alle rechten.
Een paar bedrijven hebben wel een speciale regeling voor de ouder wordende
managers. De reden hiervoor is op tijd eenwisseling van de wacht te bewerkstel-
ligen, zodat de continuiteit vanhet bedrijf beter gewaarborgd blij ft. Bij ~n van
de reclamebureaus hebben partners de verplichting aangegaan om op hun S5ste
jaar te vertrekken.
Bij ~n van de accountantsbureAus tredende vennoten op hun 62ste terug. Sinds
kort is de mogelijkheid geschapen om vanaf hun S6ste het bedrijf te verlaten.
Men kan dan een vrij aantrekkelijke regeling krijgen, zodat men er niet meer
dan 15% vanhet laatstgenoten salaris op achteruit gaat. Men behoudt alle rech-
ten die men opgebouwd heeft en die men op zijn 62ste jaar gekregen zou heb-
ben.

8. CONCLUSIES EN AANBEVELLNGEN

Op basis van het kwalitatieve onderzoek kanmenmaar tot ~n conclusie komen
en die is dat er eigenlijk geen plaats is voor de ouder wordende medewerker,
noch bij het onderzoekbureau, noch bij andere dienstverlenende ondernemin-
gen, en, gelet op de onderzoeken betreffende de ouder wordende ambtenaar,
onderwijzer en wetenschapper, ook niet bij de overheid.
De ouder wordende medewerker wordt daarmee groot onrecht aangedaan, want
hoewel er wel een zekere teruggang in zijn prestaties is, is deze niet zo evident
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dat men kan zeggen dat hij minder geschikt is voor zijn werk en dit geldt met
name voor diegenen die geen zwaar lichamelijk werk hoeven te verrichten. De
problemen rond de ouder wordende medewerker liggen meer aan factoren die
buiten de persoon van de medewerker liggen.

Men kan zich afvragen in hoeverre persoonlijke prestaties te scheiden zijn van
factoren die buiten de persoon liggen. Immers, als extra belasting voor de ac-
count-, management- en praktijkgroepen kan men aanvoeren dat ze veel moe-
ten reizen en vaak onder hoogspanning moeten werken.
Er worden hoge eisen gesteld aan de inzet en kennis van het individu omdat het
eindprodukt van hoge kwaliteit moet zijn en dit praktisch geheel afhankelijk is
van menselijk handelen, terwijl uit de psychologie duidelijk blijkt datmen mm-
der energiek wordt naarmate men ouder wordt. -

Ads extra belasting voor creatievemensen zou men kunnen noemende tijdsdruk
waaronder men vaak moet werken om een opdracht binnen een bepaalde tijd
klaar te krijgen. Bovendien zou er een soort ‘dejA vu’-gevoel kunnen ontstaan
door het steeds maarweer iets nieuws moeten bedenken voor b.v. een reclame-
campagne of een onderzoeksopzet. Maar hoe belangrijk zijn deze extra be-
lastingen?
In ieder geval kan men voor beide groepen stellen dat het niet aan hun kennis,
hun ervaring, hun prestaties, hun inzet en hun creativiteit ligt dat er geen plaats
meer voor ze is. Het is veel meer cultureel en maatschappelijk bepaald dat ze
niet meer nodig zijn en daar ligt de grote onrechtvaardigheid. Ermoet in de hele
maatschappij een verandering komen in het denken over de ouder wordende
mens c.q. medewerker en dat geldt zeker ook voor reclamebureaus.

In de interviews met de managers zijn factoren genoemd waarom er geen plaats
is voor de ouder wordende medewerker, zoals:
1. het bureau moet een jonge en dynamische uitstraling hebben
2. ouder wordende medewerkers worden te duur
3. voor de continnYteit is doorstroming nodig
4. er moet voortdurend op nieuwe maatschappelijke en marktontwikkelingen

ingespeeld worden.

Deze factorenhebben duidelijk niet met de prestaties van de mensen zelf te ma-
ken. Zou dat wel zo zijn, dan zou het moeilijker zijn hier iets aan te doen. Maar
ik ben van mening dat aan de omgevingsfactoren wel wat te doen is, maar hier-
voor is een mentaliteitsverandering noodzakelijk. Hoe wordt die bereikt? Be-
perkt men zich in dezen tot bovengenoemde punten, dan zou men daarover het
volgende kunnen zeggen.

1. Een jonge en dynamische uitstraling
Men zou zich kunnen afvragen of het inderdaad wel zo nodig is een dergelij ke
uitstraling te hebben. Waarop is die gebaseerd? Het belangrijkste is wat voor
werk men aflevert. Ads dat goed is, zou een opdrachtgever het dan niet onbe-
langrijk vinden wat de leeftijd van de accountman resp. de intern functioneren-
de man is?
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2. Ouder wordende medewerkers worden te duur
Een feit is dat met name reclamemensen op vrij jonge leeftijd heel veel verdie-
nen. Meestal is dat vele verdienen ontstaan inhet begin van de 70-er jaren, toen
men bijna geen mensen kon krijgen en de markt sterk groeide.
Men zou in overleg met de betrokkene kunnen besluiten om op een bepaalde
leeftijd, b.v. bij het bereiken van 55 jaar, het salaris te bevriezen o.i.d.

3. Voor de continufleit is doorstroming nodig
In principe kan men het hiermee eens zijn. Daarvoor is een evenwichtige leef-
tijdsopbouw binnen het bedrijf nodig, maar het valt te betwijfelen of de ideale
leeftijdsopbouw moet zijn zoals de geinterviewden die aangeven. Ads men
vindt dat het reclamevak alleen maar in de praktijk te leren valt, is het dan niet
belangrijk dat er oudere medewerkers zijn met veel ervaring om de jongeren de
noodzakelijke kennis en ervaring bij te brengen? Ook zullen er ongetwijfeld
klanten zijn die zelf wat ouder zijn en die lievermet iemand te doen hebben die
wat ouder is en ervaring heeft.
Bovendien kunnen oudere medewerkers in het onderzoekvak een belangrij ke
bijdrage leveren aan de professionalisering van het yak, waar men bet tegen-
woordig zoveel over heeft.

4. Er moet voortdurend op nieuwemaatschappelzjke ontwikkelingen ingespeeld
worden
Wie bewijst dat een ouder wordende medewerker dat niet meer kan? Dat is toch
afhankelijk van de persoon? Al zal men naarmate men ouder wordt zich minder
snel in elke nieuwe rage storten, dan hoeft dat toch niet te betekenen dat men
daar niet van op de hoogte is en daar niet op in kan spelen?

Ervan afgezien dat een mentaliteitsverandering nodig is, is het in ieder geval
noodzakelijk dat er cen duidelijk beleid ontwikkeld ~vordt zodat medewerkers
weten waar ze aan toe zijn en niet, zoals nu vaak in de praktijk gebeurt, dat ze
opeens een probleem zijn en voor een fait accompli gesteld worden.

Waaruit zon een dergelijk beleid kunnen bestaan?
— Er zou een loopbaanplanning en een beoordeling:ssysteem moeten komen,
zodat de medewerkers voor hun 40ste weten of ze bij het bedrijf kunnen blij-
yen of niet. Kan iemand niet blijven, dan moet men niet uit opportunistische
redenen iemand nog een aantal jaren laten zitten; dat is te veel op heel korte
termijn gedacht, want op lange termijn zal het probleem alleen maar groter
worden. Voor het 40ste jaar heeft men nog alle kans elders een baan te yin-
den; daarna is die er niet meer. De beoordeling moet wel geschieden door
meerdere personen.

— Wanneer besloten wordt dat iemand kan blijven en hij gaat op oudere leef-
tijd minder goed of slecht functioneren, dan zal creatief naar een oplossing
gezocht moeten worden — minder werk, andere pick, andere verantwoorde-
lijkheden, om-/herscholing, andere regeling zoals b.v. met cen creatief per-
soon een gegarandeerd free-lance contract voor cenaantal jaren aangaan.

— Er moet een VUT-regeling ingesteld worden. Om te voorkomen dat cen der-
gelijke regeling in cenjaar te duur voor cen bedrijf zou zijn, zouper individu
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bekeken moeten worden of het financieel mogelijk is of men zou hiervoor ie-
der jaar een reservering moeten doen ten laste van de winst.

— Mensen de mogelijkheid bieden orn korter te werkenmet inlevering van loon
ofmet gedeeltelijke inlevering van loon, maar welmet behoud van pensioen-
rechten die men opgebouwd zou hebben als men niet korter was gaan wer-
ken.

— Naarmate men ouder wordt, meer vakantiedagen geven.
— Van directeuren die in het bezit van aandelen komen zou men kunnen eisen
dat ze dusdanige regelingen treffen — daar zijn belastingtechnische facilitei-
ten voor — dat ze op hun S5ste het bedrijf kunnen verlaten. Zelfs valt te
overwegen het bedrijf in de kosten hiervan te laten bijdragen, omdat het ook
in het belang van het bedrijf is. Deze groep is immers de duurst betaalde in
de onderneming.

In het algemeen kan gesteld worden dat de managers niet alleen oog moeten
hebben voor de technische en economische kant van het runnen van hun be-
drijf, maar dat ze ook hun verantwoordelijkheid moeten beseffen t.o.v. de
mensen die er werken en die hun beste jaren aan het bedrijf geven en dat het niet
aangaat om ze af te danken als ze niet meer nodig zijn. De ironie van het lot is
dat alle werkenden — ook de managers zelf en enige zorg hierover heb ik ook
bij hen bespeurd — vroeger of later met het probleem te maken krijgen.
Verder zou ik ervoor willen pleiten dat op ieder bureau, zoals de wet dat ver-
plicht, een ondernemingsraad komt. Cok al zal die niet meteen goed functione-
ren, toch zou die in de toekomst wellicht een nuttige bijdrage kunnen leveren
rond deze problematiek.
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8. De constructie van proflelensets voor het
schatten van hoofdeffecten en interacties bi]
conjunct meten *

J.E.B.M. STEENKAMP

SAMENVATTING

Twee methodenworden beschreven om effici~nteprofielensets te construeren ten behoc-
ye van conjunct meetexperimenten. Bij gebruik van de eerste methode kunnen alleen de
hoofdeffecten van de attributen geschat worden. Toepassing van de tweede methode
maakt het mogeijik om naast de hoofdeffecten ook een beperkt nantal eersteorde inter-
acties tussen de attributen te schatten. Het gebruik van deze twee methoden wordt ged-
lustreerd met een onderzoek naar de voorkeuren voor stuclentenkamers.

1. INLEIDING

Een produkt of dienst kan gezien worden als een bundel attributen (Fishbein
1963, Lancaster 1966). Welke attributen bij een produkt van belang zijn, wordt
door de consument zeif bepaald. Een consument zal wanneer hij een produkt
koopt, meestal moeten kiezen uit versehillende alternatieven. Slechts in weinig
gevallen is een produkt op alle attributen aantrekkelijker dan alle andere pro-
dukten. Normaliter zal de consument de scores van de produkten op de voor
hem relevante attributen tegen elkaar moeten afwegen alvorens een keuze te
maken.
Voor marktonderzoekers is het van belang te bepalen welke utiliteit de consu-
ment hecht aan de verschillende scores die een attribuut kan aannemen. Hier-
voor kan de conjunct meettechniek gebruikt worden. Conjunct meten is een ta-
melijk recent ontwikkelde techniek (Luce en Tukey 1964, Krantz 1964, Krantz
en Tversky 1971), om globale beoordelingen van stimuli (bijvoorbeeld produk-
ten) te ontleden in utiliteitsschalen, ook wel part worth functies genoemd, voor
de afzonderlij ke attributen. De part worth functies moeten zodanig geschat
worden dat, wanneer de utiliteitsscores van de niveaus van de verschillende attn-
buten gecombineerd worden, er een zo goed mogelijke overeenkomst verkregen
wordt tussen de voorspelde en de door de respondent gegeven globale evaluatie

* Dank is verschuldigd aan ir. B.H.W. Wesselink (Socmar B.V.) voor zijn medewerking bij de
opzet van het onderzoek, aan ir. A. Otten (Vakgroep Wiskunde, Landbouwhogeschool Wage-
ningen) en prof. dr. ir. B. Wierenga (Erasmus Universiteit) voor een aantal waardevolle sugges-
ties met betrekking tot dit artikel en aan J.A. Bijkerk en E. Gersons voor hun assistentie bij het
verwerken van de data.
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van de stimulus. Er zijn een aantal algorithmen ontwikkeld om de part worth
functies te schatten. Zie Van Raay (1978) voor een overzicht.
Green en Rao (1971) introduceerden de conjunct meettechniek in het markton-
derzoek. Deadoptie van deze techniek is bijzonder snel gegaan. Uit een enqu~te
(Cattin en Wittink 1982) is gebleken dat in de Verenigde Staten reeds meer dan
duizendcommerci~le studies zijn uitgevoerd waarin de conjunct meettechniek is
gebruikt. Voor West-Europa is naar mijn weten het aantal toepassingen niet be-
kend maar de indruk bestaat dat het aantal commerci~1e studies waarin de con-
junct meettechniek wordt gebruikt ook hier duidelijk toeneemt. Toepassingsge-
bieden van de conjunct meettechniek zijn o.a. het ontwikkelen van nieuwe pro-
dukten (Green en Wind 1975, Green, Carroll en Goldberg 1981) en diensten
(Wind, Grashof en Goidhar 1978), voorkeuren voor vliegreizen (Robinson en
Wind 1977), voor winkels (Verhallen en De Nooy 1982), voor frisdranken
(Mohn, Roane en Stanton 1982) en voor openbaar vervoer versus eigen vervoer
(Srinivasan c.s. 1981, Fenwick Reeler en Simmie 1983), energiebesparingsalter-
natieven voor huishoudens (Bennett en Moore 1981, Maihotra 1984), keuze van
universiteiten (Hooley en Lynch 1981) en het belang van kwaliteitsindicatoren
(Etgar en Maihotra 1981, Steenkamp, Wierenga en Meulenberg 1986).
In het Iaatste decennium is veel studie verricht naar een nantal aspecten van de
conjunct meettechniek. Zo is onderzoek gedaan naarverschillende dataverza-
melingsmethoden (Oppedijk van Veen en Beazley 1977, Jam c.s. 1979, Segal
1982), het door de respondent gehanteerde preferentiemodel (Ulirich en Painter
1974, Messier en Emery 1980, Olshavsky en Acito 1980), de validiteit en be-
trouwbaarheid van verschillende schattingsalgorithmen (Carmone, Green en
Jam 1978, Jam c.s. 1979, Wittink en Cattin 1981), alternatieven voor het lineair
interpoleren tussen de utiliteiten van de onderscheiden attribuutniveaus (Pekel-
man en Sen 1979a, b, Cattin en Punj 1984), het schatten van part worth functies
onder beperkingen (Srinivasan, Jam en Malhotra 1983, Cattin en Punj 1984),
de betrouwbaarheid van de utiliteitschattingen (McCullough en Best 1979, Mal-
hotra 1982, Segal 1984) en naar het construeren van profielensets ten behoeve
van het schatten van hoofdeffecten en, eventueel, geselecteerde interacties
(Green 1974, Green, Carroll en Carmone 1978).

In dit artikel komt laatstgenoemd aandachtspunt, namelijk de wijze waarop
voor conjunct meetstudies effici~nte sets profielen kunnen worden geconstrueerd
voor het schatten van hoofdeffecten of het schatten van hoofdeffecten en gese-
lecteerde interacties, aan de orde.
De te beschrijven theorie zal geillustreerd worden met de resultaten van een
door ons uitgevoerd onderzoek naar de voorkeuren voor studentenkamers.
In paragraaf 2 wordt ingegaan op het wezen van hoofdeffecten en interacties bij
conjunct meten en wordt de doelstelling van het artikel nader afgebakend. In de
paragrafen 3 en 4 komen methoden aan de orde om profielen voor een conjunct
meetonderzoek te construeren, indien resp. verondersteld wordt dat de attribu-
ten niet interacteren en wel interacteren.
In paragraaf 5 wordt de theorie toegepast op het produkt studentenkamers en
worden de hierbij verkregen resultaten besproken. Paragraaf 6 sluit het artikel
af met enkele conclusies.
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2. CONJUNCT METEN EN HET WEZEN VAN

HOOFDEFFECTEN EN INTERACTIES

2.1. Hoofdeffecten

In het overgrote deel van de tot op heden uitgevoerde conjunct meetonderzoe-
ken is gebruik gemaakt van het hoofdeffectenmodel (Carmone en Green 1981).
Een hoofdeffect is bet effect van een attribuutniveau op de totale preferentie
zonder rekening te houden met de niveaus van de andere attributen. De onder-
zoeker veronderstelt bij gebruik van bet hoofdeffectertmodel dat de nutsbijdra-
ge van een attribuutniveau aan de totale preferentie voor een stimulus onafhan-
kelijk is van de niveaus van de andere attributen. De attributen beinvloeden el-
kaars werking (interacteren) dus niet. In formule-vorm ziet bet hoofdeffecten-
model er als volgt uit:

m
.lrn

j=1
met:

. = utiliteitsscore voor een profiel, opgebouwd uit niveau i(i = 1, 2,
... n) van de attributen 1, 2, ... m

U,. utiliteitsscore voor niveau i(i = 1, 2, ..., n) van attribuut j(j = 1,

m = aantal relevante attributen.

Zie figuur I voor een grafische illustratie van de situatie dat twee attributen niet
met elkaar interacteren. Ret voorbeeld betreft twee attributen van een studen-
tenkamer: de fietstijd tot bet meest bezochte universiteitsgebouw en het gemid-
deld aantal uren per dag dat de zon in de kamer schijnt.
Uit figuur 1 blijkt dat de lijnen evenwijdig lopen. Dit wil zeggen dat het nut dat
een individu aan een niveau van het ene attribuut ontleent, onafhankelijk isvan
het niveau van bet andere attribuut.

utiliteit

4 uur perdag zon

nooit zon
5 15 fietstijd (mm.)

Figuur 1. Voorheeld van niet-interacterendeattributen.
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utiliteit studentenhuis

studentenflat

9 15 grootte (in
2)

Figuur 2. Voorbeeld van een crossover interactie.

2.2. Interacties

In een aantal situaties zal de veronderstelling dat attributen niet interacteren
echter niet realistisch zijn. De produktmanager weet soms uit ervaring dat attn-
buten elkaars werking beYnvloeden of dit blijkt uit een vooronderzoek. In een
aantal studies zijn ook interacties naar voren gekomen (bijvoorbeeld Anderson
1971, 1972, Jacoby, Olson en Haddock 1971, Valenzi en Andrews 1971, Green
en Devita 1975, Anderson en Shanteau 1977, Holbrook en Moore 1981, Re-
gaux-Bricmont 1982).
Interacties zijn onder te verdelen in crossover en niet-crossover interacties. Van
crossover interacties wordt gesproken indien de invloed van attnibuut A zo
groot is dat de voorkeursvolgorde van de niveaus van attnibuut B afhankelijk is
van het niveau van attribuut A. Zie figuur 2 voor een voorbeeld van een cross-
over interactie. Het produkt is studentenkamers. De interacterende attributen
zijn de grootte van de kamer en bet ‘huis’ waarin de kamer is gelegen.
Deze student prefereert binnen de range van gebruikte attribuutniveaus altijd
eengrotere kamer boven een kleinere kamer. Echter de voorkeursvolgorde voor
bet huis waanin de kamer gelegen is, is afhankelijk van de kamergrootte. Als de
kamer klein is, geeft hij de voorkeur aan een kamer in een studentenflat. Het
studentenhuis heeft de voorkeur indien het eengrote kamer betreft. Eenverkia-
ring zou kunnen zijn dat deze student een kleine kamer in een studentenhuis te
‘benauwd’ vindt. Men zit dan te dicht op elkaar, zeker wanneer rekening wordt
gehouden met de minder goede geluidsisolatie en de beperkte aanwezigheid van
‘openbare ruimten’ in veel studentenhuizen. Verwaarlozing van de interactie
tussen kamergrootte en huis, dus het uitsluitend meten van hoofdeffecten, zou
in dit voorbeeld tot fouten kunnen leiden bij de ontwikkeling van een studen-
tenkamerbeleid door b.v. de gemeente of de Stichting Studentenhuisvesting.
Naast crossover interacties worden ook niet-crossover interacties onderschei-
den. In geval van niet-crossover interacties heefthet niveau dat attribuut A aan-
neemt wel invloed op de utiliteit van de niveaus van attnibuut B, maar deze in-

12
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utiliteit

ef280,—
I I

9 12 15 kamergrootte (in
2)

Figuur 3. Voorbeeld van een niet-crossover interactie.

vloed is niet zo sterk dat de preferentievolgorde van de niveaus van attribuut B
afhankelijk is van het niveau van attribuut A. In figuur 3 wordt een voorbeeld
gegeven van een niet-crossover interactie tussen twee attributen van studenten-
kamers, te weten huur per maand en grootte van de kamer.
Het blijkt dat deze student een huur van f 280, — te hoog vindt, ongeacht de
grootte van de kamer. Indien echter de huur verlaagd wordt tot f 200, — komt
zeer duidelijk de utiliteit die deze student hecht aan een grotere kamer naar vo-
ren. De nutsbijdrage van de kamergrootte is dus afhankelijk van de huur. Als
deze interactie niet in het onderzoek naar de voorkeuren voor kamers zon zijn
opgenomen, kan dit leiden tot onderschatting van het belang van het attribuut
kamergrootte ten opzichte van andere attributen. Uiteindelijkkan dit resulteren
in het ontwikkelen van projecten door bijvoorbeeld de Stichting Studentenhuis-
vesting met een suboptimale mix van attribuutniveaus.
Niet-crossover interacties komen veel voor bij consumenten die een drempel-
waarde-type model hanteren (Carmone en Green 1981). De nutsbijdrage van
een attribuut (of attributen) blijft bij een drempelwaarde model gering zolang
een bepaald ander attribuut (of attributen) de kritieke ‘waarde niet overschrijdt.
Het kennen van de drempelwaarden kan voor marketeers zeer belangrijk zijn.
Een kleine wijziging in het produkt zodat het boven de drempelwaarde uitkomt,
kan de preferentie voor het produkt en daaruit afgeleid de koopkans, sterk
doen stijgen.

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen eerste orde interacties en hogere orde
interacties. Eerste orde interacties zijn interacties tussen twee attributen. Bij ho-
gere orde interacties beYnvloeden drie of meer attributen elkaars werking gelijk-
tijdig. In het marktonderzoek is, voor wat betreft de interacties, de aandacht
vrijwel uitsluitend gericht op eerste orde interacties omdat hogere orde interac-
ties zelden significant zijn en moeilijk geYnterpreteerd kunnen worden (Addel-
man 1963, Holland en Cravens 1973, Carmone en Green 1981). Een model
waarin naast hoofdeffecten ook eerste orde interacties zijn opgenomen, heeft
de volgende functionele specificatie:
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m
= ~ U~. + ~ ~ 2)
j=l j<j’

met:
— U~ .,- = interactie: extra nut (positief of negatief) dat een consument ont-

- leent aan de combinatie van attribuut j’ op niveau i’ en attribuut j
op niveau 1.

— zie voor verkiaring der andere tekens forinule (1).

2.3. Problernen bij de dataverzameling voor een conjunct rneetonderzoek

Bij het opzetten van een conjunct meetstudie wordt de onderzoeker geconfron-
teerd met het probleem welke profielen (combinaties van attribuutniveaus) hij
aan de respondent moet voorleggen. De meest voor de hand liggende oplossing
is om de respondent alle mogelijke combinaties van attribuutniveaus aan te bie-
den. Een dergelijke opzet, factorieel experiment genaamd, maakt het mogelijk
om alle hoofdeffecten, eerste orde- en hogere orde-interacties onafhankelijk
van elkaar te schatten. Factori~1e proefopzetten zijn, wegens het grote nantal ef-
fecten dat geschat kanworden, in principe erg aantrekkelijk. Toch is hun prak-
tische waarde voor het marktonderzoek beperkt. Een factori~le opzet leidt na-
melijk al snel tot een onaanvaardbaar groot aantal te evalueren profielen. In-
dien bijvoorbeeld een conjunct meetstudie wordt verricht waarbij drie attribu-
ten op drie niveaus en twee attributen op twee niveaus zijn gespecificeerd, dit is
zeker geen uitzonderlijk groot onderzoek (vergelijk Cattin en Wittink 1982),
dan vereist een factori~1e opzet dat de respondent 33 * 22 = 108 stimuli evalu-
eert. Weinig respondenten zullen hiertoe bereid en/of in staat zijn.
Om aan liet voornaamste bezwaar van de factori~le opzetten tegemoet te komen
zijn fractioneel factori~1e schema’s ontwikkeld. Toepassing van deze schema’s
maakt het mogelijk om het aantaL profielen dat de respondent moet evalueren
sterk te beperken. Daar staat tegenover dat hogere orde interacties niet meer ge-
schat kunnen worden. Hogere orde interacties zijn echter zelden van belang in
het marktonderzoek (zie hierboven)1. Twee typ~n fractioneel factori~le
schema’s, hoofdeffectenschema’s en Compromise Designs, bieden, gelet op het
benodigd aantal profielen en het belang van interacties, marktonderzoekers de
beste toepassingsmogelijkheden. Indien de profielen geconstrueerd worden met
behuip van een hoofdeffectenschema kunnen alleen de hoofdeffecten onderling
ongecorreleerd worden geschat. Compromise Designs maken bet mogelijk om
naast de hoofdeffecten ook een beperkt aantal eerste orde interacties te schat-
ten. Alle geschatte effecten zijn onderling ongecorreleerd. Compromise Designs
vereisen wel een groter aantal te evalueren profielen dan boo fdeffectensche-
ma’s.
De indruk bestaat dat de mogelijkheden die hoofdeffectenscheina’s en Com-
promise Designs bieden bij het opzetten van conjunct meetonderzoeken, in Ne-
derland nog onvoldoende bekend zijn. De doelstelling van dit artikel is te be-
schrijven hoe beide typen fractioneel factori~le schema~s in conjunct meetexpe-
rimenten kunnen worden toegepast om enerzijds de tank voor de respondent te

130 - _



vergemakkelijken en de kosten van het onderzoek te beperken en anderzijds de
onderzoeker in staat te stellen om toch de belangrijkste effecten onderling onge-
correleerd te schatten.

3. OPSTELLEN VAN EEN HOOFDEFFECTENSCHEMA

3.1. Schema’~s’

Er zijn schema’s ontwikkeld waarmee uitsluitend de hoofdeffecten van de on-
derscheiden attributen onderling ongecorreleerd kunnen worden geschat (Ad-
delman en Kempthorne 1961, AddeLman 1962a). De respondent hoeft dan
slechts een gering aantal profielen te evalueren. Alvorens hier dieper op in te
gaan zal eerst het begrip schema uitgewerkt worden.

Een schema of proefopzet is een verzameling van kolommen die de in het on-
derzoek opgenomen attributen representeren. In een schema kunnen horizon-
tani de aan de respondent ter evaluatie voor te leggen profielen worden afgele-
zen. Het aantal kolommen in een schema bepaalt het maximum aantal attribu-
ten dat mag worden opgenomen. Het aantal rijen in een schema bepaalt het
aantal profielen dat moet worden ge~va1ueerd. Een schema bestaat uit een ver-
zameling van p x t getallen, die de attribuutniveaus van de onderscheiden attn-
buten weergeven. Zie fignur 4 voor een voorbeeld.

t kolommen of
attributen

0 0 0
0110
0201
1011prijenof 1 1 0 0

profielen 1 2 0 0

2000
2101
22 1 0.

Figuur 4. Voorbeeld van een schema.

Elke kolom van het schema in figuur 4 kan ~n attribuut representeren. Dever-
schillende getallen binnen ~n kolom, dus in figuur 4 in de eerste twee kolommen
de getaLlen 0, 1 en 2 en in de laatste twee kolommen de getallen 0 en 1, geven aan
welk attnibuutniveau bedoeld wordt. Bij de opzet van bet onderzoek krijgt ieder
niveau van bet attribuut een getal toegewezen.
Het aantal niveaus van bet attribuut en het nantal verschillende getallen in de
kolom moeten aan elkaar gelijk zijn, wil die kolom dat attribuut kunnen repre-
senteren. Een kolom met alleen nullen en enen kan zodoende nooit gebruikt
worden voor een attnibuut met drie niveaus. ledere nj uit het schema geeft weer
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hoe een bepaald profiel eruit moet zien. Zo bestaat nj ~n van het schema in fi-
guur 4 alleen uit nullen: 0 0 0 0. Dit betekent dat alle vier de attributen bet
niveau dat gerepresenteerd wordt door een nul aannemen.
Ter illustratie bet volgende voorbeeld. Stel dat er een onderzoek wordt uitge-
voerd naar de voorkeuren voor studentenkamers. Er zijn twee attributen op
drie niveaus en twee attributen op twee niveaus onderscheiden. Dit wordt weer-
gegeven als een 32 * 22 experiment (met nt = t attributen op n niveaus). De attn-
buten zijn: huur per maand (niveaus: f 200,—‘ f 240, —‘ f 280,—), kamer-
grootte (9 in

2, 12 in2, 15 in2), fietstijd tot bet meest bezochte universiteitsge-
bouw (5 minuten, 15 minuten) en bet gemiddelde aantal uren per dag dat de zon
in de kamer schijnt (geen zon, 4 uur per dag). De onderzoeker wil de profielen
bepalen met behuip van bet schema in figuur 4 (neem voorlopig aan dat dit
schema te gebruiken is en merk op dat de respondent slechts 9 van de 36 moge-
lijke profielen evalueert). Hij telt bet aantal verschillende cijfers in elke kolom
en koint tot bet volgende:
— in de eerste twee kolommen komen de cijfers 0, 1 en 2 voor, dus dit zijn ko-
lommen die uitsluitend attnibuten met drie niveaus kunnen representeren;

— in de laatste twee kolommen komen alleen 0 en 1 voor, dus deze kolommen
kunnen uitsluitend attributen met twee niveaus representeren.

De onderzoeker wijst vervolgens aselect ~n van de attributen met drie niveaus
toe aan kolom ~n, bet andere attribuut met dnie niveaus wordt dan gerepresen-
teerd door kolom twee. Voor de attributen met twee niveaus doet hij hetzelfde
inaar dan voor de kolommen drie en vier. Vervolgens worden de niveaus van
een attribuut aan de getallen nul, ~n en eventueel twee toegewezen. Het resul-
taat kan zijn:
— attribuut 1: kamergrootte 0 = 9 m2 1 =12 m2 2 = 15 m2
— attribuut 2: huun/maand 0 =- f 200, — 1 =-rf 240, — 2 = f 280, —
— attnibuut 3: hoeveelbeid zon 0 ==geen zon 1 =-gem. 4 uur per dag zon
— attnibuut 4: fietstijd tot

het incest bezocht univer-
siteitsgebouw 0 5 mm. 1 = 15 mm.

Aangezien bet schema in figuur 4 negen rijen heeft, inoeten er negen profielen
worden opgesteld en aan de respondenten worden voorgelegd. Het eerste pro-
fiel wordt geconstrueerd met behulp van de eerste regel 0 0 0 0 en is dus:

De andere acht profielen zijn op dezelfde wijze te construeren.

kamergrootte 9 in2

huur/maand f 200, —
hoeveelbeid zon geen zon
fietstijd tot uni-
versiteitsgebouw 5 ininuten
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3.2. De basisplannen van Adde/man

3.2.1. Inleiding
Addelman (1962a) geeft zeven basisplannen waarmee een grote verscheidenheid
aan hoofdeffecten schema’s geconstrueerd kunnen worden. Deze basisplannen
zijn in bijlage A weergegeven. In Addelman’s basisplannen staan alle kolom-
men loodrecht op elkaar2. De hoofdeffecten van de attributen kunnen dan on-
derling ongecorreleerd geschat worden. In dit artikel wordt niet ingegaan op de
wijze waarop Addelman zijn basisplannen geconstrueerd heeft. Lie hiervoor
Addelman en Kempthorne (1961) of Steenkamp (1983).
Green (1974) heeft de basisplannen van Addelman geintroduceerd in het markt-
onderzoek. Sindsdien zijn deze schema’s zeerveel gebruikt om, in het kader van
conjunct meetexperimenten waarin men alleen de hoofdeffecten van de attribu-
ten wilde schatten, de profielen te construeren.

3.2.2. Het gebruik van de basisplannen van Addelman
Met iedere kolom van een basisplan kan het hoofdeffect van ~n attribuut met
een bepaald aantal niveaus geschat worden. Het aantal niveaus van een attn-
buut moet overeen komen met het aantal verschillende getallen in een kolom.
De syinbolen 0, 1, 2... geven de verschillende niveaus weer. De kolommen zijn
genummerd zodat iedere kolom snel is te identificeren.
Achter het woord BASIC PLAN staan een aantal getallen die de volgende bete-
kenis hebben:
— bet eerste getal geeft bet nummer van bet basisplan aan,
— daarna volgen een aantaL getallen in bet format n’. Deze getallen geven het
maximaal aantal attributen aan met ieder n niveaus waarvan de hoofdeffec-
ten kunnen worden geschat,

— het laatste getal geeft het aantal profielen weer dat de respondent moet eva-
lueren indien bet betreffende basisplan wordt gebruikt.

Het gebruik van de basisplannen van Addelman zal aan de hand van vier voor-
beelden uitgelegd worden.

Voorbeeld I: BASIC PLAN 6: 9; 8; 7; 6; 5; 4; 313; 2’s; 27 trials.
Dit is basisplan 6. In een conjunct meetexpeniment dat gebaseerd is op basisplan
6 kan maximaal ~n attribuut met negen niveaus, of ~n attribuut met acht ni-
veaus, enz. ... of ~n attribuut met vier niveaus of 13 attributen met dnie ni-
veaus of 13 attributen met twee niveaus worden opgenomen. De respondent
moet 27 kaartjes evalueren. Indien ~n attribuut met negen niveaus wordt opge-
nomen in het onderzoek wil dat niet zeggen dat en geen enkel attnibuut met twee
(of drie) niveaus kan worden opgenomen. Het maximale aantal van 13 attnibu-
ten van twee (of drie) niveaus kan echten in ieder geval niet meen worden ge-
haald.
Dit hangt samen met de volgende regel: nooit mogen twee of meer kolommen
die hetzelfde nummer hebben in het uiteindelijke schema worden opgenomen.
De reden hiervoor is dat de kolommen in dat geval niet meen loodnecht op elkaan
staan. De boofdeffecten kunnen dan niet meen ongecorreleerd geschat worden.
Nemen we basisplan 2 als illustratie dan betekent deze negel dat, indien we ko-
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loin 1 met dnie niveaus kiezen, we kolom 1 met twee niveaus niet in het uiteinde-
lijke schema mogen opnemen.

Voorbeeld II: Het opstellen van een schema voor een 32 * 22 experiment (twee
attributen op dnie niveaus en twee attnibuten op twee niveaus).
Hiervoon moet basisplan 2 worden gebnuikt. En kan afgelezen wonden dat maxi-
maal 4 attnibuten op dnie niveaus of 4 attnibuten op twee niveaus kunnen won-
den opgenomen in 9 profielen. Kies eenst willekeunige kolommen met dnie ni-
veaus, bijvoonbeeld de kolommen 1 en 2. De kolommen I en 2 van het 2~ sche-
ma mogen dan dus niet meen gekozen worden. Zodoende blijven slechts de ko-
lommen 3 en 4 van het 2~ schema over. Het uiteindelijk schema is weengegeven
in bovenstaande figuun 4.
De bepaling van het benodigde basisplan veneist enige oefening. Daan echten het
aantal basisplannen bepenkt is, zal men in de pnaktijk needs vnij snel het juiste
basisplan kunnen bepalen.
Ret is nodig om nog wat meen informatie te geven oven het gebnuik van basis-
plannen. De beperking dat tweeof meen kolommen met ieden hetzelfde nummer
niet tegelijkentijd in het schema mogen worden opgenomen is needs aan de onde
gekomen. De keuze van de kolommen is echten nog op een andene manien be-
penkt. Dii. wondi. aan de hand van basisplan 3 bespnoken. Basisplan 3 bevat de
schema’s voon 45, 35 en 215 expenimenten en bepaalde combinaties daartussen.
De getallen boven de kolommen met vien niveaus zijn:

12345
* * * * *

De getallen boven de kolommen met dnie niveaus zijn eveneens:
1 23 4 5
* * * * *

De getallen boven de kolommen met twee niveaus lopen van I tot 15:
000 Li
123 45

De voetnoot onden basisplan 3 geeft aan dat koloin ~de kolommen tiX~ en yen-
vangt. Kolom ~venvangi. de kolommen~ en ~,enz. Dit betekent_dat, als een at-
tnibuut met vien niveaus in een experiment wordt opgenomen en daanvoor ko-
loin uit basisplan 3 gebruikt wondt, de kolom met dnie niveaus die het nummer
heeft en de dnie kolommen met twee niveaus die de nummens en ~hebben,

niet mogenwonden gebruiki. om eventuele attnibuten met dnie nesp. twee niveaus
ween te geven.

Voorbeeld III: Opstellen van een plan voon een 3 * 2~ experiment.
Basisplan 1 is hiervoor te gebruiken. De voetnoot bij basisplan I geeft aan dat,
indien een kolom met dnie niveaus dan wel een kolom met vien niveaus wondt
opgenomen, de kolommen 1, 2 en 3 met tweeniveaus niet mogen wonden opge-
nomen in het schema (gemakshalve is in plaats van ~alleen * boven de betnef-
fende kolommen gezet, en is toch maar ~n kolom met vier niveaus en ~n ko-
loin met dnie niveaus). Uit de ovengebleven set koloinmen met twee niveaus, ge-
nummend 4, 5, 6 en 7 moeten dus dnie kolommen gekozen worden. De onder-
zoeken is vnij te kiezen welke kolommen hij wil opnemen.
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Voorbeeld IV: Opsi.ellen van een schema voon een 42 * 3 * 2~ experiment.
Door basisplan 3 te gebruiken zijn en slechts 16 profielen nodig om de part
worth functies voor de hoofdeffecten van de 8 attnibuten ondenling ongeconne-
leerd te kunnen schatten (een factonieel experiment veneist 1536 profielen!). Van
de kolommen met vien niveaus kiezen wij bijvoonbeeld de kolommen ~en ~. Dit
betekent dus dat de kolommen ~en met drie niveaus en de kolommen ~,00
met twee niveaus niet meer gekozen mogen worden. Uit de dnie overgebleven
kolommen met dnie niveaus, namelijk ~Aen moeten we en ~n kiezen. Stel dat
dit de kolom met het nummer ~wondt. Het gebruik van deze kolom elimineert
de kolommen ~,~en ~als poi.enti~le kolommen met twee niveaus om i.e worden

11 1opgenomen in het schema. Uit de kolommen o~ ..•~ ~met twee niveaus moe-
11

ten en nog vijf gekozen worden. Kies b.v. de kolommen ~‘ . . ., 1~. Schnijf de 8
gekozen kolommen naast elkaan en het schema is gereed. Wijs vervolgens attn-
buten aan kolommen en niveaus aan getallen binnen een kolom toe en de pro-
fielen kunnen geconstnueend wonden.

3.2.3. Hoofdeffectenschema voor het studentenkameronderzoek
Voonuitlopend op de bespreking van het onderzoek naan de voorkeunen voor
studentenkamens wordi. het gebruik van de basisplannen hiermee geillustreend.
In het onderzoek wenden dnie attnibuten op dnie niveaus en twee attnibuten op
twee niveaus onderscheiden:

A: huun 0 = f200,— 1 = f 240,— 2 = f280,—
B: huis 0 = hospita 1 = studentenflat 2 = studentenhuis
C: grootte 0 = 9m2 1 = 12m2 1 15m2
D: fietstijd tot bet

meest bezochte
universiteits-
gebouw 0 = 5 mm. 1 = 15 mm.

E: hoeveelheid zon 0 nooit zon 1 = gemiddeld 4 uun per dag zon
Het studentenkameronderzoek is dus een 33 * 22 experiment. Voon de construc-
tie van het hoofdeffectenschema voor de eerste sessie kozen we uit basisplan 3

I I
de kolommen ~,~en van de kolommen met dnie niveaus en de kolommen

0 en
van de kolommen met twee niveaus. Het volgende schema wend hierdoon yen-
knegen:

attribui.en attributen
profiel A B C D B profiel A B C D B

1 00000 9 202 1 0
2 0 1 1 1 0 10 2 1 1 0 0
3 0 2 2 1 1 11 2 2 0 0 1
4 0 1 1 0 1 12 2 1 1 1 1
5 1 0 1 0 1 13 1 0 1 1 1
6 1 1 0 1 1 14 1 1 2 0 1
7 1 2 1 1 0 15 1 2 1 0 0
8 1 1 2 0 0 16 1 1 0 1 0

Figuur S. Het hoofdeffectenschema voor de eerste sessie van het studentenkarneronder-
zoek

3.
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4. OPSTELLEN VAN BEN COMPROMISE DESIGN

4.1. Opste/len van een Compromise Design met een ge/Uk aantal niveaus per
attribuut

En zijn schema’s ontwikkeld om profielensets i.e construeren waarmee de
hoofdeffecten van t attnibuten en de eerste orde interacties tussen een set van d
(d ~ t) attributen ondenling ongeconreleerd kunnen wonden geschat. Alle an-
dere interacties worden verwaarloosbaar verondersteld. Deze schema’s worden
Compromise Designs genoemd. Addelman (1962b, 1963) geeft hienvan een
overzicht. Wij bepenken ons hier tot het bespreken van Compromise Designs
die maximaal 32 te evaluenen profielen veneisen. Dit aantal is ook wel bet maxi-
mum dat de meeste respondenten nog kunnen evalueren (Green en Sninivasan
1978, Maihotra 1982).
Addelman geeft aan welke kolommen uit een bepaald schema gebruikt moeten
worden om een Compromise Design te construenen. De keuze van de kolommen
is afhankelijk van het totaal aantal attributen, het aantal onderling interacte-
rende attnibui.en en het aantal niveaus per attnibuut. Addelman geeft de beno-
digde schema’s zelf niet. De in bijiage B weergegeven schema’s voor Compro-

Tabel 1. Benodigde ko/ommen voor het opste//en van een Compromise Design met een
ge/ak aanta/ niveaus per attribuut.

c~ ~
a
Ce>n 6a •aa ~ =ce~..a..~ ~

=Ce
Ce

~-~Ce Te kiezen koloininen uit het van
~ 52a. cn ~ a. ~ ~ toepassing zijnde scheina*

2 1 8 2 4
3 1

1, 2 / 3 t/m 6
1,2,3/6 7

2 2 16
5
5
5
5

12
9
5

—

1,2/3t/in14
1,2,3/4,6,8t/m14
1,2,3,4/lOt/m14

- 1,2,3,4,14/—

2 3 32

6
6
6
6
6

28
25
21
16
10

1,2/3t/in30
1,2,3/4,5,7,8,lOt/in30
1,2,3,4/5,8,11,13t/in30
1,2,3,4,5/15i./m30
1,2,3,4,5,30/15t/in24

3 4 27

2 4

4

1,2/3t/inll

l,2,3/8t/inll
* De kolorninen die gebruikt moeten worden voor de d interacterende attributen staan v66r de

schuine streep. De setvan (n-d)niet-interacterende attributen staat achterde schuine streep. Ta-
bet 1 is eeis bewerking van tabel I van Addelman (1962b: 56)1
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mise Designs zijn door de auteun opgesteld. Het betreft schema’s met een gelijk
aantal niveaus pen attnibuut.
In tabel 1 kan men aflezen welke kolommen uit welk schema gebnuikt moeten
worden om de profielen te construeren voor een bepaald experiment.

Voorbeeld
Een ondenzoeker wil met behulp van de conjunct meettechniek een studie uitvoe-
ren naar de voorkeun voon een bepaald produkt. Hij onderscheidt vijf attnibuten
A, B, C, D en E, ieden op dnie niveaus. De ondenzoeker hypothetiseent dat de
attnibuten A, B en C paansgewijs intenacteren (d.w.z. cerste orde intenacties ver-
tonen). Hij gebruiki. schema 4 uit bijiage B (zie tabel 1) en wijst de kolommen 1,
2 en 3 aselect toe aan A, B en C. Twee van de vier kolommen 8, 9, 10 en 11, bij-
voorbeeld 8 en 9 worden voor D en E gebruikt. Niveaus van de attnibuten won-
den aselect aan de cijfers 0, 1 en 2 toegewezen en de profielen kunnen opgesteld
worden. In totaal moet de respondent 27 profielen evaluenen.

4.2. Constructie van een Compromise Design met een verschil/end auntal
niveaus per attrihuut

In bijiage B zijn slechts schema’s gegeven voor onderzoeken waarbij ieder attn-
buut hetzelfde aani.al niveaus heeft. Dit worden symmetnische Compromise De-
signs genoemd. Vaak zal men echten een venschillend aantal niveaus per attn-
buut willen specificeren, bijvoonbeeld omdat sommige attnibuten dichotoom
zijn en andere niet. Dan moeten asymmetnische Compromise Designs gebruiki.
wonden. Door toepassing van enkele technieken kan uitgaande van symmetni-
sche Compromise Designs een grote verscheidenheid aan asymmetnische Com-
promise Designs wonden geconstrueerd.

4.2.1. Omklappen van kolommen
Een kolom met s1 niveau kan omgeklapt wonden in een kolom met ~2 niveaus (s2
< si). Een voorbeeld van de omklaptechniek is het omklappen van een kolom
met dnie niveaus in een kolom van twee niveaus. Hierbij kan gebruik gemaakt
worden van het volgende schema:

kolom met dnie niveaus kolom met twee niveaus
0 0
1 1
2 0

In de om te kiappen kolom met dnie niveaus wonden alle twee~n vervangen door
nullen. De ‘nieuwe’ kolom heeft nog slechts twee venschillendegetallen en is ge-
schikt om gebnuikt te worden voon een attnibuut met twee niveaus. Deze nieuwe
kolom staat loodrecht op de andere kolommen. De hoofdeffecten en de geselec-
teende interacties kunnen ook na het omklappen ondenling ongeconneleend wor-
den geschat. De omklaptechniek mag zonden meer voon iedere kolom van het
Compromise Design gebruikt worden.

4.2.2. Samenvoegen en vervangen van kolommen
Een tweede techniek die toegepast kan wonden om asymmetnische Compromise
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Designs uit symmetrische Compromise Designs te construeren is het venvangen
van sets van kolommen met twee niveaus door kolommen met vier niveaus. Het
is hierbij van belang om onderscheid i.e maken tussen twee situaties:
a) en wordi. verondersteld dat het attnibuut met vier niveaus niet interacteert

met andere attnibuten,
b) bet attnibuut met vier niveaus interacteert wel met andere attributen.

ad. a) Dnie geschikt gekozen kolommen met twee niveaus uit de set van kolom-
men voor de niet-interacterende attribui.en kunnen vervangen worden door ~n
kolom met vier niveaus. De nieuwe kolom met vien niveaus kan gebruiki. won-
den voor een auribuut met vier niveaus welke niet interacteert met de ovenigeat-
tnibuten. Hierbij moet gebruik gemaakt wonden van bet volgende venvangings-
schema:

kolommen met twee niveaus kolom met vien niveaus
0 0 0
0 1 1 1
1 0 1 2
1 1 0 3

Een set van dnie kolommen met twee niveaus kan vervangen worden door een
kolom met vier niveaus indien uitsluitend bovenstaande vier combinaties van
getallen (000, 011, 101, 110) in de set voonkomen.

Voorbee/d
Stel dat een onderzoeker een conjunct meetexpeniment wil uitvoenen met zeven
attributen op twee niveaus en ~n ai.tribuut op vien niveaus. Twee van de zeven
attnibuten op twee niveaus interacteren. De onderzoeker kan schema 2 gebnui-
ken (zie tabel 1). De kolommen 1 en 2 zijn gereserveend voor de interacterende
attnibuten. De overige kolommen kunnen in principe gebruiki. wonden voor
niet-interacterende attributen. Enig probenen laat al snel zien dat indien de on-
derzoeker de kolommen 3, 4 en 9 naast elkaar zet, elke regel uitsluitend ~n van
de vier combinaties van bovenstaand vervangingsschema bevat. De kolommen
3, 4 en 9 kunnen dus venvangen worden door ~n kolom met vier niveaus. Voor
de eerste vijf regels levert dit op:

‘oude’ kolommen met twee niveaus nieuwe kolom met vier niveaus
(3) (4) (9)
0 0 0 —~ 0
0 1 1 1
1 0 1 2
1 1 0 3
0 0 0 0

• 0

• 0

• 0

enz. enz.
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Ook andene sets van drie kolommen (bijvoorbeeld de kolommen 5, 8 en 14 had-
den gekozen kunnen wonden. ledere set is goed zolang in de set slechts de com-
binaties 000, 011, 101 en 110 voorkomen.

ad. b) Twee kolommen met twee niveaus uit de set kolommen voor de interacte-
rende attnibuten kunnen vervangen worden door ~n kolom met vien niveaus.
De ‘nieuwe’ kolom met vier niveaus is te gebruiken voor een attnibuut met vier
niveaus dat met andere attnibuten intenacteert. Het volgende vervangingssche-
ma moet worden gebruiki.:

kolommen met twee niveaus kolom met vien niveaus
0
0

0
1

1 0
1 1

-4

-4

-4

-4

0
1
2
3

Het venvangen van de geschikte twee kolommen met twee niveaus is echten niet
voldoende. Alle kolommen, behorend bij de eerste oncle interacties tussen de in-
teracterende attnibuten moeten nit het schema venwijclerd worden. In tabel 2 is
weergegeven welke kolommen van een schema nit bijlage B voon een bepaalde
opzet nog i.e gebruiken zijn.

Tabel 2. De ko/ommen van een Compromise Design die in een conjunct meetstudie ge-
bruikt kunnen worden a/s ~n of twee van de interacterende attributen vierniveaus heb-
ben.

= ‘

n ~ Ce
2 Ce ~ ~ ~

Ce ~ ~C2> Ce~~>
Ce .~PC) ~ ~ E~52
2 Ce~ Ce~

~ —

u C) Ce 5a. —

2 16 1
2 16 1
3 32 1
3 32 1
3 32 1
3 32 1
3 32 2

Te kiezen koloinmen uit het van toe-
passing zijnde Compromise Design*

1 8 1-2 / 3 / 4, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14
2 3 1-2/3,4/11,13,14
1 24 1-2 / 3/4,5,7,8, lOt/in 14, 16 t/m 30
2 19 1-2/3,4/5,8,11,13,14, 17t/ni30
3 13 l-2/3,4,5/18t/in30
4 6 l-2/3,4,5,30/18t/m23
— 16 1-2; 3-4 /-/ 5, 8, 11, 13, 14, 17, 19, 20,

22, 23, 24, 26 t/m 30
3 32 2 1 9 l-2;3-4/S/19,20,22,23,26t/in30

* De getallen voor de schuine streep geven de paren kolommen weer, gescheiden door een punt-
komma, voor de interacterendeattributen met tweeniveaus, dievervangenworden door kolom-
men voor de interacterende attributen met vier niveaus. De getallen tussen de beide schuine stre-
pengeven de kolommen aan voor de interacterende attributenmet tweeniveaus. De reeksgetal-
len achter de laatste schuine streep zijn de nummers van de kolommen welke gebruikt kunnen
worden voor de niet-interacterende attributen op twee niveaus.
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Indien gewensi. kan venvolgens een kolom met vier niveaus omgeklapt worden
in een kolom met drie niveaus. Hienbij kan gebruik gemaakt worden van het
volgende omklapschema:

kolom met vier niveaus kolom met dnie niveaus
0
1 1
2 2
3 1

Tabel 2 kan gebruikt wonden indien ~n of meer interacterende attnibuten op
vier niveaus in het ondenzoek zijn opgenomen. In andene gevallen is normaal
gesproken tabel I van toepassing4.
Met bovenstaande omklap- en vervangingstechnieken kan een grote venschei-
denheid aan Compromise Design worden geconstrueerd voor conjunct meetex-
penimenten waarbij de attnibuten tussen de twee en de vier niveaus hebben.

Voorbee/d
Een onderzoeker wil een conjunct meetexpeniment uitvoeren waarbij attribuut
A vier niveaus en attnibuut B dnie niveaus heeft en de attnibuten C, D en E twee
niveaus hebben. Hij veronderstelt dat de attributen A, B en Conderling interac-
tenen. Uit tabel 2 blijkt dat schema 3 uit bijlage B gebruiki. moet worden. Voor
attnibuut A kiest hij de kolommen 1 en 2. De kolommen 3 en 4 worden gebruikt
voon attribuut B door de uit de kolommen 3 en 4 geconstnueerde kolom met vien
niveaus om i.e kiappen in een kolom met dnie niveaus. Kolom 5 gebruikt hij
voor attnibuut C. Voor de twee niet-interacterende attnibuten D en E met twee
niveaus kiest hij de kolommen 19 en 20. In totaal moeten de nespondenten 32
profielen evalueren. De eerste vijf negels (profielen) uit het schema zijn:

attnibuut
profiel A B C D E

1 oo 0 0 0~
2 00111
3 0 A 0 0 1
4 01110
5 02010

De onderzoeker wijst vervolgens de niveaus van de attnibuten toe aan de cijfers
0, 1 ... enz. en kan dan de profielen opstellen.

4.2.3. Compromise Design voor het studentenkamenonderzoek
In het onderzoek naar de prefentie voor studentenkamers werden voon de attn-
buten huur, huis en grootte dnie niveaus onderscheiden en voor fietstijd en hoe-
veelheid zon twee niveaus. Wij hypothetiseerden dat huur, huis en grootte on-
derling zouden interacteren. Tabel 1 is gebruiki. om het Compromise Design op
i.e stellen. We veronderstellen dan eerst even dat alle vij f attnibuten dnie niveaus
hebben. In tabel 1 kan dan afgelezen worden dat schema 4 van toepassing is.
Voor de intenacterende kolommen met dnie niveaus zijn de kolommen 1, 2 en 3
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gebruiki.. De kolommen 9 en 10 zijn gebnuikt voor de niet-intenactenende attn-
buten, na ze i.e hebben omgeklapt in kolommen met twee niveaus. Het volgende
schema is aldus venkregen:

attributen attributen attributen
profielAB CDE profielAB CDE profielAB CDE

1 00000 10 10011 19 20000
2 00101 11 10100 20 20110
3 00210 12 10200 21 20201
4 01010 13 11000 22 21001
5 01100 14 11111 23 21100
6 01201 15 11200 24 21210
7 02001 16 12000 25 22010
8 02110 17 12100 26 22101
9 02200 18 12211 2722200

Figuur 6. Het Compromise Design voor de eerste sessie van het studentenkameronder-
zoek.

5. HET ONDERZOEK NAAR DE VOORKEUREN VOOR
STUDENTENKAMERS

5.1. Opzet van het onderzoek

De methoden om hoofdeffectenschema’s en Compromise Designs i.e construe-
ren zijn toegepast in een onderzoek naar de voorkeuren voon studentenkamers.
Studentenkamens zijn gekozen omdat we een produki. wilden hebben, waarin de
respondenten, i.e weten studenten, (waanschijnlijk) in geinteresseerd zijn. Inte-
resse voor het produki. in kwestie is een belangnijke voorwaande om enigszins
betrouwbane data i.e verknijgen.
Door ongestructuneende gesprek ken met 13 studenten wenden de belangnij kste
ai.i.nibuten vastgesteld waar studenten hun voonkeur voor een studentenkamer
op basenen. Deze ai.tnibuten zijn (met tussen haakjes de inbet onderzoek gehan-
teerde attnibuutniveaus)5:
A Huurpermaand(f200,—,f240,—,f280,—).
B Huis (hospita, studentenflat, studentenhuis).
C Kamengrootte (9 in2, 12 in2, 15 in2).

D Fietstijd tot het meest bezochte universiteitsgebouw (5 minuten, 15
minuten).

E Hoeveelheid zon (nooit zon, gemiddeld 4 uur per dag zon).

Het venschil tussen het hoogsi.e en het laagste attnibuutniveau komi. ongeveen
overeen met de wenkelijke situatie voon de ge~nqu~teende gnoep. Dit leidi. tot
meer geloofwaandige stimuli zodat de antwoonden van de nespondenten minder
ruis bevatten (Parker en Sninivasan 1976).
Omdai. bet de bedoeling was om naast een hoofdeffectenschema ook een Com-
promise Design i.e gebruiken is in de intenviews veel aandacht besteed aan het
eventueel voonkomen van interacties. Uit de gespnekken kwam naar voren dat
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de attnibuten huur, huis en kamengrootte onderling interacties (kunnen) vento-
nen. Dit bleek uit uitspraken als: ‘de hospha is volledig onaanvaandbaar, hoe
goedkoop of groot de kamen ook is’ en ‘een grote kamer heeft duidelijk mijn
voonkeun maar alleen als hij niet te duun is’. Uii. het vooronderzoek bleek ook
dat voor zover interacties voorkomen, deze waarschijnlijk vooral van bet niet-
crossover type zijn.
Op grond van de nesultaten van bet vooronderzoek wend het volgende hoofdef-
fectenmodel gespecificeend:

Met behuip vanAddelman’s basisplan 3 (bijlageA, pag. 147) is een hoofdeffec-
tenschema opgesteld om bovenstaand model i.e schatten (zie figuur 5, pag. 135).
Het hoofdeffectenmodel vereist 16 i.e evaluenen profielen.
Het model om de hoofdeffecten van de vijf attnibuten en de eerste orde interac-
ties tussen huur, huis en grootte i.e schatten, heeft de volgende specificatie:

~ =UIA ±U~~+U~c +U~0 +UiE + Ujia + UjAC +U8~ - (4)

Schema 4 uit bijiage B is gebruiki. om de set profielen op i.e stellen om bet model
van vergelij king (4) i.e schatten (zie figuun 6). Er moelen 27 profielen ge~valu-
eerd worden.
Het aantal vnijheidsgnaden bedraagt voor het hoofideffectenmodel zeven en
voon het model met geselecteende intenacties zes

6. Daannaast wend nog een twee-
de hoofdeffectenscbema en een tweede Compromise Design geconstrueend en
zes andere profielen (‘hold-out’ profielen) opgesteld die in geen van de gecon-
strueende schema’s voorkwamen.
De dataverzameling vond plaats in twee sessies. In de eersi.e sessie wend een
groep van 77 studenten gevnaagd om de 16 profielen naan preferentie i.e rang-
schikken. De 27 profielen werden door een andere groep van 56 studenten ge-
rangschikt7. Vender bebben beide gnoepen naast de 16 of 27 profielen nog zes
bold-out profielen, welke voon beide groepen studenten hetzelfde waren, ge-
rangschikt. Het heeft de voonkeur om dezelfde groep zowel de 16 als de 27 pro-
fielen i.e laten nangschikken. Een betere vergelijking van de resuhaten (zie bier-
na) is dan mogelijk. Dit zou echten in de situatie waanin de dataverzameling
plaatsvond te veel tijd vengen. Daarnaast zou de hoeveelheid ruis in de data zeer
waarscbijnlijk toenemen door toenemende vermoeidheid van de respondenten.
Een week later werden door eensubset van 57 van de 77 studenten uit groep 116
anderen profielen gerangschikt. Een subset van 34 studenten uii. groep II rang-
schikte eveneens een week later 27 andene profielen.
De parameters van bet boofdeffectenmodel en bet model met geselecteerde in-
tenacties wenden geschat met dummy regressieanalyse. Dummy regnessieanalyse
is de meesi. gebnuikte scbattingstecbniek bij conjunct meetexpeniinenten (Cattin
en Wittink 1982) en levert ongeveen dezelfde nesultaten als MONANOVA
(Knuskal 1965) op (Cattin en Bliemel 1977, Canmone_~ineen en lain 1978, Jam
c.s. 1979, Wittink en Cattin 1981).
De nesultaten zoals venknegen met het boofdeffectenschema en bet Compromise
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Design zullen vengeleken wonden op twee aspecten: validiteit en betrouwbaan-
beid.

5.2. Va/iditeit

Spearman’s rangcorrelatieco~ffici~nt p (met knopencorrectie, Siegel 1956) tus-
sen de door de respondent gegeven rangnummers van de profielen en de op
grond van de geschatte parameters voorspelde nangnummers wend als maai.
voor de interne validiteit genomen (Jam c.s. 1979).
De intenne validiteit van bet model met geselecteende interacties was erg goed.
In beide sessies was p gemiddeld 0,993 (standaardafwijking van p nesp. 0,007
en 0,014). De intenacties tussen de attnibuten buun, kamengrootte en huis waren
zoals verwachi. doorgaans van bet niet-crossover type. In figuun 7 wondi. ten il-
lustratie de (niet-crossoven) intenactie tussen kamengrootte en huur per maand
weergegeven zoals die bij veel respondenten voonkwam.
In de eerste sessie kwam bij 34 van de 56 nespondenten minstens ~n significante
(p < 0,05) intenactieterm voon; in de tweede sessie bij 27 van de 34 nespon-
denten. Gemiddeld oven de respondent was 16,4% (in de tweede sessie 26,5%)
van de intenactietermen significant8.
De intenne validiteit van het hoofdeffectenmodel was eveneens zeen hoog. Voor
de eerste sessie was p gemiddeld 0,968 (standaandafw:ijking: 0,043) en voor de
tweede sessie 0,993 (0,030).
Belangnijken dan de interne validiteit is de predictieve validiteit (Green en Snini-
vasan 1978). De predictieve validiteit is geopenationaliseend als de mate waarin
de pneferenties voor nienwe studentenkamer profielen goed voonspeld kunnen
wonden met beide modelspecificai.ies. Hiervoor zijn de bold-out profielen ge-
bnuikt. De prefenentienangschikking van de zes bold-out profielen is voorspeld
met de parameters zoals verkregen op basis van bet boofdeffectenscbema en het
Compromise Design van de eerste sessie.
De predictieve validiteit is aan de hand van twee maai.staven beoondeeld. Spear-
man’s p (met knopenconrectie) tussen de voorspelde en wenkelijke rangnum-
mers van de bold-out profielen is benekend. Vender is bet percentage van de res-

Utiliteit f 200, —

f 240, —

9 12 15 kainengrootte (in2)

Figuur 7. Interactie tussen de attributen huis en huurper maand.

1 280, —
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pondenten waarvan bet meest geprefereerde bold-out profiel connect kon won-
den voorspeld, bepaald. Laatstgenoemd cnitenium is relevanter dan Spearman’s
p. De aandacbt is nonmaal gesproken namelijk vooral gerichi. op bet bepalen
van bet meest geprefereende profiel, omdat dii. profiel de grootste gednagsvalidi-
teit heeft (Best 1978). Vender is deze maatstaf gevoeliger voor verscbillen tussen
voorspelde en wenkelijke preferentievolgorde (Jam c.s. 1979, Sninivasan, Jam
en Malhotra 1983)~. De nesultaten si.aan vermeld in tabel 3.

Tabe/ 3. Predictieve va/iditeit van hethoofdeffectenmode/ en het hoofdeffecten en gese-
/ecteerde interacties model.

Spearinan’s p
geiniddeld st.afw.

Percentage correct voorspeld
ineest geprefereerd profiel

Hoofdeff. model (n = 77) 0,810 0,231 64,9
Hoofdeff. + geselect.
interacties model (n = 56) 0,778 0,294 75,0

De predictieve validiteit van beide modelspecificaties is vnij goed. Het Compro-
mise Design scoort beten op bet nelevantenecniteriumvan bet percentage respon-
denten waa~van bet meest geprefeneerde profiel goed voorspeld is. Het verscbil
in predictieve validiteit tussen beide modellen is ecbten voor beide criteria niet
significant (venschil in p getoetst met Mann-Whitney U toets en t-toets met on-
afhankelijke waannemingen na Z-transformatie; venscbil in percentage correct
voorspeld meest geprefereerd profiel getoetst met x2 toets; p < 0,05).
Hoewel bij relatief veel nespondenten significante interacties voonkomen, kan er
niet geconcludeerd wonden dat een model met interacties een duidelijk bogere
predictieve validii.eit heeft. De oorzaak hienvan is vermoedelijk gelegen in de
reeds vaker geconstateerde zeen grote robuustheid van bet boofdeffectenmodel
(b.v. Dawes en Cornigan 1974, Ebert en Knuse 1978, Emery en Barron 1979,
Messier en Emery 1980, Canmone en Green 1981).

S.3. Betrouwbaarheid

Als de maat voor de betrouwbaanheid van de nesultaten wend per respondent de
conrelatieco~ffici~nt tussen de geschatte parameters uit de eenste en de tweede
sessie berekend (Parker en Sninivasan 1976). Andere maatstaven zoals de ge-
middelde som van de kwadnatische afwijkingen tussen beide sets parameters
(Leigh, MacKay en Summers 1981) zijn ovenigens ook goed i.e gebruiken. De
conrelaties zijn weengegeven in tabel 4lO~

Tabel 4. Corre/atie tussen de gesehatteparameters uit beide sessies voor hethoofdeffec-

tenmnodel en het hoofdeffecten en gese/ecteerde interactiesmodel.

Correlatieco~fficient
geiniddeld standaardafwijking

Hoofdeffecteiiinodel (n = 57) 0,797 0,252
Hoofdeffecten en geselecteerde
interacties model (n = 34) 0,585 0,320
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De correlai.iecoeffici~nten verschillen gemiddeld significant van elkaan (t-toets
voor onafhankelijke waarnemingen na Z-transformatie, p < 0,05). Er kan ge-
concludeerd worden dat in dit onderzoek de geschatte parameters van bet
hoofdeffectenmodel betrouwbaarder zijn dan de schattingen van de parameters
van het model met geselecteerde interacties. Dit nesultaai. is niet geheel onver-
wacbt, gelet op bet feit dat 27 profielen evalueren duidelijk meer van de respon-
dent vergt dan bet evalueren van 16 profielen.

6. BESLUIT

Het is mogelijk om met betnekkelijk kleine aantallen profielen i.e komen tot een
schatting van hoofdeffecten en, eventueel, een beperkt aantal eerste orde inter-
acties, ook in ondenzoekssituai.ies met een aanzienlijk aantal attnibuten en/of
niveaus. In dii. artikel is aangegeven welke methoden biervoon gebruiki. kunnen
worden. Toepassing van ~n van deze methoden steit de onderzoeker in staat
om de belangnijkste effecten in een conjunct meetstudie te meten terwiji bet de
respondent doorgaans weinig tijd zal kosten om de opdnacbt uit te voenen. Wel-
ke metbode de onderzoeken in een conjunct meetonderzoek bet best kan gebrui-
ken is in pnincipe situatie-afbankelijk. Normaal gesproken heeft een hoofdef-
fectenschema de voonkeur omdat de respondent dan minden profielen hoeft te
evalueren. In een aantal gevallen ecbter zal men op grond van bet voononder-
zoek, produktervaning of andere informatie bet sterke vermoeden hebben dat
bepanlde attnibui.en (kunnen) interacteren. Gebruik van een Compromise De-
sign is dan aan te bevelen.

NOTEN

1. Het is in principe mogetijk om fractioneel factoriele schema’s te ontwikkelen waarmee ook ho-
gere orde interacties geschatkunnen worden (Green, Carroll en Carmone 1978). Deze schema’s
worden echter vrijwel niet gebruikt omdat de voordelen (schatten van meer effecten) normali-
ter niet opwegen tegen de nadelen (hogere kosten, meer ruis in de data). Als in de rest van dit
artikel dan ook zonder nadere aanduiding over ‘interacties’ wordt gesproken, bedoelen we
eerste orde interacties’.

2. Een schema is orthogonaal, dat wil zeggen de kolommen staan loodrecht op elkaar, indien
voor ieder paar kolommen aan de proportionaliteitsconditie is voldaan (Placket ‘t’ 1946):

= (n~ *

waarin:
n = aantal profielen

aantal keren dat kolom I niveau i aanneemt, i = 1, 2. ... r
= aantal keren dat kolom 2 niveau j aanneemt, j = 1, 2, ... s
= aantal keren dat kolom 1 niveau i en kolom 2 niveau j aanneemt.

3. Voordat de profielen aan de respondenten werden voorgelegcl zijn de nummers eerstgerando-
miseerd over de profielen. Hetzelfde geldt voor de toewijzing vanattribuutniveaus aan de ge-
tallen 0 en 1 of 0, 1 en 2. Voor eenvoud vanpresentatiewordt in dit artikel van deze verfijnin-
gen afgezien.

4. Beide tabellen zijn in principe te gebruiken voor conjunct meetstudies waarbij interacterende
attributen op drie niveaus worden onderscheiden. Door gebruik van tabel 2 kan soms een re-
ductie van het aantal profielen worden verkregen. Als voorbeeld: een onderzoek waarbij ~n
attribuut op drie niveaus en twee attributen op twee niveaus interacteren en verder nog drie
niet-interacterende attributen op twee niveaus worden onderscheiden, kanmet 16 (tabel 2) of
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27 (tabel 1) profielen worden uitgevoerd. Bij gebruik van tabel 2 moet de ingevoerde kolom
met vier ni~aus wordenomgeklapt in een kolom met drie niveaus. Algemene regels zijn echter
niet te geven. Enig proberen zal snel uiowijzen welke tabel tot het geringste aantal profielen
Ieidt bi] cen conjunct meetstudiemet interacterende attributen op drie niveaus.

5. Een belangrijk attribuut, te weten de gezelligheid (‘met welke studenten zit ik in het studenten-
huis’ etc.) is niet opgenomen vanwege denioeilijkheid om het attribuut eenduidig en begrijpe-
lijk te deflffi~ren.

6. Stel dat m bet aantal niveaus van attribuui i is en n.~ het santal niveaus van attribuut j. ~/oor
bet hoofdeffect van attribuut i moeten ddii (in — 1) parameters geschat worden. voor de in-
teractie tussen i en j moeten (m~ — l)(n~—1) parameters worden geschat. Zo moeten in het
hoofdeffectenmodel voor de attributen A, B en C ieder twee parameters worden geschat en
voor D en E ieder~n. Dit tezamen met de ~rameoer voor de niveau-vector levert 9 te schatten
parametcrs op, hetgeen bij 16 waarnemingen resulteert in 7 vrijheidsgraden. Voor het hoofdef-
fecten ert g~seIecteerde interacties model komen daar de parameters van de interacties A x B,
A x C en B x C bij, welke ieder vier vrijheidsgradenkosten. Bij 27 waarnemingen blijven dan
nog 6 vrijh~idsgraden over.

7. Het betrof resp. deelnemers aan bet college Marktkunde en Marktonderzoek I (hoofdeffecten-
schema) en Marktkunde en Marktonderzoek II (Compromise Design) in het voorjaarssemester
van 1983.

8. De dummy regressieanalyse is uitgevoerd op ordinale data. De t-toets is echter nogal robuust
(b.v. Baker, Hardyck en Petrinovitch 1966 Bohrnstedt en Carter 1971). Toch is het raadzaam,
mede gelet op bet geringe aantal vrijheidsgraden, om de significantie van de regressiecoeffi-
ciCnten vodrzichtig te benaderen.

9. Spearman’~ p wordt vooral befnvloed door het al dan niet correct voorspellen of een profiel tot
de meest geprefereerde- of tot de minst geprefereerdegroep profielenbehoort. De percentage
maatstaf is echter direct gevoelig voor kleine wijzigingen in de rangnummers.

10. Indien de gemiddelde som van de kwadratische afwijkingcn alsmaatstaf voor de betrouwbaar-
heid wordengenomen blijft de conclusie hetzelfde. Voor het hoofdeffectenmodel is de gemid-
delde som der kwadratische verschillen 5,1. ~ het model met selectieve interacties is dit
14,3.

BIJLAGE A. DE BASISPLANNEN VAN ADDELMAN

BASIC PLAN 1: 4~3; 2’; s trials BASIC PLAN 2:3’; 2’; 0 trial,

• 1234167 31234 1231

o o = 0000000 0000 0000
0 0 0001111 0112 0110
1 1 0110011 0221 0001
1 1 0111100 -1011 1011
2 2 1010101 1320 1100
2 2 1011010 - - 1202 1000
3 1 1100110 2022 0000
3 1 1101001 2101 0101

‘—1,2,2 2210 0010
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BASIC PLAN 3:4’; 2’; 2’; 16 trials

12345 13243 00000 00001 11111
12242 07800 12340

00000 00000 000000000000000
01122 01121 00001 10111 OlitO
02231 02211 00010 11011 10011
02312 01112 00011 01100 11101
10111 10111 01100 00110 11011
11022 11012 01101 10001 10801
12320 12120 01110 11101 01000
13203 11201 01111 01010 00110
20222 20222 10100 01011 01101
21301 21101 10101 11100 00011
22013 23011 10110 10000 11110
23120 21110 10111 00111 10000
30232 10111 11000 01101 10110
21210 11210 11001 11010 11000
32102 12102 11010 10110 00101
32021 11021 11011 00001 01011

1-000 2-000 3-000 4—111 5—111
‘—122 ‘—410 ‘—780 ‘—012 ‘—340

BASIC PlAN 4:3’; 2’; 18 trials

1334107 1234167

3322200 0000~
0112111 0110111
0221222 0001000
1011120 1011100
1120201 1100001
1202012 1000010
2022102 0000100
2101210 0101010
2210021 0010001
0021011 0001011
0100122 0100100
0212200 0010000
1002221 1000001
1111002 1111000
1220110 1000110
2010212 0010010
2122020 0100000
2201101 0001101

BASIC PLAN 5: 1’; 4’; 3’;2’; 25 trials

123450 123410 123450 123450

000000 000000 000000 000000
011234 011230 011220 011110
022413 022013 022012 011011
033142 023102 022102 011101
044321 000321 000221 000111
101111 101111 101111 101111
112340 112300 112200 111100
123024 122020 122020 111010
134203 130203 120202 110101
140432 100032 100022 io00ii
202222 202222 202222 101111
213401 213001 212001 111001
224130 220130 220120 110110
230314 230310 220210 110110
241043 201003 201002 101001
303333 303333 202222 101111
314012 310012 210012 110011
320241 320201 220201 110101
331420 331020 221020 111010
342104 302100 202100 101100
404444 000000 000000 000000
410123 010123 010122 010111
421302 021302 021202 011101
432031 032031 022021 011011
443210 003210 002210 001110
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BASIC PLAN 6:0; 8; 7; 6; 5; 4; 3”; 2”;27 triols

0000000001111
12345 6789<) 123

o o 0 0 0 0 0000~ 00000 000
0 0 0 0 0 0 00001 12121 212
0 0 1) 0 0 0 00002 21212 121
1 1 1 1 1 1 01120 00111 122
1 1 1 1 1 1 01121 12202 001
1 1 1 1 1 1 01122 21020 210
2 2 2 2 2 2 02210 00222 211
2 2 2 2 2 2 02211 12010 120
2 2 2 2 2 2 0221221101 002
3 3 3 3 1 1 10110 11001 111
3 3 2 3 1 1 lOUt 20122 020
2 3 3 3 1 1 10122 02210 202
4 4 4 4 3 3 11200 11112 200
4 4 4 4 3 3 11201 20200 112
4 4 4 4 3 3 11202 02021 021
5 5 5 4 3 2 12020 11220 022
5 5 5 4 3 3 12021 20011 201
5 5 5 4 3 3 12032 02102 110
0 0 0 5 4 2 20220 22002 222
1) 6 0 5 4 2 20221 01120 101
0 0 6 1 4 2 20222 10211 010
7 7 0 5 4 2 21010 22110 011
7 7 0 5 4 2 2101F01201 220
7 7 0 5 4 2 21012 10022 102
8 0 0 0 0 0 22100122221 100
8 0 0 0 0 0 22101 01012 012
8 0 0 0 0 0 22102 10100 221

‘—1. 2, 3, 4

123430709 122410789

000000000 00000000(1
011231111 011211111
022312222 022112222
033123333 011121111
101111032 101111012
110320123 110120121
123203210 121201210
132032301 112012101
202223102 202221102
2131)12013 211012011
220121220 220111120
231300231 211100211
303332130 101112110
312103021 112101021
321021<312 121020U3
330211203 110211201
002130213 002110211
0132:l1,«<2 011101102
1202220:11 020222011
031013120 011011120
101«21221 101021221
11221111:1<) 112210110
121222102 1211110421
13<111<2112 111<102112
201<212111 20(1111111
211122200 211122=00
222<101 1:<:< 222001111
23312<1022 211210022
301202322 101202121
310032212 110011212
323110101 121110101
332321010 112121010

1-000 2—0001 3-000
•—123 ‘—430 ‘—780

00000 001001 11111 11112
12345 07800 12315 67890

00000
00001
00010
00011
01100
01101
01110
01111
10100
10 11<1
10110
10111
11000
11001
11010
11011
00000
00001
000 10
00011
11111<0
111101
01111)
01111
10100
11<101
10110
10111
11000
11001
11010
11011

00000
10111
iTOI1
01100
00110
10001
11101
01010
01011
11100
10000
00111
01101
11010
10110
00001
01010
11101
10001
00T10
01100
11011
10111
0000(1
000(11
10110
11010
01101
00111
10000
11100
01011

00000
01110
10011
11101
11011
10101
01000
0(1110
01101
11<0)11
11110
10000
10110
11000
00101
01011
11110
10000
01101
00011
00101
01011
1<11 III
1101.1)1
11:011
111:11
00000
01110
01000
0(1110
11011
10101

00000
0 1101
10110
11011
01100
00001
11010
10111
11001
10100
01111
00010
10101
11000
00011
01110
00010
01111
10100
11001
01110
00011
11000
10101
11011
111110
01101
00000
10111
11010
00001
01100

12345

00000
10110
11011
01101
01101
31011
10110
00000
170001
00111
01010
11100
11100
01010
00111
10001
10111
00001
01100
11010
11010
01100
00<101
10111
00110
1111<1<0
111<11
01011
01011
11101
1004211
00110

22 2233
67 8001

00 0000
110000
01 0000
10 0000
01 0011
10 0011
00 0011
11 0011
01 0101
10 0101
00 0101
11 0101
00 0110
11 1<110
01 0110
10 0110
10 1111
01 1111
11 1111
00 1111
11 11110
00 1100
10 1100
01 1100
11 1011<
00 1111<1
10 101<1
01 1<110
10 1001
01 1001
11 1<0)1
00 1001

4—111 5—111 6—111 7—122 8—222 0—222
‘—012 ‘-345’—078 ‘—001’-214 ‘-107

00000 00001 111
12345 07800 123

00000 00000 000
00001 10101 010
00000 01010 101
01100 00111 100
01101 10000 001
01100 01000 010
00010 00000 011
00011 10010 100
00010 01101 000
10110 11001 111
10111 00100 010.1
10110 00010 000
1100011110 000
11001 00000 110
11000 00001 001
10000 11000 000
10001 00011 001
10000 01)100 III)
00000 00000 1100
00001 01100 101
00000 1<8)11 010
01010 0(111<) «II
01011 01001 00:)
01010 10<80) 100
00100 001<01 100
00101 01010 010
00100 10100 001

BASIC PLAN 7: 4’; 3’; 2~; 32 trials
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BIJLAGE B. COMPROMISE DESIGNS

Schema 1. 8 profie/en, 2 niveaus per attribuut.

123456

0 0 0 0 0 0
001111
010011
011100
100101
101010
110110
111001

Schema 2. 16 profie/en, 2 niveaus per attribuut.

00000000011111
12345678901234
00000000000000
00010101101111
00101010111011
00111111010100
01000011010111
0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 ~0 0 0
01101001101100
0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1
10001100011101
10011001110010
10100110100110
10110011001001
11001111001010
11011010100101
11100101110001
11110000011110
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Schema 4. 27profie/en, 3 niveausper attribuut.

00000
12345

00000
00112
00221
01000
01112
01221
02000
02112
02221
10011
10120
10202
11011
11120
11202
12011
12120
12202
20022
20101
20210
21022
21101
21210
22022
22101
22210

00001
67890
0 0 0 0 0
12121
21212
11112
20200
02021
22221
01012
10100
00111
12202
21020
11220
20011
02102
22002
01120
10211
00222
12010
21101
11001
20122
02210
22110
01201
10022

1
0
2
I
2
I
0
1
0
2
I
0
2
0
2
1
2
1
0
2

0
1
0
2
0
2
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9. Multivariate tijdreeksen en
marktonderzoek

M.M.G. FASE

SAMENVATTING

Diagnose van de marktstructuur en prognosevan toekomstige marktontwikkelingen vor-
men belangrijke oogmerken in het marktonderzoek. Het tijdreeksenmodel kan daarbij
een doeltreffend hulpmiddel zijn. Dit artikel illustreert deze opvatting voor de multiva-
nate variant van het tijdreeksenmodel. Het doet dit door een desbetreffende statistische
theorie op eenvoudige wijze samen te vatten en vervolgens deze theorie praktisch uit te
werken en toe te passen op een drietal concrete marktproblemen. Ter afsluiting volgt een
vii ftal voorbeelden ontleend aan de internationale marktonderzoekliteratuur.

1. INLEIDING EN OPZET

Een aantal jarengeleden beschreef ik in het Jaarboek enige recente ontwikkelin-
gen uit het statistisch leerstuk van de tijdreeksenanalyse. Dit werd geillustreerd
met een zevental voorbeelden of gevaistudies, ontleend aan de praktijk van het
marktonderzoek. De gedachte hierbij was dat het tijdreeksenmodel in enge zin
niet alleen wat in de schaduw is gebleven in praktijk en onderwijs van het
marktonderzoek, maarook weinig bekendheid geniet als een mogelijke progno-
semethode voor marktverkennend onderzoek.
Tijdreeksen en dwarsdoorsnedegegevens hebben van oudsher ten grondslag ge-
legen aan de economische analyse, zowel op het niveau van bedrijven als voor
de volkshuishouding in zijn geheel. De aan een ieder bekende regressie- of cor-
relatierekening wordt op beide soorten data toegepast. De bekende seizoenana-
lyse is een ander en typisch voorbeeld van tijdreeksenanalyse, dat eveneens kan
bogen op een lange traditie inzowel de bedrijfsstatistiek als de macro-economi-
sche beleidsanalyse.
De mathematisch-statistische theorie van de tijdreeksenanalyse is reeds enkele
decennia geleden tot grote bloei gekomen. Het kwam echter eerst in het bLikveld
van de gebruikers met de komst van de rekenautomaat en de operationalisering
van de theorie. De ontwikkeling van geschikte rekenprogramma’s is daarbij van
grote betekenis geweest. In dit verband verdient in het bijzonder een drietal na-
men vermelding: Julius Shiskin wegens zijn uit dejaren 1960 daterende bijdrage
tot de praktische seizoenanalyse, en G.E.P. Box en G.M. Jenkins voor hun in
1970 verschenen boek: ‘Time series analysis, forecasting and control’. De bete-
kenis van de seizoenanalyse van Shiskin c.s. ligt vooral op het vlak der diagnose
van de feitelijke ontwikkeling. Enige recente ontwikkeiingen inde seizoenanaly-
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se werden beschreven in het Jaarboek 1983’ (vgl. Fase, 1983a). De univariate
tijdreeksenmodellen van Box-Jenkins ontlenen hun praktischbelang vooral aan
het gebruik voor prognose-doeleinden. Zij kwamen aan de orde in het Jaarboek
1981 (vgl. Fase, 1981b). In de desbetreffende bijdrage werd de klasse van tijd-
reeksenmodellen ingedeeld in vijf rubrieken:
1. univariate modellen
2. transfermodellen
3. interventiemodellen
4. multivariate stochastische modellen
5. multivariate transfermodellen

De onderhavige bijdrage betreft rubriek 4: de multivariate stochastische model-
len. Deze kunnen worden opgevat als een generalisatie van de univariate tijd-
reeksenmodellen en omvatten daardoor tevens de onder 2 en 3 genoemde trans-
fer- en interventiemodellen als speciale gevallen. Deze laatste vertonen grote
verwantschap met het multipele regressiemodel. Op soortgelijke wijze vertoont
overigenshet — hier niet te behandelen — multivariate transfermodel grote ver-
wantschap met het multivariate regressiemodel en de simuhane modellen uit de
klassieke econometrie (vgl. b.v. Goldberger, 1964).
De opzet van het onderhavige artikel is de volgende. In paragraaf 2 wordt het
multivariate stochastische tijdreeksenmodel gefntroduceerd enwordt een nantal
veel voorkomende gedaanten beschreven. Deze paragraaf draagt dientengevol-
ge een theoretisch karakter, aT is gestreefd naar wiskundige eenvoud. In pam-
graaf 3 wordt bij wijze van illustratie een drietal praktische toepassingen gepre-
senteerd. Paragraaf 4 bespreekt vervolgens een vijftal aan de intemnationale
marketing research literatuur ontleende studies. De slotparagraaf geeft een be-
oordeling van en trekt enige conclusies over de bruikbaarheid van het multiva-
nate tijdreeksenmodel voor het praktisch marktonderzoek.
Alvorens met uiteenzetting en illustratie van het multivariate tijdreeksenmodel
te beginnen een enkel woord over de vraag in hoeverre het tijdreeksenmodel
nansluit bij de problematiek van de marktonderzoeker. Belangnijk daarbij is of
de investening in technisch-statistische kennis en inspanning, die het tijdreeksen-
model zonder twijfel vergt, in de praktijk voldoende vruchten afwerpt in de
vorm van beter of groter inzicht in marktontwikkelingen dan de inzichten ver-
kregen met de meer traditionele regressiemethoden. Het antwoord hierop is be-
vestigend. Dit geldt met name voor die situaties waar aan de validiteit van het
regressiemodel afbreuk wordt gedaan door het voorkomen van trendcorrela-
ties, ondoongrondellike vertragingsstructuren en onduidelijkheid over de causa-
liteitsrelaties, zoals deze zich bij de samenhang tussen reclame-inspanning en af-
zet kunnen voordoen. Dit alles, te zamen met de kracht van het tijdreeksenmo-
del voor diagnose en prognose van marktontwikkelingen, maken het tijdreek-
senmodel tot een belangrijk hulpmiddel van marktonderzoek als deelgebied van
de marketingactiviteit.

2. VECTOR ARIMA-MODELLEN

Deze paragraaf biedt een summiere beschrijving van het vector ARIMA-model
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en poogt de verbinding te leggen met de univariate Box-Jenkins-modellen. Voor
een uitgebreide behandeling van de theorie zij verwezen naar b.v. Granger en
Newbold (1977, i.h.b. pp. 215-267), Jenkins (1979), Nerlove, Grether en Car-
valho (1979) en Quenouille (1957).

2.1. Het vector ARIMA -model

De algemene gedaante van een univariaat ARIMA (p, d, q) model zonder sei-
zoenfluctuaties biedt een bruikbaar uitgangspunt voor de formulering van de
vector ARIMA-modellen. Het ARIMA (p, d, q) model kan genoteerd worden
als

V ~‘x1= 00 + 0q(B)at (1)

Hierinis~(B) = 1 — k,B — ~t~B
2— .... ~B’; 0~,(B) = I 0,B — ~

2B
2—

OqBQ; 00 een constante; B de vertragingsoperator met Bx
1 = x~ - ~; V = 1 — B de

verschiloperator; p, d, q gehele getallen ~ 0; x, is een tijdreeks; a1 is eenstochas-
tische term met Ea1 = 0 en Ea

2
1 = 0.2 voor alle t.

Het vector ARIMA-model is het multivariate analogon van (1) dat wordt ver-
kregen door generalisatie. Deze luidt:

4(B)w1 = 00 + 0(B)a, (2)

met 4 (B) een mx m matrix met polynomen ~~~(B)van de orde p~~; 0 (B) een
m x m matrix met polynomen 0~~(B) van de orde q~; w, een mx I vector met ele-
menten w11 die wegens de vereiste stationariteit volgen uit w~1 V d1 xh, 00 is een
vector met constanten 0~; de p~, q,~, d~ ~ 0 met i, j = 1, 2, . . ., m, waarbij m
het aantal beschouwde tijdreeksen is. De a1 is een m x 1 vector met a11 zodanig
dat E a1 = 0 en E (a1 a1

1) = Emxm de variantie-covariantiematrix is zoals die ook
in het regressiemodel voorkomt.

2.2. Enige speciale gevallen

Het eenvoudigste multivariate model is een bivariact ARIMA-model. Uitge-
schreven luidt dit:

k,, (B) w,
1 + q!,2 (B) w21 = 0,~ (B) a,1 + 012 (B) a21

~2l (B) w,1 + ~22 (B) w21 = ~21 (B) a,1 + ~22 (B) a2,

waarbij w,1 = V d1~ en w — V d2~_ en de orde van de polynomen numeriek
wordt bepaald in de identificatie- en diagnostische fasen. Speciale gevallen van
het bivariate ARIMA-model zijn het bivariate MA(1)- en MA(2)-model.
Een bivariaatMA(1)-model luidt in voorgaande notatie:

= a,, — 0,,a,1.., —

w21 = a21 — 021a,1.., —

Evenzo laat een bivariaat MA(2)-model zich schrijven als:
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(I — 0’~’,~B — 0~)B2) a,, + (—- 0~B — 0~} B2) a2,
w2, = (— 0~B — o~,2,)a2) ~, + (I — 0~B — 0~ B) a2,

Tenslotte f6i~muleren we eenbivariaatARlMA (0, 1, 1)-model. Dit is van de ge-
daante:

Vx,, = (I — 0,,B) a,, — 0,2Ba2,
Vx2, = — 021Ba,, + (1 —

Ter vergelijking zij het univariate ARIMA (0, 1, 1)-model vermeld:
Vx, = a, —

2.3. Identificatie en scliatting

Evenals bij de univariate en transferfunctiemodellen is voor de vector ARIMA-
modellen de modelkeuze en schatting resultante van een iteratieve werkwijze,
bestaande uit drie stadia:
— identificatie- of modelspecificatiefase
— schattingsfase
— diagnostische verificatiefase.

De identificatie verloopt met behulp van kruiselingse en autocorrelatiefuncties.
De kruiselingse correlatie van de reeksen i en j is gedefinieerd als:

r1~(.e ) =-~ (z1, — ~,)(zj,+.e—- ~~)/{ (z1, — ~,)2(z~, — ~~)2}½ -

De r~~(e) dienen voor de keuze aan de orde van het vector ARIMA-model. Vast-
stelling yawde specificatie verloopt het handigst door grafische inspectie; de
programma’s verschaffen correlatiepatronen met + en — voor resp. positieve
en negatieve correlaties en . voor niet-significante waarden (vgl. ook Tiao &
Box, 1981; Tsay & Tiao, 1984 en voor de desbetreffeiide programmatuur Ease,
1984b).
Als de orde van het vector ARIMA-model tentatief bepaald is worden de schat-
tingen verkregen door maximering van de likelihoodfunctie. Uitgaande van

k(B)w, = 0(B)a, + 00

luidt de likelihoodfunctie

L(k,0,E) a L~(4,O,E)

met L~ de conditionele likelihoodfunctie zodanig dat

rn—rI

L(ck,0,E) a ~ 2 (exp~ — ‘/2sp~ ‘S(tk,0)}
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en

m
S(4,O) = ~ a1a1’

t=p+ 1

waarbij m voldoende groot is verondersteld. Overigens wijkt de praktische im-
plementatie in de gebezigde schattingsprogramma’s op onderdelen af van recht-
streekse toepassing van b.v. de scoringmethode via uit de literatuur bekende al-
gorithmen.
De diagnostische verificatie beoogt, evenals bij de univariate modellen, onder-
zoek van bet gekozen model op zijn geschiktheid. De analyse van de residuen
staat daarbij op de voorgrond. Dit verloopt enerzijds door grafische inspectie
van de berekende residuen a, en anderzijds door berekening en toetsing van de
residuele correlatiematrices.

3. ENIGE TOEPASSINGEN UIT MARKTONDERZOEK

Ter illustratie van bet voorgaande wordt in deze paragraaf een drietal prakti-
sche voorbeelden uitgewerkt. Ret eerste voorbeeld betreft de samenhang tussen
de omzet van personeelsadvertenties in een landelijk dagblad en de industri~le
produktie als maatstaf voor het conjunctuurbeloop (vgl. Fase, 1983b voor een
transfermodel hiervan). Ret tweede voorbeeld is een bivariate analyse van de
befaamde Lydia Pinkham gegevens, welke ook ter sprake is gekomen in ons
Jaarboekartikel uit 1981. Ret derde voorbeeld is genomen uit de praktijk van
wat wel eens is aangeduid als de maatschappelijke marketing (vgl. Van Doom et
a!., 1981). Ret betreft een multivariaat prognose-model voor de Nederlandse
muntcirculatie.

3.1. Personeelsadvertenties en conjunctuur

Ret is een welbekend verschijnsel dat de advertentie-omzet van dagbladen zeer
conjunctuurgevoelig is. Ret multivariate tijdreeksenmodel biedt een interessan-
te mogelijkheid om deze samenhang nader te verkennen zonder specifieke ver-
onderstellingen te maken over de aard van de befnvloeding. Beschouwd is het
volume van de personeelsadvertenties in een landelijk dagblad, x,1, en de om-
yang van de industri~le produktie, x2,, beide voor de periode 1977-1980. Ge-
bruikt zijn vierweekcijfers, welke zijn uitgebeeld in figuur 1.

Grafisehe inspectie suggereert een duidelijk seizoenpatroon. Cm die reden is de
analyseverricht nadat seizoendifferenties van de reeksen x,, en x2, zijn genomen.
Cm te beginnen zijn hiervan vervolgens de kruiselingse correlaties berekend.
Gebruikmakend van de symbolische voorstellingswijze van Tiao & Box (1981)
resulteert het patroon in tabel 1.
Ret patroon in tabel 1 suggereert een vector AR-model. De orde van dit model,
~, wordt voorgesteld door stapsgewijze regressie uit te voeren enop te houden
wanneer de co~ffici~nten van de parti~le AR-matrices niet significant meer zijn.
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Tahel 1. Patroon van de berekende kruiselingse correlaties voor advertentie-omzet en de
industri~le produktie voor 13 vertragingen.

xl
xl, ++ —

+ +

Toelichting: Het symbool + duidt op een positieve en het symbool — op een negatieve
kruiselingse correlatie. Ben . indiceert een niet-significante kruiselingse correlatie.

Tabel2. Patroon van de berekendeparti~’leAR-matrices, p(~e,), voor oplopende orde £.

-e p(e) M(.e) varianties
x 102

10,98 32,7
0,13

2 7,93 27,2
0,13

3 . . 3,52 26,6
0,12

Toelichting: M(~e ) is x2 verdeeld met 4 vrijheidsgraden; de 5’~’o kritiekewaarde bedraagt
9,5.
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Figuur 1. Advertentie-omzet en conjunctuur.



Daarnaast worden de likelihood-ratio en de varianties van de residuen in aan-
merking genomen. Een en ander is samengebracht in tabel 2.
Tabel 2 suggereert een vectorAR(l)-model voor de reeksen V,3x,, en V ,3x21. Ge-
bruikmakend van de inparagraaf 2 geintroduceerde notatie luidt het te schatten
bivariate model derhalve:

(1 — ~b,,B) ~‘,3x,1 — rk12B V13x21 = a,1
— rk21B V,3x,, + (1 — q522B) V,3x2, = a21

met V ,~ = 1 — B’
3 de seizoensdifferentie.

Het schattingsresultaat voor dit model is samengebracht in tabel 3. Dit toont
nan dat de co~ffici~nten ~2J en 021 — dit is een seizoen MA-parameter, vandaar
de hoofdletter — niet significant zijn en dat de constante is weggelaten. Be-
langrijker is nog dat een analyse van de — hier kortheidshalve niet getoonde —

residuen een systematisch patroon lant zien dat seizoensinvloeden suggereert.

Tabel 3. Schattingsresultaten en diagnostische verificatie bivarloat ARMA-tijdreeksen-
model van advertenties en conjunctuur

Schattings-
ronde

Type
model 0,, 0
AR 0,38

(0,15)
1,71
(2,49)

—0,001
(0,008)

0,54
(0,14)

2 ARMA 0,37
(met seizoen (0,14~
MA-deel) 0,01

(0,008)

5,04
(2,83)
0,30
(0,16)

—26,43
(9,78)
1,78
(0,57)

0,84
(0,17)
—0,002
(0,012)

3,09
(2,83)
0,72
(0,17)

3 gerestricteerde 0,37
ARMA (0,14)
(met seizoen
MA-deel) 0,01

(0,008)

5,02
(2,83)

0,30
(0,16)

—26,35
(9,79)

1,78
(0,57)

0,83
(0,15)

0

3,18
(2,79)

0,71
(0,16)

4 andermaal gere- 0,31
stricteerde ARMA (0,14)
(met seizoen
(MA-deel) 0

5,41
(2,86)

0,40
(0,16)

—28,04
(9,85)

1,37
(0,50)

0,76
(0,15)

0

2,12
(2,89)

0,72
(0,16)

5 andermaal gere- 0,32
stricteerde ARMA (0,14)
(met seizoen 0
MA-deel)

5,21
(2,87)
0,41
(0,15)

—27,67
(9,88)
1,37
(0,50)

0,75
(0,14)
0

0

0,71
(0,15)

Toelichting: Tussen haakjes zijn de standaardfouten vermeld.

161



Dit rechtvaardigt om in tweede instantie een bivariaat ARMA-model — met sei-
zoens MA-deel — van de eerste orde te postuleren. Uit de desbetreffende schat-
tingsuitkomsten blijkt dat een aantal parameters niet significant is, terwijl het
residuenpatroon witte ruis toont. Cm die reden is het model herschat, onder
nulstelling van de duidelijk niet-significante seizoensparameter e2, (de niet-sig-
nificante ~~2l is voorshands gehandhaafd). De schattingsuitkomsten verschillen
nauwelijks van de vorige. Het residuele patroon bevat echter enkele uitschie-
ters. Cm nader te onderzoeken of dit verdwijnt bij nulstelling van de niet-signi-
ficante ~2l is een vierde schattingsronde uitgevoerd. Er blij ken vervolgens pie-
ken op te treden in de residuen bij een vertraging van 13, welke verdwijnen bij
additionele nulstelling van de overgebleven niet-signicante seizoensparameter
012.
Uitgeschreven luidt het uiteindelijk verkregen model:

(I — 0,32B) V,3x,, + 5,21B V13x21 = —27,67 + (1 — O,75B’
3)a

1~ (3a)
(1 — 0,41B) V,3x2~ - 1,37 + (I —-0,7lB’

3)a
2~ (3b)

Dit model laat een interessante interpretatie toe. In de eerste plaats inpliceert
vergelijking (3a) een transfermodel voor advertentievolume en conjunctuur.
Gelet op (3b) laat dit transfermodel zich ook schrijven als een univariaat AR-
MA-model voor het advertentievolume met een gecompliceerde stochastische
term die is opgebouwd ult air en a2~. Degevonden bivariate structuur brengt der-
halve aan het licht dat voor de her beschouwde data geen tegenstelling bestaat
tussen het univariate tijdreeksenmodel en het multipele transfermodel.

3.2. Lydia Pinkham gegevens

Niettegenstaande het feit dat Van der Zwan en Verhulp (1980, blz. 711) de Ly-
dia Pinkham gegevens aanmerken als ‘zo langzamerhand uitgeperste’ data van
afzet en reclame analyseren we hier de desbetreffende jaargegevens om het re-
sultaat met dat uit eerdere onderzoekingen te vergelijken. De Lydia Pinkham
gegevens betreffen een geneesmiddel waarvoor reclamevrijwel het enige marke-
ting instrument is.
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Figuur 2. Advertentie-omzet en reclame-inspanning.

odvertent.Leomzet.
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In de onderhavige toepassing is gebruik gemaakt van cle jaarcijfers uit de perio-
de 1907-1954, weergegeven in figuur 2. Het is duidelijk dat de cijfers geen trend
bevatten, zodat in beginsel geen verschillen behoeven te worden genomen alvo-
rens een analyse te beginnen. Inspectie van de hier niet vermelde kruiselingse
correlaties — analoog aan de weergave in tabel 1 — duidt op een autoregressief
gedrag. Het patroon van de parti~le autoregressieve matrices, samengebracht in
tabel 4, suggereert een vector AR(1)-model, maar rechtvaardigt ook een vector
AR(3)-model.

Tabel 4. Patroon van de berekende partiele AR-matrices, p(e), voor oplopende orde 2.

p(.e)
+ —

+ +

2

3

4

S

M(~)

88,05

8,51

14,0 1
+

3,21

3,14

1,706

residuele va-
riantie X i0~

5,29
4,12

4,17
3,92

4,14
2,72

4,05
2,62

3,70
2,45

3,54
2,35

Toelichting:M(.e) volgt een x2 verdeling met 4 vrijheidsgraden. De 5% kritieke waarde
is 9,5; de 1070 kritieke waarde is 13,3.

Het patroon van de residuen suggereert witte ruis voor het vector AR(3)-model.
Voor het vector AR(l)-model blijkt dit, zoals tabel 5 aat zien, niet het geval te
zijn.

Tabel S. Patroon van de kruiselingse correlaties der residuen in het geschatte vector
AR(J) model.

a, a
2

a,
a2 + +..—+...

Toelichting: Ret symbool + duidt op een positieve en bet symbool — op een negatieve
kruiselingse correlatie. Een . indiceert een niet-significante kruiselingse correlatie.

Gelet op dit patroon is zowel een vector ARMA(l,1)-model als een vector
AR(3)-model geschat. Een selectie van de uitkomsten der verschillende schat-
tingsronden is samengebracht in tabel 6.

163



Tabel 6. Schattingsresuhaten voor bivariate tijdreeksenmodellen voor de Lydia Pinkham
gegevens.

Schattings-
ronde:

initieel
model

ARMA(1,1)

00 0
0,17 0,39 79,30 —0,40 - —0,10 ——
(0,23) (0,13) (113,3) (0,22) (0,15)
—0,76 1,26 260,50 —0,59 —0,10
(0,27) (0,15) (122,8) (0,28) - (0,20)

~aXl043,12

1,34 3,84

uiteindelijk
model

0 0,48 71,90 —0,51 0
(0,06) (114,5) (0,12)

—0,92 1,34 254,5 —0,73 0
(0,18) (0,10) (120,7) (0,22)

3,15

1,36 3,85

initieel
model

- ~Q

0,51 0,58 —0,35 —0,55 0,26 0,30 —37,5

(0,14) (0,14) (0,16) (0,20) (0,15) (6,14) (81,0)

—0,17 1,34 —0,29 —0,30 0,07 0,04 255,9

(0,17) (0,17) (0,20) (0,25) (0,18) (0,18) (101,1)

~aX 10~

2,51

1,49 3,88

uiteindelijk
model

0,57 0,44 —0,25 —0,46 0,24 0,29 —56,9
(0,12) (0,12) (0,14) (0,18) (0,13) (0,13) (82,5)
0 0,90 0 0 0 U 2087T

(0,06) (113,2)

2,72

2,14 5,82

Toelichting: Tussen haakjes zijn de standaardfouten vermeld.

Beide uiteindelijk geschatte modellen uit tabel 6 impliceren de volgende uitge-
schreven bivariate stelsels voor de Lydia Pinkham gegevens:

xrt — O,48x
2,, = -71,9 + a,~ + O,Sla,r,

+ 0,92x,,, + x2~ — 1 ,34x2~, = 254,5 + 0,73a,,, + a2r
(a) (4)
(b)

en

(1 — 0,57B + 0,25B
2 — 0,24B3)x,~ + (—0,44B + 0,46B2 — 0,29B3)x

21 —56,9 + air (a) (4’)
(I — O,90B)x2, 208,7 + a,r (b)

Deze stelsels laten een interessante interpretatie toe. Vergelijking (4a) toont de
advertentie-uitgaven x, met 1 jaar vertraagd reagerend op de verkopen x2. Dit
betekent dat de verkopen als ‘oorzaak’ van de reclame-uitgaven mogen worden
aangemerkt. Anders gezegd fungeren de verkopen in dit speciale geval als ‘lea-
ding indicator’ voor de reclame-uitgaven. Model (4’) is eenvoudiger van struc-
tuur dan model (4). Model (4’) impliceert dat de reclame-uitgaven beschreven
kunnen wo~den door een univariaat MA-model. De hier verkregen resultaten
wijken overigens af van de befaamde bevindingen terzake van Helmer & Jo-
hansson (1977) of van de uitkomsten op basis van maandcijfers (vgl. Fase,
1984a).
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3.3. De muntenomloop

De keuze van deze toepassing op de Nederlandse muntenomloop is ingegeven
door een drietal overwegingen. Ten eerste lijkt het i:nteressant naast de voor-
gaande commerci~le voorbeelden een produkt te bezien waarvan de maatschap-
pelijke betekenis buiten twijfel staat. Ten tweede lijkt het instructief naast de bi-
variate vector modellen een aan de praktijk ontleende toepassingen van een zes-
voudig vector ARMA-model te beschouwen. De omloop van munten te zamen
met het bankbiljet van f 5,— is voor dit geval interessant omdat voor dit geval
tevens een analyse op grond van univariate ARIMA-modellen beschikbaar is
(zie Fase, 198 la,b). De mogelijkheid om de voorspelkracht van het multivariate
en het univariate ARMA-model te vergelij ken is de clerde overweging voor de
presentatie van dit voorbeeld.

Cmwille van de ruimte wordt volstaan met de presentatie van het uiteindelijk
gekozen model. Dit is van de gedaante:

(I — ~B) VV,2lnx, = (I — eB’
2)a1 (5)

waarbij mx, = (lnx,r, lnx
2,, lnx3,, lnx4,, lnx5,, lnx6,)’ devectormetdelogarit-

me van de omloop aan stuivers (x,,), dubbelties (x2), kwartjes (x3,), guldens
(x4r), rijksdaalders (x5,) en bilietten van f 5, —- (x6,) per ultimo van de maand
voorstelt. De overige symbolen in (5) hebben de in paragraaf 2 beschreven bete-
kenis. De verschiloperaties V = 1 — B en V r2 = I — B’

2 zijn toegepast om al-
dus met de trend en het seizoen rekening te houden. Cmdat telkens de logarit-
men van de omloop der beschouwde muntsoorten zijn genomen, betekent de
verschiloperatie dat in feite groeivoeten zijn geanalyseerd. De opname van het
bankbiljet van f S, — is geschied omdat dit biljet naar waarde en gebruik prak-
tisch gelijk aan een munt gesteld kan worden. Deze opvatting vindt steun bij het
feit dat zowel in de Bondsrepubliek Duitsland als in Zwitserland de vergelijkba-
re coupure al sinds geruime tijd een munt is. (Receritelilk zijn ook in Groot-
Brittannie voor het biljet van £1 — is ruimf 4, — — munten in omloop geko-
men.) De analyse is verricht met maandcijfers voor de periode 1970-1978.

De uiteindelijk geschatte parameters zijn op de volgende pagina, kortheidshal-
ye, in de matrices ~ en e samengebracht, met tussen haakjes de standaardfou-
ten en in de open plaatsen, op grond van insignificante schattingen, op nul ge-
fixeerde waarden in de laatste schattingsronde.
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0,55
(0,09)

—0,11
(0,07)

—0,68
(007)

0,47 —0,20
(0,08) (0,06)

—0,S4
(0,13)

— 0,63
(0,20)

0,07
(0,04)
0,08
(0,03)

0,41 0,11
(0,09) (0,04)

0,38
(0,09)

0,29
(0,20)

0,20
(0,OS)

0,86
(0,OS)

0,29 —0,19 —0,22
(0,16) (0,07) (0,10)

0,78
(0,07)

0,6S
(0,07)

0,66
(0,07)

0,56
(0,07)

0,4S
(0,09)

0,63
(0,08)

Voorgaane schattingsuitkomst is, afgezien van de hier onbesproken gebleven
preliminaire data-analyse waaruit de transformatie V V,2 ln resulteerde, bereikt
na zeven schattings- en diagnostische rondes. De volledig uitgeschreven model-
len zijn opgenomen in tabel 7.
Vergelij ken we de modellen uit tabel 7 met die verkregen door schatting van
univariate ARIMA-modellen (vgl. Fase, 1981a,b) dan blijken alleen de model-
len voor de rijksdaalder op elkaar te gelijken; voor alle overige muntsoorten
leidt de inultivariate benadering tot wezenlijk andere modellen.
Ret univariaat geschatte model voor de rijksdaalder luidt:

(1 — 0,40B)ws~ = (1 + 0,36B
6)asr

Dat voor het kwartje:

(1 — O,41B)w
3, = (1 + O,40B

3)(l — O,84B’2)a
3~

en voor het dubbeltie (zie Fase, 198lb. tabel 1 blz. 186):

(1 — O,33B)(1 — O,72B’
2) Vln x

2, =- 0,0012 + (1 +-0,l7B
3)a

2~
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Dit verschil in modellen zet zich voort in de voorspelkwaliteit. Deze is voor de
multivariate modellen aanzienlijk beter dan voor de univariate modellen. Zo
bedraagt de wortel van de gemiddelde kwadratische voorspelfout voor het dub-
beltie in het multivariatemodel 2200 tegen2840 in het univariate model. Bij het
kwartje bedragen deze grootheden resp. 740 en 1590. Cverigens moet hierbij
worden aangetekend dat er evenzo voorbeelden te vinden zijn waar deze winst
in voors7pelkwaliteit niet zo duidelijk aanwezig is (b.v. in het geval van de Lydia
Pinkham gegevens).

4. HET ARIMA-MODEL INDE
MARKTONDERZOEKLITERATUUR

De vraag kan worden gesteld in hoeverre het multivariate tijdreeksenmodel
heeft geleid tot bijdragen in de literatuur van betmarktonderzoek. In deze para-
graafwordt een vijftal van deze bijdragen — verschenen in het toonaangevende
maar nogal academische Journal ofMarketing Research — besproken, mede om
aldus op de desbetreffende studies de aandacht te vestigen van in de praktijk
werkzame marktonderzoekers.

De eerste studie is die van Moriarty en Salamon (1980) en betreft de afzet van
een veelvoudig verkocht — maar niet nader aangeduid — merkartikel in vier
aan elkaar grenzende staten in de VS. Aan deze data wordt een vector ARMA-
model aangepast, algemeen gerepresenteerd door onze vergelij king (2). Moriar-
ty en Salamon noemen dit naar analogie van het desbetreffende regressiemodel
een SURARMA-model (SURARMA = seemingly unrelated ARMA-model). In
deze toepassing wordt dit model gekarakteriseerd door een diagonale covarian-
tiematrix ~; m.a.w. de storingen der onderscheiden vergelijkingen zijn ongecor-
releerd. Vergelijking van de voorspelkwaliteit van het geschatte multivariate
model met dat van de univariate modellen leert dat de winst aan voorspelkracht
van het gebezigde SURARMA-model aanmerkelijk is en ruimscboots opweegt
tegen de icts hogere kosten van schatten. Deze winst varieert voor de beschouw-
de produkten echter aanzienlijk en ligt bij een voorspelling voor drie maanden
vooruit tussen 1% en 19%.

Het voorspelvermogen van bet vector ARIMA-model is ook voorwerp van on-
derzoek in de studie van Umashankar en Ledolter (1983). Anders dan Moriarty
en Salamon postuleren deze auteurs op a priori gronden een vector ARIMA-
model met een diagonale covariantiematrix en passen dit model toe op de maan-
delijkse verkopen van merkartikelen van vijf concurrerende postorderbedrijven
in de VS. Zij beschouwen de schatting van bet diagonale vector ARIMA-model
als een analysestap tussen univariaat en multivariaat ARMA-model. Cok zij
vergelijken de voorspelkracht van bet model met die van het univariate model.
Zij vinden een aanzienlijke winst in voorspelvermogen van 15 ~30% voor voor-
spelling ~n maand vooruit en van 12 ~ 20% voor zes maanden vooruit.

De twee andere bier te bespreken voorbeelden uit de literatuur zijn vooral inte-
ressant omdat zij als bet ware de aanzet bieden voor de multivariate transfermo-
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dellen. Deze onderscbeiden zich van de tot dusver besproken multivariate sto-
chastische modellen doordat de wisselwerking niet aileen via de stocbastiscbe
term verloopt maar ook via de verklarende variabelen. De multivariate transfer-
modellen vormen een stelsel transfermodellen op dezelfdewijze als het multiva-
nate regressiemodel een stelsel veelal multipele regressievergelijkingen2 omvat.

Beide studies analyseren de invloed van verkoopinstrumenten en de concurre-
rende omgeving op het marktaandeel. De studievan Hlanssens (1980) is een con-
currentie-analyse van drie luchtvaartmaatschappijen die de verbinding tussen
twee steden onderbouden. De verkoopinstrumenten van de luchtvaartmaat-
schappijen bestaan uit de dienstregeling, het aantalvluchten per dag en de recla-
me-inspanning. Voortbouwend op een concurrentiemodel van Lambin, Naert
en Bultez formuleert Hanssens een transferfunctiemodel voor het marktaandeel
van elk der concurrenten om de invloed te kwantificeren van de marketing-mix
en het marktaandeel van de concurrentie. Door dit laatste wordt rekening ge-
houden met de onderlinge reacties van de beschouwde marktpartijen. Een inte-
ressante uitkomst van Hanssens’ onderzoek is de duidelijke invloed van totale
marktgroei en verhevigd concurrentieel optreden op de afzet. Vermeldenswaard
is ook de opmerking van Hanssens (blz. 483) dat ‘The need for time series ana-
lysis is inversely related to the amount of prior knowledge about the market’.
Dit houdt tevens een waarschuwing in tegen een ondoordacht beroep op het
tijdreeksenmodel. De probleemstelling van Hanssens met overwegende aan-
dacht voor de wederzijdse beinvloeden van het marktaandeel van de beschouw-
de drie luchtvaartrnaatschappijen zou ecbter nog verdiept kunnen worden door
het multivariate transfermodel in plaats van het geschetste transfermodel als
uitgangspunt te nemen.
Uitgaande van een stochastisch merkenkeuzemodel ontwikkelen Bass en Pilon
(1980) een geaggregeerd econometriscb model voor marktaandelen dat met be-
hulp van elementen uit het tijdreeksenmodel nader wordt geanalyseerd. Ret
desbetreffende onderdeel wordt door hen als MTSA (= multiple time series
analysis) aangemerkt. De toepassing van Bass en Pilon betreft de vier leidende
merken ketchup in de Verenigde Staten, te weten Heinz, Hunt’s, Sniders en
Delmonte die samen 65% van de markt voorzien. De overige merken (Brooks,
Ann Page, Cherry Valley, Natco en Heinz chile sauce) halen nimmer meer dan
5% van de markt. Uit consumentenpanels zijn voorts prijsgegevens bescbik-
baar. Uitgevoerd wordt een causaliteitsanalyse A la Granger om te komen tot
een specificatie van bet marktaandelenmodel voor de verschillende merken in
de gedaante van een transferfunctiemodel. Hierin fungeren naast marktaande-
len, de relatieve prijzen als venklarende variabelen.
De benadering van Bass en Pilon is op te vatten als een voorbeeld3 van een yen-
kennende toepassing van Hanssens’ bierboven geciteerde dictum. Een alterna-
tieve — en naar mijn overtuiging doorzicbtiger — aanpak biedt bet multivariate
tijdreeksenmodel. Anders dan bet transferfunctiemodel vergt dit immers geen
voorafgaande kennis omtrent de causale samenhangen. Deze volgen — zoals
met de in paragraaf 3 gegeven voorbeelden is geYllustreerd — rechtstneeks uit de
empinische analyse.

Een recent voorbeeld van een in deze geest uitgevoende analyse is Leone (1983).
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Voon een tiental merkartikelen analyseent deze onderzoeker het reactiepatroon
van de verkopen op reclame-inspanningen. Met mogelijke interacties wordt re-
kening gehouden door een multivariaat tijdreeksenmodel te postuleren. Dit in-
teressante onderzoek leert dat voor de beschouwde data — die om reden van
vertrouwelijkheid niet nader worden aangeduid — het tijdreeksenmodel niet tot
een van het gebruikelijke regressiemodel afwijkende conclusie leidt, vooral om-
dat de invloed van de reclame-inspanning veelal vertraagd blijkt te zijn. Dit re-
sultaat is belangwekkend omdat dit het vermogen van het tijdreeksenmodel
toont om onbekende reactiepatronen in de tijd nauwkeunig te identificeren. Het
resultaat van deze analyse door Leone sluit ovenigens aan op onze analyse van
de Lydia Pinkham gegevens beschreven in paragraaf 3.2.

5. BESLUIT EN BEGORDELING

Dit artikel heeft ten doel de aandacht te vestigen op de mogelijkheden van het
vector ARIMA-model voor gebruik in het marktonderzoek. Dit is in de eerste
plaats gedaan aan de hand van een drietal concreet uitgewerkte voorbeelden,
ontleend aan de praktijk van het marktonderzoek. Vervolgens is een vijftal
voorbeelden besproken, welke werden genomen uit het prestigieuze Journal of
Marketing Research. Spiegeling van deze studies in bet abstracte multivaniate
tijdreeksenmodel brengt aan bet licht dat de besproken studies hierdoor niet al-
leen theoretisch doorzichtiger worden, maar in bun empiniscbe uitwerking
slecbts mogen gelden als speciale gevallen van het multivaniate tijdreeksenmo-
del.

Komend tot een beoordeling van bet vector ARIMA-model voor pnaktisch ge-
richt manktonderzoek moet wonden vastgesteld dat het multivaniate tijdreeksen-
model zonder twijfel aanzienlijk gecompliceerder is dan bet regressie- of univa-
nate tijdreeksenmodel. De toepassing van bet regressiemodel veronderstelt ecb-
ter veel apriori kennis over de achterliggende economische en statistische struc-
tuur. Cntbreken deze inzicbten dan biedt het multivariate tijdreeksenmodel —

zoals de aanbaling van Hanssens in paragraaf 4 illustreent — een doeltreffend
hulpmiddel om deze te verwerven. Dit betreft zowelde aard van causale verban-
den en de mate van wederzijdse beYnvloeding van bijvoorbeeld marktvaniabelen
als de vertragingsstructuren en statistische kwesties van trendcorrelaties en de
aard van de stoningstermen. Overigens suggereren -de recente ontwikkelingen in
de econometrie eerder een synthes7e van regressie- (voor zover toegepast op tijd-
reeksendata) en tijdreeksenmodel dan een tegenstelling. Zoals reeds in de inlei-
ding wend opgemenkt, vertoont bet multivaniate ARIMA-model grote overeen-
komst met het multivaniate regressiemodel, dat de eerste stap is voor de analyse
van stelsels simultane regressievergeiikingen.

Het transfermodel — dat in feite een algemeen geformuleerd multipel regressie-
model vormt — is een speciaal geval van het vector ARIMA-model. Ret Lydia
Pinkham voonbeeld uit paragnaaf 3.2 illustreert zulks. De statistische verfijning
van het vector ARIMA-moel resulteert voorts inveel praktische gevallen in een
nauwkeuniger voorspelresultaat. Ret is juist op dit voorspelgebied dat het tijd-
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reeksenmodel — zowel univaniaat als multivariant — in de praktijk zijn grote
nut toont omdat het, anders dan bij prognoses met regressievergelijkingen, geen
vooninformatie omtrent verklanende vaniabelen vereist.

Voor het schatten van en voorspellen met tijdreeksenmodellen is inmiddels een
aantal op gebruikers toegesneden rekenprogramma’s op de markt. Vermelding
verdient de programmatuun ontwikkeld door de Engelse firma Gwilym Jenkins
& Partners Ltd. (St. Helier, Jersey, Channel Islands) en de Amenikaanse Scien-
tific Computing Associates (DeKalb, Illinois), waarvan de leiding berust bij G.
Hadok, een voormalig medewerker van de hooglerare:n Box en Tiao. De yak-
groep Marktanalyse en bedrijfsstatistiek van de Erasmus Universiteit Rotter-
dam (zie Fase, 1982, 1984b) beschikt eveneens over de bedoelde tijdreeksenpno-
grammatuur in operationele vorm.

NOTEN
I. Zie voorts Bell en Hilimer (1984) en bijbehorende commentaren in het Journal or Economic and

Business Statistics, oktober 1984, blz. 291-320.
2. Naar analogie met het gebruik in de regressie-analyse heeft multipel betrekking op het feit dat

het aantal verkiarende variabelen groter is dan ~n, zodat het bij multivariaat om een stelsel (re-
gressie-) vergelijkingen gaat. Overigens is de terminologie terzake in de Iiteratuur niet steeds zui-
vein en eenduidig.

3. Een navolging van dit voorbeeld biedt T.J. van Lieshout in ‘Een tijdreeks-schatting vanmarkt-
aandelen’, doctoraalscriptie Commerciele economie, Erasmus Universiteit Rotterdam, oktober
1982, met een toepassing op Nederlandse consumentenpaneldata, beschreven in o.a. verhuip &
wijnberger (1982).
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10. Individueel financleel beheersgedrag

G.M. VAN VELDHOVEN

SAMENVATTING

In dit artikel wordt een overzicht gegeven van psychologische factoren en processen die
van belang zijn binnen het financieel beheer. Nadruk wordt gelegd op de individuele
aspecten. Nagegaan wordt welke afzonderlijke componentenbinnen de verwerving en al-
locatie van het inkomen te onderscheiden zijo en in hoeverre zil ook psychologisch on-
derling samenhangen qua motivatie, beslissingsproceskarakteristieken, attitudes, etc.
Onderscheid wordt gemaakt tussen verwervings- en verdelingsbeslissingen enerzij ds, en
plannings- en organisatieprocessen anderzijds. De invloed van omgevingsvariabelen op
het individueel financieel beheer wordt besproken in samenhang met enkele psychologi-
sche factoren.

1. UITGANGSPUNTEN

Beziet men de scala van financieel-economische gedragingen van het individu
dan beslaan deze een uitgebreid en gevarieerd terrein: het openen van rekenin-
gen, het betalen van belastingen, het aangaan van financi~le verplichtingen, het
innen van kinderbijslag en, niet te vergeten, het spenderen van geld aan talloze
consumptieve doelen. De vraag is of binnen dit geheel enige systematiek en sa-
menhang te onderkennen valt, dan wel of het om betrekkelijk autonome hande-
Lingen gaat, uiteraard binnen de mogelijkheden van blivoorbeeld het eigen in-
komen, maar toch psychologisch gesproken als onafhankelijke gedragsvormen
te beschouwen met eigen motivatie, op grond van autonome beslissingen en los
van andere financieel-economische gedragingen.
Economisch gesproken ligt het voor de hand al deze gedragingen in ~n verband
met elkaar te zien. Alle genoemde gedragsvormen zijn te herleiden tot inko-
mens-, bestedings- of investeringsgedragingen.
Niettemin doet zich het probleem voor dat de veelheid van economische gedra-
gingen zich psychologisch niet tot het eenvoudige, uit drie termen bestaande
model van sparen, besteden en inkomen laat herleiden. Schulden zijn, econo-
misch gesproken, negatieve spaarposten; psychologisch echter gaat het om een
gedragsvorm met een voLstrekt eigen belevingskarakteristiek. lets dergelijks
geldt voor de aanschaf van duurzame consumptiegoederen, die economisch ge-
zien als investeringen te beschouwen zijn doch die psychologisch dikwijls als
bestedingen worden ervaren. Zoals gezegd: motivatie, beslissingscriteria, op te
Lossen problemen, aanwendingsdoeleinden en andere psychologische aspecten
geven dikwijls een dusdanig eigen karakteristiek aan economische gedragingen
dat men deze gevoeglijk als onafhankelijke en autonome gedragsvormen kan
zien.
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Daarnaast is er het probleem van de sociale samenhang waarbinnen deze econo-
mische gedragingen zich kunnen voltrekken. Men kan zich afvragen of de
laatste eenheid van economisch handelen het individu is, dan wel het gezin.
Wanneer niet het individu maar het gezin de uiteindelijke basis-eenheid is,
waaraan het verwerven van en de aanwending van het inkomen over de verschil-
lende economische categorie~n (sparen, besteden, aanschaffingen, credietname,
etc.) gerelateerd moet worden gedacht, dan rust de vraag of al deze gedragingen
in onderlinge afstemming tussen de gezinsleden tot stand komen en dus in on-
derlinge afhankelijkheid beschouwd dienen te worden, dan wel als afzonderlij-
ke, mm of meer toevallige — gegeven zekere randvoorwaarden — acten gezien
moeten worden.
Bij de benadering van deze problematiek zullen de volgende uitgangspunten gel-
den:
— de verwerving, de allocatie en de planning van inkomens en andere middelen
van bestaan kunnen gezien worden als onderdelen van een omvattend be-
heersysteem. De samenhang tussen de verschullende gedragingen binnen dit
beheersysteem kan zich op verschillende niveaus voordoen en verschilt, naar-
gelang het niveau, in mate van concreetheid, specificiteit en uitgewerktheid;

— hoewel bovengenoemd beheersysteem zich zeer wel laat verbinden met het
gezin als uiteindelijke basiseenheid van economisch handelen, kan een eco-
nomisch-psychologische verklaring van economisch gedrag in laatste instan-
tie sleclits geformuleerd worden op het niveau van individueel gedrag;

— er wordt van uitgegaan dat het beheer met betrekking tot de middelen van
bestaan i.c. de verwerving en besteding van inkomen, te benaderen is vanuit
een cognitief afwegingsproces waarbij de beoordeling van het nut van econo-
mische gedragingen plaatsvindt op zichzelf dan wel in afweging tegen andere
alternatieven of tegen de belangen van andere individuen binnen het beheer-
systeem.

In het volgende wordt op ieder van deze uitgangspunten nader ingegaan.

Hi~rarchisch beheer

Allereerst het concept van een hi~rarchisch beheer. Verondersteld wordt dat —

welke economische eenheid men ook neemt, gezin of individu — economische
gedragingen uiteindelijk gericht zijn op het welzijn van de ‘eenheid’ die in doel-
stellingen en waardengerichtheden besloten ligt. Vervolgens wordt ervan uitge-
gaan dat er verschillende verbanden te onderscheiden zijn in de wijze waarop
economische gedragingen samenhangen met de doelstellingen van de eenheid.
Zo is er op een betrekkelijk abstract niveau sprake van een productie-, een
consumptie- en een investeringsfunctie. Dit schema correspondeert niet met de
wijze waarop concrete economische gedragingen zich in bonte vari~teit voor-
doen. Met betrekking tot het feitelijke beheer worden de volgende niveaus on-
derscheiden:

a. In de meest algemene zin gaat het om de economische productie (arbeid, tijd,
diensten, bekwaamheden en vaardigheden, goederen en producten) die door de
eenheid wordt voortgebracht en aangeboden en om de verdeling en aanwending
van de opbrengsten en middelen die uit genoemde productie voortvloeien. Op
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grond van practische overwegingen wordt dit in het volgende ingeperkt tot het
terrein van de inkomensverwerving en de verdeling van dit inkomen over ver-
schillende aanwendingscategorie~n. Dit zal worden aangeduid als het financieel
beheer.

b. Binnen het financieel beheer gaat het enerzij ds om verwervings- en verde-
lingsprocessen, anderzijds om plannings- en organisatieprocessen.
De verwervings- en verde/ingsprocessen hebben betrekking op het inkomen, de
budget-allocatie en de collectieve af- en overdrachten, waarbij onder budget-al-
locatie wordt verstaan de verdeling van middelen ove:r een aantal aanwendings-
of allocatiecategorieen op grond van afzonderlijke behoeften, prioriteiten en
doelstellingen van de betrokken eenheid zeif, terwijl de collectieve aan- en over-
drachten betrekking hebben op algemene, buiten de eenheid liggende aanwen-
dingscategorie~n en meestal een verplichtend want ccllectief opgelegd karakter
hebben.
De verwervings- en verdelingsprocessen hebben in een aantal gevallen een dis-
cretionair karakter, d.w.z. komen tot stand en zijn veranderbaar op grond van
keuzen, overleg, planning en andere beslissingsgedragsvariabelen. Het inkomen
is voor sommige beroepsgroepen duidelijk wel, voo:r andere minder, en voor
sommige nauwelijks beYnvloedbaar. De meeste collectieve overdrachten zijn
‘gegeven’ en niet individueel beinvloedbaar. Binnen het individuele bestedings-
budget zijn sommige centrale posten (voeding, gezoudheid) niet of nauwelijks
beYnvloedbaar, andere (recreatie) wel.
Deplannings- en organisatieprocessen hebben betrekking op het in de tijd op el-
kaar afstemmen van effecten en implementaties van verwervings- en verdelings-
processen. Voor zover het om discretionaire verwervings- en verdelingsbeslis-
singen handelt, behoren de planningsaspecten uiteraard tot de beslissingsover-
wegingen. Bij niet-discretionaire processen heeft de planning voornamelijk be-
trekking op de implementatie. Plannings- en organisatieprocessen kunnen hun
neerslag krijgen in mm of meer uitgewerkte financi~le plannen waarin op korte-
re of langere termijn de voorziene of noodzakelijke samenhang tussen de ver-
wervings- en verdelingsprocessen en hun consequenties vastligt. Deze financi~le
plannen hebben een zeker normatief karakter.
Hoewel de collectieve af- en overdrachten deel uitmaken van het financieel be-
heer, zullen zij op grond van hun duidelijk eigen overige karakteristieken her
niet worden besproken.

c. Inkomensverwerving en budget-allocatie zijn geen homogene gedragscatego-
rie~n, maar zijn nader onder te verdelen. In de traditionele economische bena-
dering wordt het inkomen gealloceerd over consuniptie en het spaargedrag.
Hoewel Katona het begrip budget-allocatie niet als zodanig hanteert, is wel dui-
delijk dat voor hem het inkomen meer is dan de optelsom van consumptieve
bestedingen en sparen. In dit verband is de herformulering die hij geeft van deze
‘oer-functie’ betekenisvol (Katona, 1975, p. 237): inkomen + geleende bedra-
gen = discretionaire bestedingen + overige bestedingen + discretionair sparen
+ contractueel en overig sparen. Door de formule aldus te herschrijven ont-
neemt hij aan de oorspronkelijke vergelijking het mechanistische karakter en
onderscheidt hij een aantal mm of meer autonome functies binnen het beste-
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dings- en spaargedrag, terwijl hij ook uitdrukkelijk credieten en schulden in de
beschouwing betrekt. De nadruk in deze vergelijking hgt op afzonderlijke ver-
wervings- en verdelingscategorie~n, die binnen de verwerving en allocatie van
het inkomen van belang zijn. Een nadere indeling zal later in dit hoofdstuk wor-
den gegeven.
Ferber (1973) maakt, in zijn voortreffelijk overzicht van de literatuur op het ge-
bied van economische beslissingen in het gezin, onderscheid tussen een viertal
versehillende beheersfuncties: het beheer m.b.t. liquide middelen, het beheer
m.b.t. het spaargedrag, het beheer m.b.t. bestedingen en het vermogensbeheer.
Met name het beheer m.b.t. de liquide middelen, door hem en anderen ook wel
aangeduid als ‘money-management’ of ook wel ‘cash-management’, moet ge-
zien worden binnen het kader van het financieel planningsgedrag. De registra-
tie, het overzicht en de synchronisatie van in- en uitgaande middelen vergt een
planning op korte en middellange termijn. Op langere termijn heeft de financi&
le planning betrekking op de afstemming en inpassing In de tijd van het verwer-
vings- en bestedingsgedrag binnen de doelstellingen c.q. waardengerichtheid
van het individu, en moeten daarmee samenhangende langlopende financi~le
verplichtingen of anticipaties en grote bestedingen worden verwerkt in het fi-
naacieel plan.

d. Tenaanzkn van afzonderlijke budget-alIocatiecategorie~n zoals bestedingen,
credieten en spaargedrag geldt dat deze verder uitsplitsbaar zijn. Zo maakt een
aantal auteurs (o.a. Gredal, 1966; Arndt, 1976; Van kaaij, 1979) met betrek-
king tot consumptieve bestedingsbeslissingen een nader hi~rarchisch onder-
scheid. Hierop aansluitend kan de volgende indeling worden gemaakt: meest al-
gemeen zijn de generieke keuzebeslissingen die betrekking hebben op hele beste-
dingscategorie~n, gevolgd door modale of productconcept-keuzebeslissingen
welke betrekking hebben op productsoorten of -klassen, en tenslotte de speci-
fieke of merkgebonden keuzebeslissing. Hoewel de definitorische en operatio-
nele afbakening van de verschillende niveaus niet eenvoudig en bij alle auteurs
dezelfde is, impliceert deze indeling in ieder geval dat ook binnen het consump-
tieve keuzegedrag een hierarchie van steeds specifiekere beslissingen en keuzen
onderscheiden kan worden. ‘Trek ik dit jaar geld uit voor een vakantie?’ heeft
betrekking op een generieke beslissing, die bij positieve beantwoording gevolgd
wordt door een keuze met betrekking tot wintersport-, strand-, culturele of an-
dere vakantiemodaliteit, welkekeuze tenslotte gevolgd wordt door een uiteinde-
luke specifieke vakantiekeuze: een veertiendaags verblijf in de tweede helft van
augustus in een appartement in Knokke. Op analoge wijze kan binnen het
spaar- en binnen het credietgedrag van een algemeen naar specifiek overgaand
beslissingsvefioop worden onderscheiden. Het hier gemaakte onderscheid
vraagt in verschillende opzichten om een nadere uitwerking.
De eerste uitwerking betreft de verhouding met de eerder genoemde allocatieve
budgetbeslissingen: worden die inderdaad autonoom en voorafgaand aan gene-
rieke en daaropvolgende consumptieve keuzebeslissingen genomen, of is het
eerder andersom in die zin dat budgetallocaties voortvloeien uit en implementa-
ties zijn van feitelijke consumptieve en andere keuzebeslissingen op ‘lager’ ni-
veau? Opgemerkt moet worden dat veel onderzoek naar spaar- en koopgedrag
in feite betrekking heeft op uitwerkings- en keuzealternatieven binnen ieder van
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deze categorie~n en daarbij kennelijk voorbijgaat aan of als gegeven veron-
derstelt de allocatieve overwegingen en beslissingen die aan dit keuze- en koop-
gedrag mogelijkerwijs voorafgaat. Hierop zal nader worden ingegaan in dit
hoofdstuk.
De volgende uitwerking betreft de wijze waarop de keuzen op de verschillende
niveaus binnen de verschillende budgetcategorie~n tot stand komen. Hierbij
speelt ook het voorhanden marktaanbod een duidelijke rol. Aangaande het
consumentenkeuzegedrag is een respectabele hoeveelheid onderzoeksliteratuur
voorhanden waar binnen het bestek van dit artikel niet nader op ingegaan kan
worden.

Uit bovenstaande bespreking mag als belangrijkste conclusie naar voren komen
dat het financieel beheer een complex geheel van gedragingen omvat die op ver-
schillende niveaus onderlinge samenhang vertonen doch die zich ook in veel ge-
vallen als autonome gedragsvormen voordoen. De vraag naar de planning en
sturing van dit geheel, de afwegingsprocessen en de criteria die daarbij een rol
spelen, is van centraal belang.

Individueel gedrag

Als tweede uitgangspunt geldt dat financi~le planning en beheer benaderd zal
worden onder het aspect van individuele gedragskarakteristieken. Financieel
beheer wordt gezien als een individuele gedragsvorm, waarbinnen individuele
vaardigheden, prioriteiten en preferenties, maar ook persoonlijkheidseigen-
schappen een rol spelen. Dit nu is geen onaanvechtbaar uitgangspunt.
Davis (1976) heeft bij zija overzicht van beslissingen binnen het gezin opge-
merkt, dat niet het individu maar het gezin de eigenlijke focus bij de bestude-
ring van het consumptief gedrag zou moeten vormen, en dat desondanks het
meeste onderzoek op dit terrein historisch gekarakteriseerd moet worden als ge-
preoccupeerd met consumenten als individuele beslissers. Hoe staat dit nu met
het financieel beheer?
Hoewel in het laatste decennium een toenemend aantal publicaties zijn versche-
nen over de rol van gezinsinteracties bij consumptieve beslissingen en er enkele
goede reviews zijn verschenen (Davis, 1976; Ferber, [979; Ferber & Lee, 1974;
Jenkins, 1980; Burns & Granbois, 1979) is het beeld met betrekking tot het hier
aan de orde zijnde financieel beheer onduidelijk.
Aangetoond is dat naargelang socio-economische status en de levenscyclus van
het gezin, en afhankelijk van het soort product of dienst er duidelijk verschillen
zijn met betrekking tot de vraag wie de uiteindelijke beslissingen neemt en hoe
deze tot stand komt. De indruk bestaat dat bijvoorbeeld de vrouw beslist bij de
aankoop van niet-duurzame en frequent gekochte producten, maar dat bij aan-
kopen van ingrijpende aard (auto’s, duurzame consumptiegoederen) de meer
generieke beslissingsaspecten voor rekening van de man komen, terwijl hier de
vrouw domineert in de beslissingen met betrekking tot het model en andere uit-
voeringsmodaliteiten (Kassarjian, 1982).
Terwijl nu met betrekking tot een lange reeks producten en diensten onderzoek
is gedaan naar de rol van gezinsleden in de aankoopbeslissing is met betrekking
tot de aspecten van allocatief budgetgedrag nauwelijks iets bekend. Stelselmatig
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en uitdiepend onderzoek ontbreekt; inzichten berusten op enkelvoudige vragen
aangaande vorm en omvang van het beheer en de budgetverantwoordelijkheid
(zie bijvuorbeeld voor Nederland Verhage & Green, [980).
Waar, zoals eerder werd aangegeven binnen het financieel beheer zowel budget-
allocatieve aspecten te onderscheiden zijn als meer specifieke uitwerkingsaspec-
ten binnen bepaalde budgetcategorie~n (Rosen & Granbois, 1983), is het denk-
baar dat hier sprake is van een parallel met bijvoorbeeld het aankoopgedrag
met betrekking tot duurzame consumptiegoederen.
Anderzijds: zelfs al is het aannemelijk dat ten aanzien van aspecten van finan-
ci~le planning en beheer gezinsinteractie plaatsvindt (in feite spitst het onder-
zoek naar gezinsinteractie zich overigens toe op de man-vrouw verhouding),
dan nog is het heel wel mogelijk dat een zodanige modus voor de uitvoering
hiervan is gevonden dat het in feite wel gaat om de individuele karakteristieken
van een van beide partners. Als een van de strategie~n die binnen interactie-ge-
dragingen gevolgd worden, moet nanielijk bij consensus tussen beide partners
genoemd worden de toebedeling van rollen. Zo noemen Ferber en Lee expliciet
de rol van ‘family financial officer’ (Ferber & Lee, 1974), een expertise op het
gebied van financieel beheer veronderstellend. Andere strategie~n berusten op
bargaining, overreding of andere conflictoplossende gedragsmodaliteiten. Het
probleem bij onderzoek naar interactie-patronen is echter dat de partners hun
eigen en elkaars rol verschillend taxeren (Park, 1982).
Tenslotte moet in dit verband gewezen worden op het toenemend aantal z.g.
~n-ouder gezinnen waarbinnen allocatieve beslissingen inderdaad door ~n in-
dividu genomen worden. Ook hier is een individueel psychologische verklaring
betekenisvol.

Hoe het ook zij: hoewel gericht onderzoek op de aanwezigheid en vorm van ge-
zinsinteractie bij budget-allocatieve beslissingen goeddeels ontbreekt, wordt er
in het volgende van uitgegaan dat deze beslissingen bij~n individu liggen. Het
financieel beheer zal dus in eerste instantie verklaard worden vanuit de motiva-
tie, vaardigheden en eigenschappen van het individu, waarbij aangenomen
wordt dat de preferenties en prioriteiten van andere gezinsleden, voor zover
aanwezig, door het individu in de rol van ‘financial officer’ worden verdiscon-
teerd. Alleen bij uitdrukkelijk paritair onderhandelen binnen het gezin gaat de-
ze benaderingswijze niet op. Meer empirische evidentie zou een deel van het spe-
culatieve karakter van dit uitgangspunt weg kunnen nemen.

Cognitieve processen

Als derde algemene uitgangspunt werd geformuleerd dat het financiecl beheer
een cognitieve aangelegenheid is. Met betrekking tot de inkomensverwerving,
de allocatieve budgetverdeling en de collectieve af- en overdrachten vindt een
afweging, mogelijk op versehillende niveaus, plaats waarbij de mogelijkheden
en prioriteiten van het individu, c.q. het gezin worden afgestemd op de doelstel-
lingen op korte en lange termijn. Het gaat hierbij om-een rationeel afwegings-
en beslissingsproces en niet om de loutere effecten van beslissingen en keuzen
die in feite binnen de budgettaire categorie~n genomenworden. Budgetallocatie
heeft betrekking op afzonderlijke cognitieve activiteiten binnen het financieel
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beheer vanhet individu. Dit geldt zowel voor de afweging en allocatie, als voor
de planning en organisatie.
Ook dit uitgangspunt is niet onaanvechtbaar. Om te beginnen is er nauwelijks
empirische evidentie voor het werkelijk bestaan van een financieel plan bij ge-
zinnen: Ferber vermeldt dat in verschillende onderzoeken hoge tot zeer hoge
percentages van de gezinnen (tot 87% toe) zonder enig financieel plan hun ‘fi-
nancieel beheer’ bleken te realiseren (Ferber, 1973). Anderzijds rapporteren
Olander en Seipel dat in verschillende onderzoeken naar spaarbeslissingen tus-
sen de 20% en 40% van de ondervraagden zichzelf systematisch en planmatig
spaargedrag toeschrijven en dat niet meer dan een-derde mm of meer accurate
voorspellingen kan doen omtrent de spaartegoeden 0J) een termijn van een half
jaar (Olander &Seipel, 1970). Gok hieruit blijkt dat planmatige financi~le plan-
ning en beheer in de praktijk slechts bij een minderheid voorkomt. Vervolgens
zijn er, zoals eerderaangeduid, binnen het financieel beheer een aantalgebieden
met een beperkt discretionair karakter. Voor de eerste levensbehoeften, huis-
vesting, kleding en medische verzorging geldt dat zij weinig budgettaire vrij-
heidsgraden hebben. Maar zelfs bij aanschaffing buiten de eerste levensbehoef-
ten geldt een vloeiendegrens tussen discretionair en nondiscretionair: een aantal
duurzame consumentengoederen behoren tot het standaardpakket van het ge-
middelde huishouden, en worden wellicht zelfs in mm of meer voorspelbare vol-
gorde aangeschaft (Kasulis e.a., 1979; Dickson e.a., 1983). Koelkasten, kleu-
rentelevisies, diepvriezers en, in de toekomst mogelijk ook videorecorders en
magnetron-ovens, verliezen zo een deel van hun discretionair karakter. Niette-
mm zullen zij altijd beslissings- en planningsgebonden blilven.
Op grond van dit soon overwegingen en bevindingen vragen Olshavsky en
Granbois zich in een uiterst critisch artikel dan ook af of er in het geval van
budgetallocatie werkelijkgesproken kan worden van een uitdrukkelijk cognitief
afwegings- en beslissingsproces: ‘all this suggests that themanner in which inco-
me is allocated across categories is largely nondiscretionary’. Niettemin zou ook
voor nondiscretionair aanwendingen van het inkomen tenminste een financieel
plan of schema gehanteerd kunnen worden. Verwijzend naar onderzoeksuit-
komsten van Hill uit 1963 vermelden Olshavsky en Granbois dat niet meer dan
20 A 25% van 300 ondervraagde gezinnen uit Minnesota een dergelijk plan han-
teerden (Olshavsky & Granbois, 1979).

De slotsom is niet erg positief. Hoewel nauwelijks aannemelijk is dat er met be-
trekking tot de verwerving en besteding van het inkomen geen centrale allocatie-
ye afwegings- en toedelingsprocessen zouden bestaan op het niveau van het in-
dividu, noch enige planning op kortere en langere termijn, is de empirische evi-
dentie voor de aanwezigheid van deze processen en de wijze waarop ze verb-
pen, zeer schaars en weinig overtuigend. Dit betekent dat een van de mogelijk
meest centrale concepten binnen het economisch gedrag van het individu niet
meer dan een speculatief karakter heeft en op zijn gunstigst naar een nog niet
betreden maar wel aanwezig ‘niemandsland’ verwijst.
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2. FINANCIFEL BEHEER: ELEMENTEN

Naar de keuzeprocessen met betrekking tot afzonderlijke productmerken, spe-
cifieke spaarvormen en andere varianten die binnen het marktaanbod te onder-
scheiden zijo, is relatief veel onderzoek verricht. Dit wordt minder naarmate
men in de ‘beheershi~rarchie’ een algemener niveau bereikt: kennelijk worden
allocatieve en planningsprocessen als ‘gegeven’ verondersteld. Niettemin is het
zinvol afzonderlijke aandacht aan deze processen te besteden en na te gaan wel-
ke afzonderlijke inkomens- en budgetcategorie~n in deze afweging en planning
mogelijkerwijs een rol spelen.

Bij de bespreking van de verschillende elementen die binnen het financieel be-
heer kunnen worden onderscheiden, zal worden uitgegaan van het volgende
overzicht:

bestedingen

budget-
allocatie

discretionair

non-
discretionair

sparen

credieten

langlopende
financiele
verplichtingen

afdrachten

discretionair>

inkomen

non-
discretionaij

planning
en
organisatie I korte termijn~

lange termijrF

financieel
beheer
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Niet alle elementen zullen even uitvoering en in schernatische volgorde worden
behandeld. Het onderscheid tussen discretionaire en niet-discretionaire beslis-
singen loopt minder parallel met bepaalde budgetaliocatieve categorie~n dan
het schema suggereert. Bovendien zal op deze plaats niet worden ingegaan op
overdrachts-gedrag in de vorm van belastingen, subsidies, uitkeringen, e.d.

Budget-allocatie

Binnen budgetallocatieve beslissingen zijn verschillende categorie~n te onder-
scheiden.

a. De eerste en grootste categorie is die van de consumptieve bestedingen.
Hier doet zich het probleem voor dat ‘consumptie’ geen homogeen begrip is.
Eerder werd al aangeduid dat binnen consumptieve beslissingen een hi~rarchie
te onderscheiden is, beginnende met generieke beslissingen. Maar wat zijn gene-
rieke beslissingen in termen van budgetallocatie? Zijn er autonome bestedings-
categorie~n binnen consumptieve budgetallocatie te onderscheiden, ieder met
eigen (hi~rarchische) onderverdeling en gezamenlijk opgeteld het totale con-
sumptieve bestedingsgedrag uitmakend? En vervolgens: op welk niveau moet
men deze autonome bestedingscategorie~n positioneren? Het is duidelijk dat
het enige valide aangrijpingspunt voor de defini~ring van autonome subcatego-
rieen het bestedingspatroon zelf is. Analyse van bestedingsgedrag kan inzicht
geven in onafhankelijkheid en samenhang van bestedingen op verschillende ni-
veaus.
Consumptieve bestedingen vari~ren naar de mate van discretionariteit: hoewel
bestedingen ten behoeve van eerste levensbehoeften onontkoombaar en auto-
noom zijn, kunnen deze toch vari~ren naar omvang van bestede bedragen, tijd-
stip en plaats van besteding, kwaliteitsniveau en andere karakteristieken die in
feite een zekerebeslissingsruimte markeren. Nog veel pregnanter geldt dit uiter-
aard voor producten en diensten die naar hun aard in hoge mate discretionair
zijn door hun luxe karakter en/of niet-noodzakelijkheid. Dankzij dit discretio-
naire karakter en de daarmee samenhangende elasticiteit kunnen consumptieve
bestedingen een differenti~rende expressieve functie hebben, naargelang de
prioriteiten en waardengerichtheden van verschillende groepen mensen. Dit
geldt evenzeer voor andere componenten die in Katona’s vergelij king voorko-
men.
Het onderscheid tussen discretionaire en niet-discretionaire bestedingen geeft
onvoldoende soelaas voor het hier gesignaleerde probleem. Weliswaar kan via
bijvoorbeeld de elasticiteit van consumptieve bestedingen het discretionaire ka-
rakter worden benaderd, doch wezenlijk is de vraag naar de onder deze elastici-
teiten werkende bestedingsprioriteiten en het niveau waarop deze onderscheiden
moeten worden.
Bij moderne budget-onderzoeken, zoals die in de Verenigde Staten en in andere
westelijke landen, en bij ons in de vorm van het C.S.B.-onderzoek naar gezins-
bestedingen plaatsvinden, worden een aantal voor de hand liggende indelingsca-
tegorie~n gehanteerd. Zo worden de consumptieve bestedingen door het C.B.S.
onderverdeeld naar posten zoals voeding, woning, kleding, schoeisel, hygiene,
ontwikkeling, verkeer, etc. Een aantal van deze posten is vervolgens onderver-
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deeld, zoals voeding bijvoorbeeld in aardappelen, groente, brood, fruit, vlees-
waren, etc. Op deze wijze leveren de Maandstatistieken van het C.B.S. een lo-
pend overzicht in absolute en gepercenteerde bedragen.
Hoeveel inzicht deze gegevens ook mogen verschaffen in gebruikspatronen en
bestedingspatronen van het Nederlandse gezin, het zijn gemiddelde gegevens,
samengevoegd uit de feitelijke bestedingsbeslissingen van duizenden gezinnen,
die ieder eigen consumptieve bestedingsprioriteiten hebben. De vraag is, of de
gemiddelde bedragen op zinvolle wijze ‘afgebroken’ kunnen worden naar on-
derliggende bestedingspatronen die representatief zijn voor consumptieve prio-
riteiten en preferenties van grote categorie~n individuen en gezinnen en die in
feite aansluiten bij de autonome afwegings- en beslissingscriteria van consump-
tieve bestedingsbeslissingen. Dit vergt een andere empirische aanpak die het be-
stedingspatroon op het meest primaire niveau i.c. het individu, het gezin, als
uitgangspunt neemt en vervolgens tot een taxonomie van bestedingspatronen
komt.
Een voorbeeld van het onderzoek dat hier bedoeld wordt is dat van Uusitalo die
aan de hand van Finsebudgetgegevens van gezinnen en een multivariate analyse
van een aantal uitgesplitste bestedingscategorie~n een drietal verbanden van met
elkaar samenhangende bestedingscategorie~n kon omschrijven. Deze drie con-
sumptieve prioriteitsschema’s worden door haar aangeduid als:
I. ‘moderniteit’, met een voorkeur voor bestedingen aan eindproducten en wel-
nig zelf gemaakte of geproduceerde goederen;
2. ‘mobiliteit’, gericht op eigen vervoer en transport en met als anti-polen ener-
zijds de met een laag inkomen samenhangende orientatie op eerste levensbe-
hoeften, anderzijds op uitdrukkelijk op eigen haard en huis gericht-zijn; en
3. ‘variositeit’, gericht op de elitaire, extravagante en culturele extra-aspecten
van consumptie tegenover, ook hier, de consumptieve gerichtheid op de eerste
levensbehoeften (Uusitalo, 1980).
Hoewel de auteur de uitkomsten primair ziet als verwijzingen naar onderliggen-
de ‘consumptieve stijlen’, kunnen zij ook gehanteerd worden als verwijzingen
naar de samenhangen tussen bestedingsbeslissingen en wellicht ook als indicato-
ren voor budgetallocatieve beslissingsdimensies. Nader empirisch onderzoek is
noodzakelijk. Bovendien moet opgemerkt worden dat ‘consumptieve priori-
teitsschema’s’ waarschijnlijk op verschillende niveaus, vari~rend in gedetail-
leerdheid qua omvang, aantal en omschrijving, te onderscheiden zijn. Het hier
gegeven Finse voorbeeld is illustratief, niet exclusief.
Er zijn in de literatuur andere indelingen ontwikkeld, bijvoorbeeld die geba-
seerd zijn op de behoeften-hi~rarchie van Maslow, waarbij producten en dien-
sten worden onderscheiden naar hun functie ten behoeve van de primaire be-
staanszekerheid, de sociale inpassing van het individu en, tenslotte, de zelf-ac-
tualisatie doch het betreft hier eenindeling die niet ontleend is aan bestedingsge-
drag (zich daar wellicht ook moeilijk op laat toepassen) en waaromtrent geen
empirische classificatieresultaten bekend zijn. Soortgelijke opmerkingen zijn te
maken over de consumptieclassificatie, gebaseerd op waardenori~ntaties zoals
die van Rokeach (Clawson & Vinson, 1977; Gutman &Vinson, 1979). Voor bei-
de indelingen geldt dat ze ontegenzeglijk waarde hebben doordat ze producten
en diensten indelen naar de functie die ze hebben voor psychologische behoefte-
bevrediging en waardenori~ntatie. Als verklaring voor feitelijke bestedingssa-
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menhang zijn ze echter ontoereikend, want te algemeen en zonder bestedings-
component.

b. Eerder werd een beschouwing gewijd aan het spar~IihTJ?k voor sparen geldt
dat het geen homogene gedragscategorie is. Spaargedrag kan op verschillende
motieven gebaseerd zijn, kan aan afzonderlijke beslissingen gebonden zijn dan
wel contractueel zijn vastgelegd, en kan zowel als autc’noom gedrag worden op-
gevat als samenhangend met andere allocatieve bestedingscategorie~n. De klas-
sieke benadering in de economie van sparen als vorm van uitgestelde consump-
tie (Keynes, 1930) is tegen de achtergrond van de verscheidenheid aan spaarvor-
men en spaarmotieven te negatief en niet adequaat als beschrijving van het com-
plexe gebeuren dat sparen in werkelijkheid is. De vanuit economisch-psycholo-
gische overwegingen meest principi~le indeling die ten aanzien van sparen gege-
yen kan worden, sluit aan bij het doorKatona gemaakte onderscheid tussen dis-
cretionaire en contractuele vormen van sparen enerzijcls, en het residuele sparen
anderzijds. Beide eerstgenoemde vormen zijn uitvloeisel van beslissings- en
planningsgedrag, terwijl het residuele sparen een zeer ‘passieve’ vorm van spa-
ren is: datgene wat na besteding van het inkomen overblij ft. Het is duidelijk dat
bij residueel sparen geen autonome verklaringsgrond nodig is; uit inkomen en
bestedingen vloeien de besparingen als het ware voort. Daarmee is het tevens
zeer moeilij k een andere operationele definitie van residueel sparen te geven dan
die als ‘rest-post’; derhalve zal de aandacht gevestigd moeten worden op de an-
dere componenten binnen het sparen.
Doorabos en Van Raaij (1983) hebben in een tijdreeks-onderzoek het verband
onderzocht tussen verschillende economische en psychologische determinanten
enerzijds en twee verschillende spaarvormen anderzijds: het z.g. institutionele
sparen (via pensioenfondsen, levensverzekeringen, etc.) en het z.g. discretionair
sparen (via banken, rekeningen, etc.). Beide spaarvorinen bleken in het verloop
van de tijd Qp verschillende wijze samen te hangen met een aantal economische
en psychologische predictoren en zich wederzijds autonoom te gedragen. Het
institutionele sparen (vgl. Katona’s ‘contractuele sparen’) laat — op geaggre-
geerd niveau — een duidelijke inkomenssamenhang zien, terwijl in het discre-
tionaire sparen psychologische variabelen een rol spelen.
Waar het institutionele sparen dikwijls een periodiek verplichtend karakter
heeft, zullen de implicaties vooral het financieel plan betreffen. Los daarvan
staan de allocatieve overwegingen en beslissingen. Opgemerkt moet worden dat
deze categorie allerminst eenduidig als ‘spaargedrag’ wordt beleefd: hoewel for-
meel bijvoorbeeld afbetalingsregelingen en premies voor levensverzekeringen
binnen de spaardefinitie vallen, zien de meeste mensen dit eerder als bestedin-
gen ter vermij ding van onverwachte/ongewenste risico’s dan als spaargedrag
(Olander & Seipel, 1970; Katona, 1975). Aan de vraag in hoeverre aan langlo-
pende financi~le verplichtingen een eigen belevings- en gedragskarakteristiek
moet worden toegekend, los van spaargedragkarakteristieken, zal nog meer
aandacht besteed moeten worden.
Blijft als enige ‘echte’ spaarcategorie het discretio:naire spaargedrag over,
waaronder vallen spaardeposito’s bij banken, obligaties, aandelen, e.d. Ook
ten opzichte van deze categorie geldt, dat het geen homogene categorie is. De
verschillende genoemde spaarvormen zijn eerstens niet zonder meer nitwissel-
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baar doch blijken qua socio-economische karakteristieken over verschillende
groepen van spaarders verdeeld.
Belangrijker nog is dat sparen ook qua functie voor het individu niet homogeen
is. Verschillende auteurs hebben verschillende indelingen naar functies, of mo-
tieven, geinaakt en het is de vraag of deze dan wel binnen dezelfde allocatieve
beslissing~categorie vallen. De verschillende indelingen vertonen globaal enige
overeenkomst en zijn te herleiden tot drie basismotieven voor spaargedrag. Spa-
ren uit voorzorg, tegen onverwacht risico en als financi~le buffer kan worden
aangeduid als: reserve-sparen. Vervolgens is erhet sparen met het oog op te ver-
richten of te verwachten consumptieve bestedingen: consumptief sparen.
Tenslotte is er het sparen dat gericht is op bezit-vermeerdering: het vermogens-
sparen. De in de literatuur gegeven indelingen zijn in meer ofminder uitgebrei-
de zin te zien als varianten op deze drie functies (Schm~5lders, 1966; Katona,
1975; Keynes, 1936; Warneryd, 1983).
Dat binnen het discretionaire sparen rekening gehouden moet worden met mm
ofmeer autonome functies en budgetoverwegingen, is aannemelijk, gegeven het
feit dat het niet eenvoudig blijkt dit discretionair sparen te operationaliseren en
op eenduidige wijze vanuit economische en/of psychologische determinanten te
verklaren. Zowel Gianotten& Van Raaij (1982) als Lindqvist (1981) wijzen er in
dit verband op dat banksaldi beschouwd dienen te worden als aggregaten met
verschillende herkomstfunctie en bestemming. Dit alles leidt ertoe te veron-
derstellen dat binnen het discretionaire sparen, waarschijnlijk in samenhang
met de verschillende spaarmotieven, een aantal autonome spaarbeslissingscate-
gorie~n te ohderscheiden zijn en dat het discretionaire sparen niet een enkelvou-
dige budgetallocatieve beslissing is. Concreet uitgedrukt: het dilemma waarvoor
een spaarder zichgeplaatst ziet, luidt niet ‘spaar ik of zal ik dit jaar op vakantie
gaan’, maar ook: ‘sparen we voor een nieuwe auto of gaan we dit jaar op va-
kantie?’ of: ‘zal ik, gezien de vooruitzichten, voor alle zekerheid niet wat meer
opzijleggen?’.
Dat spaargedrag — afgezien van de verschillende categorie~n en functies — een
afzonderlijke categorie binnen de budget-allocatie is, en niet ‘gedetermineerd’
wordt door het inkomen, blijkt ook uit het feit dat mensen altijd sparen, 66k
wanneer het rationeelgeen zin heeft gezien bijvoorbeeld de inflatieratio. Maital
vermeldt dat in 1979 meer dan 80% van degenen die eennieuwe auto op afbeta-
hag kochten, te kennen gaven tegelijkertijd een aantal spaardeposito’s aan te
houden: ongetwijfeld geen optimale economische beslissing! (Maital, 1982;
Warneryd, 1983). Anderzijds: de autonomiteit van het spaargedrag is — binnen
het geheel van de budget-allocatie — niet onbeperkt. Afweging tegen en wissel-
werking met andere allocatieve categorie~n vindt voortdurend plaats. De afwe-
ging tussen ‘sparen’ en ‘besteden’ — afgezien van het niveau waarop deze afwe-
ging plaatsvindt — behoort tot de centrale onderzoeksopgaven binnen de bud-
getallocatieve beslissingen. In ieder geval gaat het hierbij om een complexe rela-
tie: Juster heeft erop gewezen dat aankopen kunnen plaatsvinden anticiperend
op oplopende prijzen etc. en in die zin besparingen inhouden (Juster, 1981). In
dit verband moet ook gewezen worden op de ‘dubbele’ karakteristiek van voor-
raadvorming van goederen (hamsteren, proviandering) waarin spaar- en beste-
dingselementen onderscheiden zijn. Een ander voorbeeld geven Olander & Sei-
pel (1970) wanneer ze stellen dat bestedingen aan duurzame consumptiegoede-
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ren blijkens empirische studiesniet komen naast of bovenop, maar inplaats van
het reguliere spaargedrag. In de verhouding tussen besteden en sparen spelen
wijzigingen in externe omstandigheden en de wijze waarop die worden waarge-
nomen, een belangrijke rol. Op dit onderzoeksgebied heeft ook met name Kato-
na studies verricht.

c. Een volgende categorie binnen de budget-allocatie betreft het crediet-gedrag.
Aansluitend bij een in de literatuur gebruikelijk onderscheid kan het consumen-
tencrediet worden onderscheiden inhet z.g. geld-crediet en het financieringscre-
diet. Het geld-crediet omvat als belangrijkste elementen de persoonlijke lenin-
gen, het doorlopend crediet, het crediet op de salarisrekening en het z.g. hypo-
thecaire crediet. Financieringscredieten betreffen afbetalings- en huurkoopfi-
nanciering. Het hier gemaakt onderscheid is van belang omdat zich volgens de
lii nen van dit onderscheid ingrijpende veranderingen binnen het crediet hebben
voorgedaan en omdat dit onderscheid waarschijnlijk ook relevantie heeft voor
de karakteristieken van het corresponderende budgetallocatieve gedrag.
Aan Dessart e.a. en aan Dotinga ontlenen wij enkele gegevens betreffende de
toename en verdeling van het totale consumptieve crediet (Dessart, Kuylen &
De Vries, 1982; Dotinga, 1983). Het jaarlijks verstrekt crediet in Nederland is
toegenomen van 1.757 miljoen in 1970 tot 7.403 miljoen in 1980, terwijl het uit-
staande crediet in dezelfde periode toenam van 2.306 miljoen tot 12.955 miljoen
gulden.
Binnen het consumptieve crediet is het aandeel van het doorlopend crediet en
het crediet op de salarisrekening steeds groter geworden: in 1970 ca. 9%, in
1980 ca. 40% van het totaal.
Deze verschuiving komt in feite neer op een verschuiving naar ‘discretionaire’
vormen van credietname: het crediet als een snel beschikbare, aanvullende fi-
nancieringsbron, als het ware in het verlengde van het reguliere inkomen. Hier-
mee wordt eenin psychologisch opzicht zeer relevante ontwikkeling gemarkeerd
binnen het geheel van budgetallocatieve beslissingen van mensen. Terwijl afbe-
talingscredieten en huurkoopregelingen gekoppeld zijn aan goederen, worden
geldcredieten, uiteraard na een toetsing, vrijelijk en ‘on-geoormerkt’ ter be-
schikkinggesteld aan de credietnemer. Op het niveau van de budgetallocatieve
beslissingen betekent de mogelijkheid tot crediet extra ruimte voor financi~le
planning en beheer.
Crediet is bepaald meer dan een vorm van negatief sparen. Maital heeft gewe-
zen op de paradox in de evaluatie van credieten waarbij aan de ene kant de laat-
ste vijf jaar nooit minder dan 60% van de Amerikanen de uitspraak heeft on-
derschreven dat het fout is om op crediet te kopen, en waarbij ‘financial fitness’
voor tenminste 40% van de ondervraagden betekent ‘schulden-vrij’ te zijn,
waar tegenover staat dat in de Verenigde Staten het uitstaand crediet in de ze-
ventiger jaren is toegenomen tot een-kwart van het netto inkomen (Maital,
1982). Deze paradox is een echte paradox wanneer individuen inderdaad de te-
genstrijdigheid tussen attitude en gedrag ervaren als een dissonantie. Tegen de
achtergrond van deze dissonantie verklaart Maital dan ook de toenemende po-
pulariteit van bijvoorbeeld creditcards die het lenen acceptabeler doen zijn.
Denkbaar is dan ook dat de paradox wel een logische maar geen psychologische
paradox is omdat een aantal vormen van crediet niet (meer) als schuld, ook in
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demorele zin, worden ervaren. lets soortgelijks geldt het ‘rood-staan’ op lopen-
de salarisrekeningen, e.d.
Aannemende dat, ondanks de vloeiende lijn die er loopt tussen credieten en an-
dere beslissingscategorie~n binnen de budget-allocatie, er toch sprake is van af-
zonderlijke overwegingen en planning met betrekking tot credieten, is het op-
vallend hoe weinig onderzoek gedaan is naar de processen die daarbij een rol
spelen respectievelijk het credietgedrag verklaren. Knylen vermeldt in eenlitera-
tuuroverzicht, dat het onderzoek met betrekking tot credieten zich toespitst op
de socio-economische kenmerken van leners tegenoverniet-leners en op de mdi-
catoren van credietverstrekkingsrisico’s, doch dat onderliggende gedragsme-
chanismen nauwelijks aan bod komen (Kuylen, 1979). Zo geeft hij een over-
zicht van categorie~n credietnemers met een verhoogd risico waarbij de volgen-
de factor~n Van belang zijn:
— leeftijd (groter risico bij jongeren)
— burgerlijke staat (groter risico bij gescheiden personen)
— aantal personen per huishouden (~n persoon of meer dan zes groter risico)
— geslacht (vrouwen kleiner risico)
— inkomen en opleiding (lagere opleiding en lager inkomen groter risico)
— gezinsfase (ongehuwden zonder kinderen minder rjsico)
— huwelijksduur (huwelijken korter dan drie jaar groter risico)
— financii~le reserves (geen financiele reserves groter risico)
— duur van arbeidsbetrekking (hoe korter het dienstverband hoegroter het risi-
co)

— inkomensverandering (hoe groter de verandering, hoe groter het risico)
— eigendomsverhouding woning (bij huurders of kanierbewoners groter risico)
— bezit telefoon (groter risico bij mensen zonder telefoon)
— woonduur (hoe langer wonend in dezelfde woning, hoe kleiner risico).

Deze factoren kunnen via scoresystemen vertaald worden in een ‘normatief’
toelatingseleid, doch de overwegingen en gedragsmechanismen die aan crediet-
gedrag ten grondslag liggen worden er niet door inzichtelijk gemaakt. Van be-
lang zij n daarbij zowel de beslissingsproces-elementen (informatiegedrag met
betrekking tot mogelijke alternatieven, vergelijking van rente, condities, sanc-
ties, betalingsperiode, e.d.) als de planningsaspecten en inpassing in het finan-
ci~le plan.
Overigens hebben Dessart e.a. zelf een globaal kader gedefinieerd waarbinnen
zij een onderzoek naar het ontstaan van problematische schuld- en credietposi-
ties van consumenten hebben verricht. In dit model worden achtereenvolgens
een viertal klassen van factoren onderscheiden die voor het ontstaan van pro-
blematische schuldsituaties van belang zijn:
— invloeden die uitgaan van de credietgever op het credietgedrag van de cre-
dietnemer: institutionele factoren (credietvorm, prestatie- en distributiebe-
leid, toetsingsbeleid, e.d.)

— socio-structurele en soclo-culturele factoren (gezinsfase, inkomensniveau,
beroepsgeschiedenis, financieel beheersstijl, e.d.)

— psychologische variabelen (hierop zal later worden ingegaan)
— beslissingsgedragsvariabelen (informatiegedrag, kennisniveauydirecte/indi-
recte credietaanvrage bil financi~le instelling, e.d.).
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Van deze factoren zijn de institutionele verreweg het belangrijkste, wanneer het
gaat om de verklaring van problematische schuldsituaties, d.w.z. de aanwezig-
heid van veel risico-bevorderende en weinig risico-remmende credietkenmerken
bij individuen met ~n of meer lopende credieten. De overige subject-gebonden
variabelen verklaren niet op zich problematische credietsituaties maar hebben
wel een versterkend effect in bepaalde combinaties. Uit deze omschrijving blijkt
dat de conceptuele en operationele definitie van problematische credietsituaties
bij credietnemers geen eenvoudige zaak is. In het onderzoek van Dessart e.a.
wordt geen onderscheid gemaakt tussen het geldcrediet en het financieringscre-
diet als onderdelen van de definitie van de credietsituatie van individuen.
Waar huurkoop- en afbetalingscredieten naar hun aard reeds sterk consump-
tief-gebonden zijn en ook het geldcrediet voor een groot deel consumptief ge-
richt zal zijn, ligt het voor de hand analoge processen en gedragingen met con-
sumptieve bestedingen en consumptief spaargedrag te veronderstellen. Niette-
mm moet vastgesteld worden dat de budgetallocatieve aspecten van het crediet-
gedrag nog grotendeels onbekend zijn. Dit geldt zowel een mogelijke onderver-
deling naar autonome subcategorieen (consumptief crediet?, investeringscre-
diet?) als naar de samenhang en wederzijdse betnvloedingmet andere budgetca-
tegorie~n die welhaast per definitie verondersteld moet worden (credietopname
onder druk van consumptieve bestedingen, als gevolg van inkomensveranderin-
gen, e.d.).
De samenhang tussen credieten en andere budgetallocatieve categorieen komt
naar voren bijvoorbeeld in het cross-culturele onderzoek dat Katona, Strumpel
en Zahn in de begin zeventiger jaren in de Verenigde Staten en een aantal West-
Europese landen hebben uitgevoerd. Zij concludeerden bijvoorbeeld dat sparen
en credietname in de V.S. en in de Bondsrepubliek een verschillende functie
hebben. In de V.S. passen sparen en credietname in een patroon waarbij duur-
zame consumentengoederen op afbetaling worden gekocht en er sprake is van
een actief investeringssparen. In Duitsland daarentegen is er meer sprake van
consumptief sparen en een voorkeur voor de vorming van reserves en zekerheid
als richtsnoer voor sparen en credietname (Katona, Strumpel & Zahn, 1972).

d. Naast consumptieve bestedingen, spaargedrag en credietgedrag die in de hier
besproken vorm een sterk discretionair karakter hebben, is het wellicht zinvol
binnen het financieel beleid rekening te houden met niet — of minder — discre-
tionaire posten die wel een duidelijke invloed hebben op het planningsgedrag.
Gedoeld wordt op de categorie van 1anglopendefinanci~’le verplichtingen waar-
binnen vallen langlopende afbetalingsverplichtingen, hypothecaire leningen,
verzekeringsverplichtingen, e.d.
Volgens de indeling van Katona gaat het hier om contractuele verplichtingen die
technisch gesproken meestal als spaargedrag dienen te worden aangemerkt,
doch die in feite soms als sparen maar meestal als bestedingen worden ervaren.
Katona vermeldt dat de premies voor levensverzekeringen en het terugbetalen
van schulden door de meeste mensen gezien worden als uitgaven en niet als spa-
ren. Ret aflossen van hypothecaire schulden wordt door sommigen gezien als
uitgaven — namellik de verschuldigde rente — terwijl anderen het als bezitsver-
meerdering zien, zonder dat het daarmee in de beleving hetzelfde is als spaarge-
drag. Premies op het gebied van sociale zekerheid en particuliere pensioenvoor-
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zieningen worden, nog steeds volgens de onderzoeksbevindingen van Katona,
niet als spaargedrag ervaren (Katona, 1975).
Uit het hier naar voren komende beeld kan worden geconcludeerd dat de cate-
gone van langlopende financi~le verplichtingen weliswaar door het periodieke
karakter van de betalingen een duidelijk eigenplaats inneemt in met name de fi-
nanci~le planning van het individu, doch dat de beslissingen tot het aangaan van
de verplichtingengeenszins te herleiden zijn tot ~n onderliggende enkelvoudige
functie, en niet als eenhomogene en autonome budgetcategorie beschouwdmo-
gen worden. Overlap met overwegingen en beslissingsprocessen ten aanzien van
sparen, consumptieve bestedingen en credietgedrag liggen voor de hand.
Bij het aangaan van langlopende financi~le verplichtingen is het niettemin zin-
vol tenminste een afzonderlijke subcategorie te onderscheiden met betrekking
tot verzekeringsbeslissingen. Waar het gaat om het vermijden van toekomstig
risico, betreft het hier specifieke beoordelings- en overwegingscriteria. Bekend
is dat het inschatten van toekomstig risico niet zonder meer in relatie staat tot de
werkelijke kans op de betrokken risicovolle gebeurtenis. Er blijken een aantal
inschattings- en vereenvoudigingsregels te worden gehanteerd die van individu
tot individu vari~ren in ‘optimisme’ en in toegekende consequenties. Bovendien
blijkt het beoordelen van eigen behoeften en manco’s waarin verzekeringen
kunnen voorzien, zeer moeilijk en is de verzameling en vergelijking van infor-
matie slechts beperkt mogelijk. Bij het aangaan van verzekeringsverplichtingen
blijken tussenpersonen als vertrouwensagenten op te treden. Het budgetalloca-
tieve aspect van verzekeringsverplichtingen lijkt dan ook in veel opzichten spe-
cifieke kenmerken te bezitten. Overigens geldt ook hier dat een op onderzoek
gebaseerd inzicht in de van belang zijnde gedragsmechanismen goeddeels ont-
breekt zoals uit een recent literatuuroverzicht blijkt (Kuylen, 1983). Empirisch
onderzoek naar de zelfstandige functie van het vermij den van toekomstig risico
bij het aangaan van langlopende financi~1e verplichtingen is derhalve zeer ge-
wenst. -

In het voorgaande is nagegaan in hoeverre er autonome functies en beslissings-
velden zijn te onderkennen binnen de allocatie van het budget. Daarbij bleekop
een aantalpunten sprake van een ‘glijdende schaal’: autonomie kan op verschil-
lend niveau worden gedefinieerd. Uitgangspunt is geweest dat het onderscheid
tussen generieke, modale en variant-keuzen zich afspeelt binnen de begrenzing
van eenzelfde budgetallocatieve categorie. Verzekeringen bijvoorbeeld kan als
eengenerieke keuzecategorie wordenaangemerkt binnen langlopende financi~le
verplichtingen; levensverzekeringen en ongevallenverzekeringen zijn vervolgens
modale uitsplitsingsvormen; en, tenslotte, de verzekeringsmaatschappij en het
concrete product zijn specifieke varianten. Daarnaast is getracht bij de om-
schrijving van de autonome (sub)categorie~n uit te gaan van de kenmerken van
het budgetallocatieve gedrag (discretionariteit, institutionele vorm) als verwij-
zing naar onderliggende, afzonderlijke functies en motivationele categorie~n.

Samenvattend: een aantal verondersteld-autonome categorie~n binnen de bud-
get-allocatie laten zich als volgt omschrijven en nader onderverdelen:
consumptieve bestedingsprioriteiten, moeilij k eenduidig onder te verdelen naar
onderliggende consumptieve ‘prioriteits-schema’s’;
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spaargedrag, onder te verdelen in consumptief, vermogensgericht en op een fi-
nanci~Ie reserve gericht sparen;
credietgedrag, onder te verdelen in discretionaire credieten en objectgekoppelde
credieten;
Ianglopendeperiodiekefinanciele verplichtingen, onder te verdelen in risico-an-
ticiperende en overige financiele verplichtingen.

Deze budget-allocatie-categorie~n spelen een autonome rol in het allocatieve
beslissingsgedrag, maar vari~ren ook qua betekenis voor het financi~le plan-
ningsgedrag.

Het inkomen

Na de bespreking van enkele categorie~n die binnen de budget-allocatie van be-
lang zijn, dient vervolgens het inkomen aan de orde gesteld te worden. In de
psychologie leidt de belangstelling voor het inkomen een kommervol bestaan.
Voor zover psychologen zich bezig houden met inkomens geldt dat vrijwel uit-
sluitend de salariering als beloning van de arbeid in de arbeids- en organisatie-
psychologie (Thierry, 1981). Daarnaast echter kan het inkomen nog op andere
wijzen benaderd worden: als conditie voor de realisering van consumptieve en
andere financi~le gedragingen zoals deze in de budget..allocatie hun beslag krij-
gen, maar ook als indicator voor en onderdeel van de sociale positie van het in-
dividu, met name waar het de welvaartsverdeling betreft en de welzijnsbeleving
die het individu daaraan ontleent. Hier is vooral van belang het inkomen als al-
gemene conditie voor de vervulling van velerlei behoeften (zie voor een theoreti-
sche positionering: Opsahl & Dunette, 1966).

Wat is inkomen en op welke wijze bemvloedt het inkomen de budget-allocatie?
Definitorisch is er een heel scala van mogelijkheden. lnkomen kan gezien wor-
den als het totaal aan middelen waarover het individu de (al dan niet vrije) be-
schikking heeft. Anderzijds kan het inkomen worden gedefinieerd als eennetto-
inkomen: na aftrek van allerlei posten zoals belastingen en andere contractuele
en collectieve afdrachten zodat het in feite gaat om het discretionaire inkomen.
Het financieel beheer in ruime zin heeftbetrekking op de planning en het beheer
van alle middelen van bestaan. Voor de budget-allocatie is echter primair van
belang het discretionaire inkomen zoals dat uit arbeid, vermogen, credietver-
werving, winsten uit transacties, eigen productie, e.d. ter beschikking komt
voor verdeling over de aanwendingscategorie~n binnen het budget. Het zal dui-
delijk zijn, dat de verschillende definities tot verschillende uitkomsten leiden,
wanneer ze gerelateerd worden aan spaar- en bestedingsgedrag (Oppedijk van
Veen & Schelbergen, 1984).

Naast de verschillen in formele definities van het inkomen zijn er ook verschil-
lende opvattingen omtrent de wijze waarop en de vorm waarin het inkomen de
bestedingen en het spaargedrag bemnvloedt, welkeconsequenties hebben voor de
manier waarop het inkomen bijvoorbeeld in operationele vergelilkingen wordt
ingevoerd. Zo heeft Friedman de z.g. ‘permanente inkomens’-hypothese gefor-
muleerd volgens welke niet het feitelijk inkomen bepalend is voor het niveau
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van bestedingen, maar het inkomen dat op langere termijn verwacht wordt
(Friedman, 1957). De meest psychologische hypothese is die waarin niet het fei-
telijk inkomen, maar het inkomen in vergelijking met een voor het individu gel-
dead standaardinkomen (bijvoorbeeld van de sociale groep waartoe hij behoort
of waaraan hij refereert, of ook het inkomensniveau waaraan hij gewend is of
dat hij noodzakelijk acht of nastreeft). Deze hypothese wordt wel aangeduid als
de ‘relatieve inkomens’-hypothese (Duessenberry, 1949). Empirische toetsing
van de hypothese is moeilijk bij gebrek aan adequate en uniforme operationali-
saties. - -

Bovenstaande voorbeelden gaan ervan uit dat bij een juiste omschrijving en
operationalisatie van wat onder inkomen moet worden verstaan, het niveau van
bestedingen en/of besparingen rechtstreeks voorspeld kan worden.

Ook naar de inzichten van Keynes is er een rechtstreekse, zij het iets gecompli-
ceerder relatie tussen inkomen en bestedings- en spaargedrag. Hier is zijn z.g.
‘fundamental psychological law’ relevant. Volgens deze wet hoort bij ieder in-
komensniveau een bepaald bestedingsniveau. Bij inkomenswijziging wijzigen
zich ook bestedingen volgens deze vastliggende ratio’s, zij het met enig tijdsver-
loop als gevolg van aanpassings- en gewenningsprocessen. Bij verhoging van het
inkomen is er volgens Keynes sprake van een minder dan evenredige toename
van de consumptieve bestedingen. Deze wet werkt symmetrisch d.w.z. geldt zo-
wel bij positieve als bij negatieve inkomensveranderingen (Keynes, 1936). Met
name Katona heeft zich op grond van verschillende argumenten tegen de stel-
hag van Keynes gekeerd. Hij verzet zich tegen de ontkenning van het discretio-
naire karakter van veel bestedingen die immers niet op grond van gewoonten
maar opgrnnd van overwegingen en beslissingen worden gedaan, bijvoorbeeld
bij de aankoop van duurzame conswrnentengoederen zoals ook decennia lang
empirisch is gebleken. Vervolgens bestrijdt Katona het symmetrisch karakter
van de effecten van positieve en negatieve inkomenswijzigingem bij toename
van het inkomen spelen heel andere processen dan bij afname. Tenslotte docu-
menteert Katonazijn eigen stelling dat bij de effecten van inkomenswijzigingen
verwachtingen en attitudes een heel wezenlijke en autonome rol vervullen.
Ten aanzien van het argument van niet-symmetrie geldt dat dit een hoogst ac-
tueel argument is. In eerste instantie is het door Katona geformuleerd en ge-
toetst aan de hand van incidenteje gevallen van inkomensteruggang, welke hij
plaatste tegenover met name de aspiraties van jonge gezinnen. Op dit moment is
er echter sprake van inkomstenteruggang bij grote groepen mensen en kan aan
de hand van elasticiteiten en uitgavenpatronen op geaggregeerd niveau worden
vastgesteld of hier het ,,last in-first out” geldt, in de zin van de laatst verworven
privileges en de laatst bevredigde consumptieve behoeften zijn de eerste bij die
teruggang weer uit het economische pakket verdwijnen.
Den Admirant en Van Raaij (1983) hebben erop gewezen dat consumenten ver-
schillende bezuinigingsstrategie~n hanteren bij teruglopende koopkracht, ach-
tereenvolgens betrekking hebbend op bezuinigingen op de prijs, op de hoeveel-
heid, op de kwaliteit en tenslotte op de (onderliggende) levensstijl. Deze volgor-
de geldt niet strikt voor iedere producteategorie doch wordt door veel consu-
menten gevolgd. Anderzijds moet opgemerkt worden dat teruggang in inkomen
zich niet slechts uit in afname van de consumptie doch ook andere economische
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functies niet onberoerd laat. W~rneryd veronderstelt bijvoorbeeld dat als ge-
volgvan externe veranderingen, aanpassingen plaatsvinden in de arbeidsinkom-
sten (overwerk, etc.), in de eigenproductie van goederen en diensten, in de con-
sumptie, en tenslotte in het spaar- en beleggingsgedrag, waarbij deze laatste ca-
tegorie de grootste waarschijnlijkheid heeft aangepast te worden en de arbeids-
inspanning het laatst verandert. Of deze waarschijnlijkheidsvolgorde ook bin-
nen het individuele gedrag geldt en of niet-psychologische factoren — zoals ver-
trouwen op langere termijn in de economische ontwikkeling — een rol spelen
bij het inspelen op veranderingen in het inkomen, is onduidelijk (Warneryd,
1983). Aannemelijk is in ieder geval dat bij stagnatie en teruglopend inkomen
alle elementen binnen het financieel bebeer in het geding zijn.
Een volgende categorie betreft ‘modellen’, waarbij het inkomen gerelateerd
wordt aan bestedingen en besparingen, maar waarb:ij daarnaast afzonderlijke
psycbologische variabelen een eigen verkiarende rol spelen. Bekend voorbeeld
hiervan zijn de voorspellingsmodellen die in de omgeving van Katona zijn ont-
wikkeld en gehanteerd bij de voorspelling van de bestedingen aan duurzame
consumptiegoederen (Mueller, 1963). De vorm waarin deze voorspellingen zijn
gegoten is die waarbij consumptieve bestedingen op geaggregeerd niveau (i.c.
autoverkopen) binnen het kader van een regressievergelijking worden ‘voor-
speld’ op grond van inkomens, koopintenties, consumentenverwachtingen en
enkele andere voorspellers en constanten. In tegenstelling tot de opvattingen
van Keynes hebben de psychologische factoren hier niet een ‘hetzelfde, maar la-
ter’-effect, docb leveren zij een eigen autonome bijdrage aan de verklaring van
het consumptief bestedingsgedrag. Op een andere wijze passen ook de analyses
van Van Raaij e.a. in deze traditie (Doornbos & Van Raaij, 1983; Van Raaij &
Gianotten, 1981; Gianotten& Van Raaij, 1982): het discretionaire karakter van
veel bestedingen, van verschillende spaarvormen en van credietgedrag tast het
karakter van het inkomen als enige, allesoverheersende ‘voorspeller’ aan, in die
zin dat het inkomen dikwijls in combinatie met bepaalde psychologische varia-
belen de beste verklaring biedt voor het verloop en de omvang van de verschil-
lende budgetallocatieve categorie~n.

Onverlet de uitkomsten en de vooruitgang van het empiriscb onderzoek blijven
er een aantal problemen met betrekkingtot het verband tussen inkomen en bud-
get-allocatie. De eerste daarvan is wel dat uit bet geheel van observaties, analy-
ses, veronderstellingen en onderzoeksuitkomsten geen duidelijk totaal-beeld
naar voren komt. Speculaties overbeersen binnen dit centrale gebied van het in-
dividueel economisch gedrag.
Voor zover er onderzoek gedaan is, gaat het meestal om functies op geaggre-
geerd niveau die mogelijk door individuen of groepen van individuen binnen
bepaalde contexten of omstandigbeden op eigen gedifferentieerde wijze worden
ingevuld. De vraag naar de verhouding tussen werkelijkbeid op het macroni-
veau van de nationale economie en de werkelijkheid daarbinnen op het niveau
van afzonderlijke branches, beroepsgroepen, marktsectoren en sociaal maat-
schappelij ke groeperingen stelt zich zeer pregnantwanneer bet gaat om de vraag
hoe bet inkomen wordt gealloceerd, hoe de spaarquote is samengesteld, wie er
verantwoordelijk is voor bet verloop van de credietverlening, etc. Gaat bet om
‘ruis’, d.w.z. om toevallige, elkaar compenserende afwijkingen binnen bet eni-
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ge echte voor iedereen geldende allocatiemodel, of gaat het om autonome wer-
kelijkheden die op bepaalde niveaus van geaggregeerdheid tot een ‘nieuwe’ wer-
kelijkheid versmelten? (Warneryd e.a., in press). Bovendien: welke niveaus van
aggregatie hebben eigen, autonome psychologische karakteristieken en is het
denkbaar dat sommige aggregatieniveaus uitsluitend economisch definieerbaar
zijn, terwijl ze qua psychologische karakteristieken niet homogeen definieer-
baar zijn?
Een volgend probleem betreft het post-fact karakter van de voorspellingen
waarvan boven sprake was: de functies zijn afgeleid uit historische data en dra-
gen de specifieke omstandigheden waaronder deze zijn verzameld met zich mee.
Dit komt vooral tot uiting wanneer ingrijpende wijzigingen in deze omstandig-
heden optreden. Dit is het geval geweest met de voorspellingen van Katona ten
aanzien van consumptieve bestedingen: op bet moment dat de recessie intrad,
verloor de voorspellingsformule gedeeltelijk haar voorspellende validiteit
(McNeil, 1974) en bleek het voorspellingsmodel aan economische groei gekop-
peld te zijn. Deze problematiek is van belang nu ook op het gebied van de bud-
get-allocatie de vraag naar prioriteiten en strategie~n zich stelt: op welke punten
zal bij een ingrijpende negatieve inkomensontwikkeling de allocatieve functie
van het inkomen het eerst worden bijgesteld? In dit verband suggereert Warne-
ryd een zekere hi~rarchie in mogelijke reacties waarbij geprobeerd wordt het
spaarniveau zolang mogelijk in stand te houden en eerst op het niveau van de
consumptieve bestedingen een aantal aanpassingsstrategie~n te ontwikkelen
(Warneryd, 1983; Poser & Shipchandler, 1979; Van Raaij, 1979). Ook hier
geldt uiteraard dat de reacties op de recessie binnen verschillende aggregaten en
op verschillende niveaus een verschillende vorm en accent kunnen hebben.
Overbodig te stellen dat in deze formulering de hier gestelde problematiek een
ontkenning van de door Keynes- veronderstelde symmetrische effecten inhoudt.
Tenslotte is er het probleem van de veronderstelde ~&nrichtings-causaliteit tus-
sen inkomen c.q. inkomenwijzigingen enerzijds en allocatieve aanwendingen
zoals consumptieve bestedingen, crediet- en spaargedrag anderzijds. De vraag
moet gesteld worden of onder bepaalde condities het veronderstelde verband
ook de ‘tegengestelde’ kant uitwerkt. Daarbij is van belang het toenemende dis-
cretionaire karakter van het inkomen, dat wellicht steeds minder uitsluitend ge-
zien wordt als opbrengst van arbeidsinspanning, maar daarnaast ook gerela-
teerd wordt aan het (geaspireerde) niveau van consumptieve bestedingen en
prioriteiten. Met andere woorden: consumptie is niet slechts een functie van het
inkomen doch het inkomen kan ook een functievan consumptie en consumptie-
ye aspiraties zijn. In nav-olging van Olander en Seipel (1970) kan hier tenminste
worden gesteld dat het inkomen interacteert met de consumptie- en spaarpriori-
teiten en dat de relatie tussen arbeidsinspanning en inkomen wordt geYnterve-
nieerd do-or een aantal psychologische variabelen.

Planning en organisatie van financieel beheer

Tenslotte komt het planningsprocesaan de orde dat in meest ruime zin om-
schrijven kan worden als de organisatie van activiteiten in de tijd met als alge-
mene doeleinden het verwezenlijken van gewenste toestanden en het vermijden
van ongewenste staten en toestanden voor bet individu. Deze gewenste c.q. te
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vermijden toestanden kunnen zowelgekoppeld zijn aan de eigen activiteiten van
het individu (bijvoorbeeld als consequenties) dan wel, al of niet onverwacht,
van buiten af komen. Het zal duidelijk zijn dat het :planningsproces zoals hier
omschreven een sterk cognitieve inslag heeft. In de literatuur wordt aan het in-
dividuele planningsproces, noch in algemene zin noch voor wat betreft de finan-
ci~le planning, weinig of geen aandacht besteed. Spitst men het planningsgedrag
toe op financi~le planning, dan gelden om te beginnen de twijfels van sommige
auteurs aan de aanwezigheid van een financieel plan bij grote groepen mensen
(Olshavsky & Granbois, 1979). Toch zal er altijd, hoe onuitgewerkt ook mis-
schien, sprake zijn van enigeplanning in de zin dat over enige periode rekening
gehouden wordt met te verwachten uitgaven, met consequenties van allocatieve
beslissingen, met contractuele verplichtingen, met gewenste vermogensvermeer-
dering en het evenwicht tussen inkomen en bestedingen. Dit kan in beperkte
mate en op korte termijn gebeuren (‘cash management’) maar ook op langere
termijn (financieel plan). Van belang hierbij zijn de antwoorden op vragen als
‘over welke periode plannen mensen hun financieel gedrag?’, ‘zijn er daarbij
grote interindividuele verschillen?’, ‘in hoeverre spelen anticipatorische elemen-
ten een rol in de financi~le planning?’, ‘hoeuitgewerkt vindt planning plaats zo-
wel naar de elementen die een onderdeel van deze planning vormen als naar de
structurering van de tijdsas waartegen de planning wordt geprojecteerd?’. Op al
deze vragen moet het antwoord schuldig gebleven worden. Toch maakt het eer-
der geciteerde onderzoek naar problematische credietsituaties duidelijk dat deze
waarschijnlijk veroorzaakt worden door tekortschietende planning en organisa-
tie van inkomsten en uitgaven, weliswaar versterkt door allerlei faciliterende
factoren (Van Doom, 1982).

3. HET FINANCIEEL BEHEER NADER BESCHOUWD

Na de bespreking van de verschillende elementen welke binnen het financieel
beheer onderscheiden kunnen worden en hun onderlinge samenhang, moet af-
zonderlijke aandacht besteed worden aan de processen waarin het financieel be-
heer zijn beslag krijgt en de rol die psychologische variabelen daarbij kunnen
spelen.
Bij de allocatie van het inkomen over de verschillende aanwendingscategorie~n
is de eerste vraag of deze allocatie een uitvloeisel is van overigens autonome
beslissingen, waarbij bijvoorbeeld de dringendheid van de behoefte of, anders-
zins, de onontkoombaarheid van een bepaalde aanwending resulteert in een di-
recte beslissing-met-allocatieve-consequentie-achteraf, dan wel dat het alloca-
tieve aspect van bijvoorbeeld een bestedingsbeslissing uitdrukkelijk voorwerp
is van een afweging tegen andere allocatieve mogelijkheden, en geplaatst wordt
tegenover bijvoorbeeld een spaarbeslissing als alternatief. In beginsel kan iedere
beslissing autonoom zijn, d.w.z. zonder allocatieve afweging rechtstreeks tot
aanwending van middelen leiden.
De vraag of en wanneer het allocatief aspect een uitdrukkelijk en afzonderlijk
aspect van bestedings-, spaar- en credietbeslissingen is, lijkt mede afhankelijk te
zijn van het niveau waarop de beslissing genomen wordt (bij keuzebeslissingen
tussen merken en varianten zal het allocatief aspect nauwelijks eenafzonderlij k
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afwegingselement vormen, bij generiek keuzen waarbij het om brede aanwen-
dingscategorie~n gnat ligt een afweging tegen andere allocatieve mogelijkheden
meer voor de hand), voorts van de noodzank c.q. het discretionair karakter van
de in het geding zijnde allocatieve aanwending (bestedingen bij het plotseling
wegvallen van onmisbare voorzieningen, bijvoorbeeld op het gebied van duur-
zaam consumptiegoederen zullen eerder autonoom plaatsvinden dan bestedin-
gen met een duidelijk luxe karakter) en tenslotte van de instelling en stijl-van-
beheren van het individu en de prioriteiten die nan -de verschillende allocatie-ca-
tegorie~n wordt gegeven. Echter: hoe vanzelfsprekend de veronderstelling van
het voorkomen van budgetallocatieve afwegingen in bepanlde situaties ook mo-
ge lij ken, zekerheid dat zij inderdaad een rol spelen kan op grond van empirisch
onderzoek niet worden gegeven (Olshavsky & Granbois, 1979).
Het onderscheid tussen budgetallocatieve aspecten als impliciete dan wel als ex-
pliciete knrakteristieken van aanwendingsbeslissingen lijkt van centraal belang
voor het inzizht in het financieel beheer- en planningsgedrag van het individti.
Een omschrijving van generieke keuzen als keuzen ‘whether to save or to spend
and whether to spend on a category’ (Van Raaij, 1979) vraagt om een nadere
aanvulling: ‘whether to save or to spend’ is namelijk een expliciete allocatieve
beslissing, terwiji ‘and whether to spend on a category’ ook geen of slechts een
impliciet allocatief beslissingsaspect behoeft te hebben. In dit verband is ook de
observatie van Katona relevant dat ‘consumer thinking in general is not correct-
ly described by asserting that people first decide how much to spend and how
much to save and later decide on what to spend’ (Katona, 1975, p. 236). Bud-
getallocatieve beslissingen gaan niet vooraf nan generieke en andere beslissingen
en budgetallocatieve overwegingen zijn mogelijkerwijs niet eens noodzakelijk
constituerende elementen van beslissingen met allocatieve consequenties. Zorg-
vuldig inventariserend onderzoek is noodzakelijk om hier tot een beter inzicht
te geraken.

Een aspect dat binnen het kader van budgetallocatieve beslissingen van belang
is betreft de defini~ring van de verschillende niveaus waarop de budgetallocatie-
ye beslissingen en overwegingen plnntsvinden. Ferder werd een arbitraire en
mm of meer bbjectieve aanduiding van de verschillende niveaus gegeven: gene-
rieke, modale en specifieke beslissingen. De vraag is echter of voor iedereen de
omschrijving ‘een brede bestedingscategorie’ eenzelfde inhoud en omvang
heeft. Hetzelfde geldt voor de aanduiding ‘productklasse’ of ‘productconcept’.
Het meest eenduidig lijkt nog de omschrijving van ‘merk of variantkeuze’. Bo-
vendien moet herhaald worden dat ook andere omschrijvingen van deze hi~rar-
chie gehanteerd worden.
Het belang van de observatie is, dat eenzelfde concrete bestedings- of nanwen-
dingsnlternatief bij verschillende individuen of in verschillende situaties in een
geheel andere context van overwegingen geplaatst wordt. Voor zover het gnat
om de afweging van alternatieven die in verschillende allocatieve cntegorie~n
thuishoren (besteden versus sparen) is het daarbij niet op voorhand zeker dat
deze alternatieven zich op overeenkomstig hi~rarchisch niveau bevinden. De
keuze tussen ‘sparen’, of ‘dit jaar op wintersport gnan’ is een voorbeeld van een
keuze waarbij ‘sparen’ (verondersteld al, dat het zich in deze vorm als alterna-
tief voordoet) duidt op een allocatieve categorie, terwijl ‘dit mar op wintersport
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gaan’ voor de ~n hetzelfde is als ‘op vakantie gaan’ en derhalve een generiek
keuzealternatief is, terwijl het voor de nader ~n van de mogelijkheden binnen
het vakantiegedrag is en derhalve op modnal niveau ligt. De vraag op welk ni-
veau budgetallocatieve alternatieven zich voordoen, is afhankelijk van factoren
als substitueerbaarheid (generieke keuzen zijn niet substitueerbaar binnen het
kader van dezelfde behoeftebevrediging), de grootte van het bedrag in relatie
tot het totale budget (hoegroter het bedrag des te eerder zullen andere allocatie-
ye alternatieven zich stellen) en subjectgebonden factoren (cognitieve uitge-
werktheid en gedetailleerdheid zoals deze ontstaan op grond van ervaring, per-
soonlijke interesse en prioriteiten). Duidt men de allocatieve cntegorie~n nan als
S (sparen), B (bestedingen) en C (credieten), terwijl men de niveaus aanduidt als
indicatoren a (allocatief), g (generiek), m (modnal) en s (specifiek), dan kunnen
allocatieve keuzen zich in verschillende vorm voordoen. Voorbeelden hiervan
laten zich als volgt formuleren:
5a vs Bg: ‘spaar ik of ga ik op vakantie’
5m vs Bin: ‘spaar ik voor een auto of ga ik dit mar weer naar de wintersport’

vs B,: ‘zal ik gezien de economische ontwikkelingen wat meer opzijleggen
of koop ik dit zeiljacht’.

De indexering is arbitrair in die zin dat uitgegann wordt van de veronderstelling
dat de beschreven alternatieven zich op de nangegeven niveaus bevinden. Dit
behoeft, zoals eerder betoogd, niet over situaties, personen en aanwendingsca-
tegorie~n heen het geval te zijn.

Uit het voorgnande komt als een van de hypothesen naar voren, dat er een zeke-
re samenhang is tussen budgetallocatief gedrag enerzijds en cognitieve proces-
sen nnderzijds. Budgetallocatieve processen kunnen zich qua uitgewerktheid
van de in het geding zijnde alternatieven en qua sets van alternatieven waarbin-
nen de afweging plaatsvindt, op verschillende niveaus afspelen, afhankelijk van
o.a. de cognitieve ‘codes’ wnnrin de alternatieven bij het individu liggen op-
geslagen, respectievelijk zich nan het individu voordoen. Hier doet zich een pa-
rallel voor met het consumentenkeuzegedrag, wnnrbinnen naar de opvnttingen
van vele auteurs, ook sprake is van verschil in niveau van cognitieve differentin-
tie en uitgewerktheid waarmee de keuzealternatieven zich voordoen, respectie-
velijk bij de consument in het geheugen geclassificeerd en gecodeerd liggen ‘op-
geslagen’. Op deze wijze kunnen binnen wat Howard en Sheth hebben nange-
duid als ‘evoked set’ — d.w.z. de set van bekende en acceptabele alternatieven
wanrover het individu beschikt en wanruit hij put bij het maken van keuzen
(Howard & Sheth, 1969) — de verschillende alternatieven zich voordoen bij-
voorbeeld in de vorm van verschillende productcategorie~n (‘frisdrnnken’ ver-
sus ‘bier’, ‘sigaretten’ versus ‘shag’) dan wel in afzonderlijke merken en varian-
ten (‘met prik’ of ‘zonder prik’, ‘virginia’ of ‘amer:ican blend’). Het cognitief
differentiatieniveau wordt bepnald door ervaring, intensiteit van behoefte, ken-
nis, en ander subject-gebonden factoren, maar ook bijvoorbeeld door de wijze
wanrop bepanlde alternatieven als nfzonderlijke en eigenstnndige cntegorie~n
zich voordoen dan wel worden gepresenteerd. Dit beginsel van cognitieve diffe-
rentiatie geldt wellicht ook voor de wijze wanrop bi:nnen het budgetallocatieve
gedrag sprake is van verschil in nivean tussen de verschillende ‘sets’ wanrin be-
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stedings-, spaar- en credietalternatieven zich in onderlinge afweging kunnen
voordoen, voorafgaand nan het feitelijk allocatief gedrag.

In het voorganade werd ingegaan op de afwegingsprocessen die zich binnen het
kader van de budget-allocatie kunnen voordoen: al of niet uitdrukkelijk het al-
locatieve aspect van bestedingen, besparing, e.d. omvattend, en op verschillen-
de nivenus van specificiteit. Naast dit proces van budgetallocatieve afweging en
de criteria die daarbij een rol spelen, moet afzonderlijke nandacht besteed wor-
den nan de financi~le plannings-en beheerprocessen: budget-allocatie heeft niet
slechts een ad-hoc karnkter maar heeft consequenties die zich in de toekomst
uitstrekken, terwijl nnderzijds te verwachten bestedingen reeds in de huidige
budget-allocatie opgenomen kunnen zijn.
Uit de tot nu toe gegeven beschrijving van de verschillende budgemallocatieve ca-
tegorie~n, hun onderlinge samenhang, en de afwegings- en plnnningsprocessen
die van belangzijn bij inkomensverwerving en budget-allocatie is naar voren ge-
komen dat psychologische factoren een integrerend bestanddeel vormen bij de
verklaring van het financieel beheer. Binnen het discretionaire gedeelte van con-
sumptieve bestedingen spelen waardengerichtheden en prioriteiten een belang-
rilke en differenti~rende rol. Spaargedrag wordt vanuitverschillendemotivatio-
nele achtergronden verklaard. Credieten hebben een ambivalentie in de beleving
van grote groepen mensen. Langdurige financi~le verplichtingen hebben conse-
quenties voo~het financi~le planningsgedrag van het individu.
De bijdrage van psychologische factoren ann de verklaring van deze economi-
sche gedragsvormen draagt echter een sterk ‘ad-hoc’-karakter, d.w.z. de con-
crete gedrngscategorie wordt als uitgangspunt genomen voor de formulering
van een beperkte hypothese (‘risico-gevoeligheid is een belangrijk spaarmo-
tief’). Algemeen geldende verklaringshypothesen met betrekking tot budgetal-
locatief gedrag en financieel beheer zijn zeer schaars, meestal onuitgewerkt en
altijd ongetoetst.
In zijn zeer lezenswaardig overzichtsartikel met betrekking tot de allocatie van
het gezinsbudget somt Van Raaij (1979) een nantal zijns inziens relevante inter-
veni~rende psychologische varinbelen op: aspiraties en verwachtingen, het tijds-
perspectiefvan mensen waarbinnen planning horizon en instelling ten opzichte
van gedraggratificatie worden onderscheiden en tenslotte ‘locus of control’, een
door Rotter ontwikkelde theorie met betrekking tot het waargenomen verband
tussen iemands inspanningen en vaardigheden nan de ene kant en de mate van
succes of mislukking nan de andere kant.

Op enkele van de hier genoemde concepten en hypothesen willen wij nader in-
gaan, daarbij hun belang als verklaringsgrond voor meer dan voor geYsoleerde
en specifieke gedragingen binnen de budget-allocatie onderstrepend.
Bij wijze van indeling van de gedragsmechnnismen die ann financieel beheer ten
grondslag liggen worden een viertal psychologische dimensies onderscheiden
wanrbinnen men het financieel gedrag kan positioneren:
— het gnat om de verwezenlijking van inhoudelijke aspiraties, doeleinden en
waarden: rijkdom, zekerheid, carri~re, nfwisseling, levensstijl, e.d. De prio-
riteit welke ann deze wnnrden en doeleinden wordt toegekend, komt tot uit-
drukking in nanwendings- en verwervingsgedrag. Hoewel een inhoudelijke
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taxonomie op dit moment ontbreekt vormen studies zoals die van Uusitalo
een aanzet. Het zal duidelijk zijn dat het niet slechts gnat om consumptie-ge-
bonden inhoudelijkheden: ook in het spaar- en credietgedrag van het indivi-
du komen deze prioriteiten en gerichtheden tot uiting;

— vervolgens gnat het om afwegingen, d.w.z. om cognitiefbepaalde keuzen en
beslissingen met betrekking tot alternatieven en de aspecten wanrover infor-
matie bestant en wanrop beoordeling en vergelijking plaatsvindt. De keuze-
en beslissingsregels die gehanteerd worden, de volgorde en uitgewerktheid
binnen de te nemen beslissingen, en de modellen die ann dit keuze- en beslis-
singsgedrag ten grondslag liggen, zijn met name op het gebied van consu-
mentengedrag nader uitgewerkt en toegepast;

— op de derde plants gnat het om een structurering en organisatie van activitei-
ten in de tijd; het planningsaspect van het financieel gedrag. De basisconcep-
ten die van belang zijn voor het verklnren van planningsgedrag zijn moeilijk
nan te geven: er bestant (nog) geen psychologie van het individuele plan-
ningsgedrng. Het lijkt annnemelijk dat persoonlijkheidsgebonden, z.g. ‘cog-
nitieve stijl’-kenmerken, d.w.z. voor het individu karakteristieke eigen-
schappen van waarneming en verwerking van zintuiglijke input, zoals tijd
(maar ook ruimte, hoeveelheden, e.d.) van belang zijn. In concreto zou de
uiteenliggendheid en gedetailleerdheid van de tijd zoals deze zich met name
in de waarneming van het nu en van de toekomst nan het individu voordoet,
individueel kunnen verschillen, en daarmee een verschillende basis vormen
voor het individuele planningsgedrag met betrekk:ing tot inkomen, bestedin-
gen, spaargedrag, etc. Voor sommigen vervloeien verleden, heden en toe-
komst in elknnr, voor anderen gnat het om uitdrukkelijk afzonderlijke ‘tin-
jecten’ met eigen tank- en belevingsaspecten. In verband met crediet- en af-
betalingsgedrag hebben Dessart e.n. op dit verschijnsel gewezen (Dessart
e.a., 1982), doch ook voor de termijn en duur van het financieel plan zijn
tijds-wnarnemingsprocessen waarschijnlijk van belang.
In verband met de tijds-beleving en ori~ntatie moet ook gewezen worden op
de ‘delay of gratification’: de bereidheid en het vermogen om af te zien van
directe gedragsuitkomsten ten behoeve van toekomstige m~ropbrengsten.
Deze omschrijving is een ruime, psychologische, omschrijving van het eco-
nomische rente-verschijnsel. Uit de psychologische literntuur blijkt nogal
wat onderzoek gednan te zijn naar met name ontwikkelingspsychologische
aspecten van het gratificatie-uitstellend gedrag. De vraag of het om opgeleg-
de dan wel vrijwillig uitstel gnat, en welke termijn het uitstel beloopt blijken
van belang te zijn (Mischel, 1974; Miller, 1976). Met betrekking tot econo-
misch gedrag heeft Maital gewezen op het fundamentele belang van deze va-
riabele (Maital, 1982). Consumptief crediet en afbetnling enerzijds, spaarge-
drag anderzijds wijzen op verschillende instellingen ten opzichte van gratifi-
catie;

— tenslotte is er een dimensie die nangeduid kan worden als de nutonomiteit
van het individu met betrekking tot financi~le nangelegenheden. Dnnrmee
wordt gedoeld op de mate wanrin het individu in finnnci~le zaken meent zijn
eigen doelstellingen via eigen gedrag te kunnen verwezenlij ken.

Deze lnntste dimensie kan nader gedetnilleerd worden. Tegenover elkaar staan
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hierbij een beleefde of toegeschreven nfhankelijkheid van externe omstandighe-
den, personen en processen, tegenover de instrumentaliteit van het gedrag ten
dienste van de verwezenlijking van behoeften, waarden, aspiraties, etc. Indivi-
duen verschillen in de mate wanrin ze menen door eigen gedrag bepaalde conse-
quenties en effecten te kunnen bewerkstelligen. Van centranl belang is ongetwij-
feld het ‘Locus of control’-concept. Dit concept werd door Rotter ontwikkeld.
Hij onderscheidt ‘internal-control beliefs’ en ‘external-control beliefs’ die door
hem als volgt worden gedefinieerd (Rotter, 1966, p. l)~ ‘when a relnforcement
is perceived by a subject as following some action of his own, but not being en-
tirely contingent upon his action, then, in our culture, it is typically perceived as
the result of luck, chance, fate, as uffder the control of powerful others, or as
unpredictable because of the great complexity of the forces surrounding him.
When the event is interpreted in this way by an individual we have labelled this a
belief in external control. If the person perceives that the event is contingent
upon his own behavior or his own relatively permanent characteristics, we have
termed this a belief in internal control’. Ann de orde is hier de functie die het in-
dividu zichzelf respectievelijk zijn omgeving toeschrijft in de bepaling en ver-
oorznking van gedragseffecten. Sinds de ontwikkeling van dit concept heeft het
geleid tot een indrukwekkende hoeveelheid publicaties. Enkele zeer goede lite-
ratuuroverzichten zijn beschikbanr (Lefcourt, 1980; Phares, 1978).
Enkele algemene bevindingen uit het onderzoek nnar ‘locus of control’ worden
door Kuylen als volgt samengevat (Kuylen, 1979):
— intern gecontroleerden zijn actiever in het exploreren van de omgeving ten-
einde de omgeving te kunnen beheersen;

— intern gecontroleerden zijn actiever, streefzamer, meer probleemgericht dan
externen;

— intern gecontroleerden vertrouwen meer op eigenhandig verzamelde en ge-
evalueerde inform~iie;

— intern gecontroleerden zullen meer trachten de omgeving te beheersen, meer
vooruitdenken en planmatig handelen, zich minder laten leiden door on-
voorziene gebeurtenissen (minder ad hoc en impulsief beslissen) en beter in
stant zijn de bevrediging van behoeften op korte termijn uit te stellen voor
bevrediging van behoeften op langere termijn;

— intern gecontroleerden zijn optimistischer ten aanzien van de toekomst en
hebben meer vertinouwen in eigen kunnen.

Twee nigemene vrangpunten ten anazien van ‘Locus of control’ als concept en
in zijn operationalisatie, dienen vermeld te worden. Als concept lijkt het niet
helemnal onafhankelijk te zijn van andere concepten. Met name de ‘Need for
Achievement’ van McCIellnnd en de door Weiner e.a. ontwikkelde theorie over
de waarneming en toeschrijving van de oorzaken van succes en mislukking in de
omgeving, vertonen duidelijk verwantschap en overlap met Rotter’s concept
(McClellnnd, 1960; Weiner e.a., 1973). Verschillende auteurs hebben de ‘Need
for Achievement’ dan ook in verband gebracht met economisch gedrag (Kato-
na, 1969; Olander & Seipel, 1970). Ook ten aanzien van het eerder genoemde
‘delay of gratification’ is overlap wnnrschijnlijk (Miller, 1976).

In al deze gevallen gnat het om een zekere autonomie die het individu zichzelf
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toekent of demonstreert in de manier wanrop hij met taken en opgaven in zijn
omgeving omgnat. Nader inzicht in de wijzewanrop deze verschillende notiesen
concepten onderling samenhangen zou geweast zijn. In samenhang danrmee
stelt zich de vinnag op welk niveau van algemeenheid het ‘locus of control’ prin-
cipe werkzaam is. Gnat het om een soort metaphysisch beginsel, of kan het bin-
nen verschillende levenssectorenal dan niet, in meer c)f mindere mate, nanwezig
zijn? De beantwoording van deze vinnag heeft grote consequenties voor de han-
tering en operationalisatie van het ‘locus of control’-concept. Rotter zelf
spreekt van ‘generalized expectations’ en de door hem ontwikkelde schanl gnat
uit van een algemeengeldende eendimensionele opvatting. In de literntuur ech-
ter is een reeks publicaties gewijd ann de soms empinisch blijkende meerdimen-
sionaliteit (Collins, 1974; Duffy e.a., 1977). De vrang of het ook in weten-
schnpstheoretische zin gnat om ~n algemeen gelderide gedragsverklarend be-
ginsel, dan wel om een concept dat op specifieke nivenus een verschillende wer-
king heeft, is uiteraard van belang. Denkbaar is dat er naast een algemene fac-
tor en nantal specifieke dimensies te onderscheiden zijn.
Als verklnringsbeginsel voor economisch gedrag is het ‘locus of control’-con-
cept weinig gehanteerd. Mogelijk speelt het een rol bij het al dan niet gemeen-
schnppelijk nemen van consumptieve bestedingsbeslissingen (Rosen & Gran-
bois, 1983). Dessart e.n. concludeert dat intern gecontroleerden een geringere
kans lopen op een problematische schuldpositie, terwijl extern gecontroleerden
een grotere rol toekennen nan onverwaclite gebeurterLissen en bij een problema-
tische schuldpositie de oorzaak minder bij zichzelf zoeken. Intern gecontroleer-
den blijken ook beter geinformeerd over voorwnarclen van de bank, plannen
meer, en sluiten hun credieten af direct met de bank en niet via tussenschnkels
(Dessart, e.n., 1982). Inkomensnivenu en sociaal-economische status blijken in
veel onderzoeken samen te gaan met een hogere score op de interne geori~n-
teerdheid (Buriel & Rivera, 1980; Groenland & Van Veldhoven, 1983). In een
onderzoek nanin individueel investeringsgedrag bleek er samenhang tussen exter-
ne geori~nteerdheid en de mate van risico in de beleggingsportefeuille, terwijl
beleggers in het algemeen een hogere internal score hebben (Mclnish, 1982).

Hoewel uit dit alles geen eenduidig beeld anar voren komt, kan wel gesteld
worden dat ‘locus of control’ een relevant concept is voor de verklaring van
economisch gedrag. Dit is begrijpelijk vanuit de spec:ifieke karakteristieken van
het economisch gedrag dat immers meer dan veel andere gedragsmodnliteiten
gezien kan worden tegen de nchtergrond van de polariteit autonoom, actief, in-
strumenteel ten behoeve van individuele doeleinden enerzijds, dan wel als van
buiten af opgelegd door (economische) omstandigheden, overheidsbeleid, insti-
tutionele dwang, etc. In wezen gnat het om de vraag of en in hoeverre econo-
misch gedrag werkelijk discretionair is, gevolg is van vrijheidsgraden voor het
individu.
Dit voert tot de vinang naar de algemene versus specifieke operationalisatie van
het ‘locus of control’-concept. Aannemende dat het individueel finnncieel be-
heer een van andere afgrensbare gedragscategorie is met eigen taken en opgaven
en met eigen gedragskarakteristieken, ligt het in de rede te veronderstellen, dat
Als er naast een algemeen ‘locus of control’-schnal meer specifieke schalen ont-
wikkeld moeten worden, dit zeker ten aanzien van het individueel economisch
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gedrag zal gelden. Eerste pogingen lii ken veelbelovend (Groenland& Van Veld-
hoven, 1983).
Als afsluiting kan er op worden gewezen, dat weliswaar nauwelijks sprake is
van onderbouwde ‘totnal-concepten’ bij de verklnring van het finnncieel ge-
drag, doch dat ook ten aanzien van de afzonderlijke gedragscategorie~n binnen
het financicel beheer verklnrende concepten moeten worden ontwikkeld en uit-
gewerkt. De relatie tussen spnar- en credietgedrag en ‘delay of gratification’, de
functie van risicogevoeligheid bij het spaar- en verzekeringsgedrng, de nanwe-
zigheid van typisch ‘economische’ persoonlijkheidstrekken zoals gierigheid en
vrijgevigheid, spnnrzanmheid, consumptieve instelling, etc. vragen in dit vein-
band om nadere aandacht en onderzoek.

4. FINANCIEEL BEHEER EN OMGEVINGSINVLOEDEN

Inkomensverwerving en de allocatie van middelen over verschillende nanwen-
dingscategorie~n weird eerder beschouwd als een systeem waarbinnen samen-
hang tussen de verschillende elementen bestant. Het is echter geen gesloten sys-
teem in de zin dat er geen invloeden van buiten op inwerken. In deze paraginnaf
zal aandacht besteed worden ann de afhankelijkheid van het financieel beheer
van externe invloeden. Daarbij gnat het in eerste instantie om zuiver economi-
sche invloeden. Met name tijdreeks-onderzoeken zijn zeer gebruikelijk bij het
vaststellen van het verband tussen economische variabelen en indicatoren ener-
zijds en ontwikkelingen en verschuiving binnen het financieel beheer van indivi-
duen. Op deze wijze kan worden nagegnan het verband tussen prijsontwikke-
ling en bijvoorbeeld bestedingsontwikkeling of spaarontwikkeling. Op dezelfde
manier is het verband na te gaan tussen variabelen z~nls rentevoet, inflatie en
aspecten van het financieel beheer.

Twee opmerkingen moeten hierbij worden gemaakt. De eerste is dat in dit soort
vergelijkingen in feite niet het budgetallocatief gedrngde te verklnren variabele
is, manr altijd ~n element uit de allocatie-alternatieven, meestal het nivenu of
het nandeel van de consumptieve bestedingen. Op deze wijze worden consump-
tieve bestedingen gerelateerd nan prijsindices, inflatieratio’s en andere externe
determinanten. Daninmeewordt echter geen verklaring of inzicht geboden in het
samenhangend geheel dat door dit financieel beheer wordt gevormd: de directe
en indirecte repercussies op andere allocatieve categorie~n en de onderliggende
mechanismen. In feite wordt ~n geTsbleerde variabele uit het flnancieel beleid
gelicht en ‘verklnard’.
De tweede opmerking betreft de ontoereikendheid van dit soort vergelijkingen.
Verschillende auteurs zijn met name in de zeventiger jaren, m~t de stagnatie van
de economische groei, ertoe overgegaan andere, minder harde voorspellers in
hun vergelijkingen op te nemen. Zo yerschijnt bijvoorbeeld, nanst of in plants
van de prijsindex, de verwachte prijs als voorspeller. Op dezelfdemanier probe-
ren auteurs verschijnselen als werkeloosheid en onzekerheid in de verkla-
ringsmodellen van consumptieve bestedingen en of spaningedrag op te nemen
(Juster & Taylor, 1975; Juster, 1981)Daarmee wordt in feite de sprong geno-
men nanin duidelijk subjectieve factoren die intermedi~ren tussen omgevingsva-
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riabelen enerzijds, economische gedragskainakteristieken anderzijds. Het vein-
wachte prijsverloop is niet hetzelfde als de extrapolatie van het feitelijk prijsver-
loop: in die verwachting spelen waarnemingsprocessen, attitudes en interpreta-
ties door. Er bestant geen uitgewerkte theorie met betrekking tot economische
verwachtingen: niet bekend is welke elementen uit de (economische) omgeving
bepalend zijn voor het ontstann van economische verwachtingen en de proces-
sen waninmee deze verwachtingen tot stand komen. Aannemelijk is dat de media
een belnngrijke rol spelen, manin of dit een invloed op korte termija dan wel met
een langere doorwerking is en welke elementen binnen het economisch nieuws
een eigen ‘gewicht’ hebben bij het tot stand komen van economische verwach-
tingen (bedrijfssluitingen? belastingverhoging? nanwakkerende inflatie?) is on-
bekend. Ook de vinnag in hoeverre de beoordeling van de eigen situatie een eigen
invloed heeft op de evaluatie van de algemeen economische toestand, blijft
vooralsnog onbeantwoord.

Hoewel dus een theorie van de perceptie en evaluatie van de economische omge-
ving en de wijze wanrop deze doorwerkt in de verwerving en allocatie van het in-
komen ontbreekt, is er wel een opeinationele uitwerking voorhanden in de vorm
van de z.g. ‘Consumer Sentiment Index’, ontwikkeld en in jarenlang onderzoek
toegepast door Katona en het Research Centrum van de Universiteit van Michi-
gan. In de Verenigde Staten en tal van andere landen is deze index door rege-
ringsbureaus en onderzoeksinstituten overgenomen, nangepast soms, manin al-
tijd herleidbanr tot het oorspronkelijke, zeer eerivoudige opeinationalise-
ringsmodel van Katona. De oorspronkelijke index bestant uit een vii ftnl vinagen,
welkebetrekking hebben op de huidige financiele situntie van het gezin, vergele-
ken met een main geleden, voorts de verwachting van de economische situntie op
korte termijn, de verwachting met betrekking tot de prijsontwikkeling en de be-
oordeling of het nu een geschikt moment is om duurznme huishoudelijke appa-
raten te kopen. De natwoorden worden opgeteld en tot een index herleid. Hoe-
wel deze methode zonder weging geschiedt en nogal primitief nandoet, is de
CSI-index een goede nanvullende voorspeller gebleken voor meer tinaditionele
conjunctuurindicntoren zoals de amerikannse autoverkopen. De index hnngt
enerzijds samen met werkeloosheidscijfers en besteedbnar inkomen, anderzijds
met het volume van de verkopen van duurznme consumentengoederen (Muel-
ler, 1963), en weerspiegelt kennelijk medi~rende processen tussen economische
omgevingsvariabelen en economisch gedrag van consumenten. Deze processen
gaan vooraf ann het werkelijk gedrag (de vorming c.q. wijziging in attitudes en
verwachtingen weerspiegelt zich op een termijn van drie tot negen maanden in
daaropvolgend feitelijk aankoopgedrag van duurzame consumptiegoederen) en
staan aldus voorspelling in de tijd toe. Anderzijds worden attitudes en verwach-
tingen ‘veroorznakt’ en gevoed vanuit de omgeving en blijkt de samenhang tus-
sen omgeving, consumentenverwnchtingen en aankoopgedinag in tijden van vol-
gehouden groei — zestiger jaren — nauwer dan in een periode die als eenbreuk
in de economische ontwikkeling kan worden gemarkeerd — begin zeventiger ja-
ren —.

De toepassing van deze consumentenvertinouwensindex is overigens niet zonder
discussie verlopen. Zoals gezegd: alteinnatieve indices zija ontwikkeld, de be-
trouwbaarheid en het voorspellend vermogen zijn bij herhaling getoetst en ook
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niet nltijd even voortreffelijk gebleken, en met name rondom de economisch be-
wogen begin-zeventiger jaren is er nogal wat kinitiek geuit. Dit leidde er bijvoor-
beeld in de V.S. toe (te vinoeg?) de meting van Katona’s index werd stopge-
zet, overigens na lange discussies (McNeil, 1974). Voor het overige geldt dat de
index in verschillende landen, op verschillende nivenus vnn aggregatie, manin
ook met verschillende mate van succes is toegepasT (Adams, 1965; Vanden
Abeele, 1983; Williams & Defris, 1981; Mudd & Beaver, 1979).

Een centranl punt bij de evaluatie van deze indices betreft het autonoom veinkla-
rend kainnkter van de index en de onderliggende processen (attitudes, vertrou-
wen, verwnchtingen, koopbereidheid) dan wel het ‘proxy’-kninakter van deze in-
dex: deze is niet een autonome veinklaninder manin niet rneer dan een vervangende
benadering van de in feite determinerende invloed van externe varinbelen zoals
prijspeil, rentestand, inkomensverloop, etc. (Adams -& Green, 1965; Shapiro,
1972).
Een tweede punt van centranl belang betreft de componenten die in een dergelij-
ke index opgenomen zouden moeten worden om tot een optimnal voorspellend
vermogen te leiden. Met name Van Rnaij c.s. heeft een nantal analyses gednan
nanin breder samengestelde ‘indices’ (Van Ranij & Gianotten, 1981; Ginnotten &
Van Ranli, 982; Doorabos & Van Ranij, 1983). Zijn hevindingen wijzen op het
bestnan van tenminste drie mm of nfeer onafhankelijke componenten binnen
het consumentenveintrouwen die ieder op eigen wijze ~amenhnngen met econo-
mische gedinagingen. De eerste component duidt op het optimisme/pessimisme
van de consument en veinklanint met name de nankoop van duurznme consump-
tiegoederen en auto’s. Deze component vertoont nauwe verwnntschap met de
oorspronkelijke index van Katona. Be tweede component heeft betrekking op
de wil en het vermogen een sluitend huishoudbudget te houden en hangt samen
met aankoopgedrag van een breed pnkket van goederen en diensten, uitgezon-
derd auto’s. Een derde component tenslotte heeft betrekking op spnarbereid-
heid. Beide laatste componenten vertonen ook samenhang met andere dan
bestedingscntegorie~n, zoals credietname en spaningedinag.
Soortgelijke analyses op gelijksoortig materinal in andere landen hebben niet de
algemene geldigheid van de door Van Ranij c.s. nangetroffen componenten
nangetoond, doch zoveel is wel duidelijk dat een meer inhoudelijk gedifferen-
tieerde operationalisatie van consumentenverwachtingen en attitudes zoals deze
onder invloed van economische omstnndigheden en soicinle processen zich ont-
wikkelen, wenselijk iswanneer het gnat omde voorspelling van de verschillende
gedinngscategorie~n binnen het financieel beheer.

Behalve onderzoek nanin inhoudelijk gedifferentieerde indexen is ook bezinning
op de opeinationalisatie van de te voorspellen financi~le gedragscategorie~n van
belang. Indien, zoals eerder nangeduid, het spaningedrag op verschillende be-
trekkelijk onafhankelijke motieven berust, die onderling qua inhoud en functie
manin ook qua termijn die zij bestrijken, verschillen, zal het zank zijn in de ope-
rationalisatie van het spaningedinag nansluiting te zoeken bij de verschillen in
vormgevingdie samenhangen met genoemde verschillen in functies: zekerheid,
risicovermijding, opbrengst op termijn, consumptief sparen gebeurt niet op
identieke wijze langs ‘ge~igende’ wegen.
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Hetzelfde geldt voor credietgedrag. Een onderscheid zoals eerder gemaakt bin-
nen consumptieve bestedingen (duurzame consumptiegoederen versus overige
producten en diensten), zou ook op zijn plants zijn voor de overige allocatieve
gedragscategorie~n.

Tenslotte moet nog gewezen worden op het aggregatieniveau wanrop consu-
mentenattitudes middels indices worden gemeten. Dit gebeurt middels steek-
proefgewijze, periodiek herhanlde onderzoeken. In Nederland bijvoorbeeld
driemnal per mar bij steekproeven van ca. 1.500 respondenten. Hoewel nu op
het niveau van de totale steekproeven blijkt dat consumentenattitudes in de tijd
een redelijke eigen samenhang vertonen met conjuncturele indicatoren zoals de
nnnschaf van duurzame consumptiegoederen, blijkt op individueel niveau nau-
welijks enige samenhang te bestann tussen economische verwachtingen en atti-
tudes en feitelijke bestedingen in de sfeer van auto’s en andere duurznme con-
sumptiegoederen. Uit dit herhaaldelijk geconstateerde gegeven valt af te leiden
dat het niet om specifieke attitudes gnat, gekoppeld nan welomschreven concre-
te gedinagscategorie~n (zoals bijvoorbeeld bij koopintenties wel het geval is),
doch om mm of meer diffuse, socinal verankerde attitudes en verwachtingen.

5. CONCLUSIE

Zelfs al ziet men af van sociale interactiepatronen binnen het gezinals complice-
rende factor, dan nog blijft de analyse van individueel financieel beheersgedrag
een ingewikkelde zank.
Het finnncieel beheer berust op een nantal keuzen en beslissingen met betrek-
king tot de verwerving en nanwending van middelen, waarbij die beslissingen
onderling gedeeltelijk onafhankelijk zijn in die zin dat ze op autonomebehoef-
ten, prioriteiten en overwegingen berusten, manin tegelijk ook kunnen samen-
hangen in hun wederzijdse beYnvloeding en consequenties, en dit alles uiteinaard
binnen budgettaire en andere inandvoorwanrden. Bit geheel kan zich op vein-
schillende niveaus van cognitieve uitgewerktheid en planmatigheid afspelen, af-
hankelijk van individuele en situatieve factoren.
Voor marktonderzoek lijkt meer nadruk op generieke keuzemomenten, feitelij-
ke substitutie-beslissingen en verschillende soorten elasticiteiten in het marktge-
drag van individuen noodzakelijk. Dit zal tot een beterinzicht in de samenhang
van bestedingen met andere financi~le beheerselementen leiden, en op de duur
een groter deel in de variantie van het koopgedinng kunnen veinklaren.

LITERATUUR

Adams, F.G. en Green, E.W., 1965. Explainingand predicting aggregative consumerat-
titudes. International Economic Review 6, 275-293.
Admirant, R.V. den en Raaij, W.F. van, 1983. Consumentenbezuinigingen ineenperio-
de van recessie. Tijdschrift voor Marketing 2, 2/4, 3.

205



Amndt, J., 1976. Reflections on research in consumer research. Advances Consumer Re-
search III, 213-221.
Burns, A.C. en Granbois, D.H., 1980. Advancing thestudy of family purchase decision
making..Advances in Consumer Research VII, 221-226.
Clawson, C.J. en Vinson, D.E., 1978. Human values: a historical and interdiscfplinary
analysis. Advances in Consumer Research V, 396-402.
Collins, E.13., 1974. Four separate components of the Rotter I-F scale: belief in difficult
world, a just world, a predictable world and a politically responsive world. Journal of
Personality and Social Psychology 381.
Davis, H.L., 1976. Decision making within the household. Journal of Consumer Re-
search 2, 241-260.
Dessarm, W., Kuylen, A.A. en de Vinies, Th., 1982. Ja, nee, geen lening. SWOKA.
Dickson, P.R., Lusch, R.F. en Wilkie, W.L., 1983. Consumeracquisition prioritiesfor
home appliances: a replication and reevaluation. Journal of Consumer Research 9, 432.
Doom, C.W. van, 1982. Ja, nee, geen lening. SWOKA/IPM.
Doornbos, G.J. en Raaij, W.F. van, 1983. The impact of economic conditions and ex-
pectations on householdsaving. 8th Colloquium on Economic Psychology, Bologna.
Duessenbeinry, J., 1949. Income, saving and the theory of consumer behavior. Harvard
University Press.
Duffy, P.1., ghiflemt, S. en Downey, R.G., 1977. Locus of control: dimensionality and
predictability using Likert scales. Journal of Applied Psychology 62, 2, 214-219.
Ferber, R., 1973. Family decision making andeconomic behavior:a review. In: Sheldon,
E.B. (ed.) Family economic behavior: problems and prospects. Philadelphia: Lippincott.
Ferber, R. en Lee, L.Ch., 1974. Husband-wU’e influence in familypurchasing behavior.
Journal of Consumer Research 1, 43-50.
Friedman, M., 1957. A theory of the consumption functiomi7 Princeton.
Ginnotten, H.J. en Raaij, W.F. van, 1982. Consumercredit and saving as afunction of
income and confidence. 7th Colloquium of Economic Psychology, Edinburgh.
Gredal, K., 1966. Purchasing behaviour in households. In: Kjaer-Hansen, M. (ed.) Rea-
dings in Danish theory of marketing. Amsterdam, North-Holland. pp. 84-100.
Groenland, E.A.G. en VanVeidhoven, G.M., 1983. Tax evasion behavior: A psycholog-
icalframnework. Journal of Economic Psychology 3, 129-144.
Gutman, J. en Vinson, D.E., 1979. Value structures and consumer behavior. Advances
in Consumer Research VI, 335-339.
Jenkins, R.L., 1980. Contributions of theory to the study of famnily decision making.
Advances in Consumer Research VII, 207-211.
Kassainjian, l-I.H., 1982. Consumer behavior. Annual Review of Psychology 33, 619.
Kasulis, J.J., Lusch, R.F. en Stafford, E.F., 1979. Consumer acquisition patterns for
durablegoods. Journal of Consumer Research 6, 47-57.
Kamona, G., 1975. Psychologicaleconomics. New York, Elsevier.
Katona, G. Strumpel, B. en Zahn, E., 1971. Aspirations and affluence. New York,
McGraw-Hill.
Keynes, J.M., 1936. The general theory of employment, interest and money. New York,
Harcourt.
Keynes, J.M., 1930. A treatise on money. London, McMillan.
Kuylen, A.A.A., 1979. Overkreditering: een terreinverkenning. Jaarboek Nederlandse
Vereniging vail Mnrktonderzoekers 199-2 19.
Kuylen, A.A.A., 1983. Consumnent en levensverzekering. SWOKA onderzoeksrapport
nr. 15.
Lefcourt, H.M., 1980. Locus of control. In: Staub, E. (ed.)Basicaspects and current re-
search. Englewood Cliffs: Prentice-Hall.
Lindqvist, A., 1981. A note on detemvninants of household saving behavior. Journal of
Economic Psychology 1, 39-57.

206



Maital, S., 1982. Minds, markets and money. NewYork, Basic Books.
McClelland, D., 1961. The achieving society. Princeton, Van Nostrand.
McNeil, 1., 1974. Federal programs to measure consumerpurchase expectations, 1946-
19 73: a post mortem. Journal of Consumer Research 1, 1-b.
Mclnish, Th.H., 1982. Individual investors and risk-taking.. Journal of Economic Psy-
chology 2, 125-136.
Miller, D.T., 1978. Locus of control and ability to tolerategratification delay: when it is
better to be an external. Journal Res. Pers. 12, 49-56.
Mischel, W., 1974. Process in delay of gratification. In: Berkowitz, L. (ed.) Advances in
experimental social psychology. New York, Academic Press.
Mudd, S. en Beaver, D., 1979. Indexof consumersentiment: Applicability at the local le-
vel and sensitivity of soclo-economic status. Psychological Reports 45, 779-8786.
Mueller, E., 1963. Ten years of consumer attitude surveys: Their forecasting record.
Journal of the American Statistical Association 58, 899-917.
Olander, F. en Seipel, C.M., 1970. Psychologicalapproaches to the studyof saving.Uni-
versity of Illinois.
Olshavsky, R.W. en Granbois, D.H., 1979. Consumer decision making-fact or fiction?.
Journal of Consumer Research 6, 93-100.
Oppedijk van Veen, W.M. en Schelbergen, F.J.C.M., 1984. Bestedingen en consumptie
bli dalende koopkracht. SWOKA/IVA/Einasmus Universiteit.
Opsahl, R.H. en Dunette, M.D., 1966. The role of financial compensation in industrial
mnotivation. Psychological Bulletin 66, 94.
Park, C.W., 1982. Joint decisions in home purchasing: a muddling-through process.
Journal of Consumer Research 9, 151-162.
Phares, E.J., 1978. Locus of control. In: London, H. en Exner, J. (eds.) Dimensions of
personality, 263 New York, Wiley.
Poser, G. en Shipchandler, Z.E., 1979. Impact of inflation on consumer life style. Euro-
pean Journal of Marketing 13, 103.
Raaij, W.F. van, 1979. Research on household budget allocation. Paper 4th European
Colloquium on Economic Psychology, Stockholm.
Raaij, W.F. van en Gianotten, H.J., 1981. Consumer expenditure as a function of in-
come and willingness to buy. 6th International Colloquium of Economic Psychology,
Paris.
Rosen, D.H. enGranbois, D.H., 1983. Determinantsof rolestructure infamilyfinancial
management. Journal of Consumer Research 10, 253-258.
Rotter, J.B., 1966. Generalized expectancies for internal vs. external control of reinfor-
cement. Psychological Monographs 80. 1-28.
Schmdlders, G., 1966. Psychologie des Geldes. Hamburg, Rowohlt.
Thierry, H., 1981-1983. Beloning vande arbeid. In: Drenth, P.J.A. et al. (ed.) Handboek
Arbeids- en Organisatiepsychologie. Deventer, van Loghum Slaterus 4, 11, 1-40.
Uusitalo, L., 1980. Identification of consumption style segments on the basis of house-
hold budget-allocations. Advances in Consumer Research 7, 45 1-459.
Van den Abeele, P., 1983. The Index of consumer sentiment: Predictability and predic-
tive power in the EEC. Journal of Economic Psychology 3, 1-18.
Verhage, B.J., 1981. Aankopen in Nederlandse en Amerikaanse huishoudens. Tijd-
schrift voor Marketing 1, 20.
Verhage, B.J. en Green, R.T., 1980. Aankoopbeslissingen in hat gezin. Economisch Sta-
tistische Berichten 65, 820-824.
Warneryd, K.E., 1983. The saving behaviour of households. Groupement International
pour l’~tude des probl~mes de l’~pargne, Scheveningen.
Warneryd, K.E. Economic psychology as afield of study. In: Handbook of Economic
Psychology (in press).

207



Weiner, B., Frieze, I., e.a., 1972. Perceiving the causesof success andfailure. In: Jones,
E. e.a. (eds.) Attribution: perceiving the causes of behavior. Morristown, General Lear-
ning Press. ~ -

Weiner, B., Frieze, I., Kukla, A., Reed, L., Rest, S. en Rosenbaum, R.M., 1972. Percei-
ving the causes of success and failure. In: Jones et al. (eds.) Attribution; perceiving the
causes of behavior. Morristown, Genera~1 Learning Press,pp. 95-120.
Williams, R7A. en Defris, L.V., 1981. The role of inflation and consumner sentimnent in
explainingAustratian consumption and savingpatterns. Journal of Economic Psycholo-
gy 2, 105-120.

208


	jaarboek-1985-01
	jaarboek-1985-02
	jaarboek-1985-03
	jaarboek-1985-04
	jaarboek-1985-05
	jaarboek-1985-06
	jaarboek-1985-07
	jaarboek-1985-08
	jaarboek-1985-09
	jaarboek-1985-10

