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Sinds april 1986 is het Telepanel operationeel, een panel waarbij de leden zeif antwoorden
invoeren met behuip van een home-computer. De ervaringeri met deze methodena het eerste
jaar worden besproken. Aan de orde komen de representativiteit van de steekproef, de
respons, de uitval en de mate van panelbias die kan worden aangetoond. Ook wordt inge-
gnan op een aantal van de nieuwe mogelijkheden die deze ontwikkeling biedt voor het
marktonderzoek.

INLEIDING

Hoewel de computer bij de dataverzameling in het marktonderzoek eensteeds gro-
tere rol speelt, zijn toepassingen waarbij ondervraagden zeif rechtstreeks hun ant-
woorden invoeren nog zeldzaam.
Een voorbeeld van een grootschalige toepassing van een dergeijik gebruik van de
(home)computer is het Telepanel. Dit is een panel van ongeveer 1000 huishoudens
waarvan de leden wekeijiks met behuip van een in bruikleen gekregen homecom-
puter en modem vragen beantwoorden.
In deze bijdrage zullen de ervaringen die met het Telepanel sinds de start in april
1986 zijn opgedaan besproken worden. Daarbij gaan we inop de representativiteit,
de betrouwbaarheid en de validiteit van de verkregen gegevens.
Vervolgens wordt een aantal voorbeelden gegeven van vormen van onderzoek
waarvoor het Telepanel met name goede mogelijkheden biedt.

1. De achtergronden van het Telepanel

Uit onvrede over de kwaliteit van de gegevens die uit traditionele vormen van on-
derzoek verkregen werden, zowel wat betreft het meetnivo van de gegevens als wat
betreft de vertekenende en moeilijk corrigeerbare invloed van interviewers, is aller-
eerst op de Vrije Universiteit en later ook op de Universiteit van Amsterdam ge-
werkt aan nieuwe methoden om de kwaliteit van de data te verbeteren. Dit gebeur-
de in onderzoeksgroepen met als vaste kern Wim Saris en Marius de Pijper, aange-
vuld met medewerkers en doctoraalstudenten die voor langere of kortere tijd in de
diverse projecten meewerkten.
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Een van de antwikkelingen die daaruit zijn voartgekamen, de vergelijkingsmetho-
de, isook al in een eerder jaarboek beschreven (Saris en Schild, 198 f). Bij dezeme-
thoden worden in tegenstelling tot de in het marktonderzoek vrijwel altijd gebruik-
te 5- en 7-puntschalen, antwoorden gegeven op een continue schaal, in vergelijking
met een standaard. De methode wordt toegepast met meerdere antwoordmodali-
teiten. De twee meest gebruikte vormen zijn het antwoorden door het trekken van
ijinen en het antwoorden met een getal.
De vergelijkingsmethode heeft eenaantal belangrijke voordelen invergelijking met
traditionele schaalmethodes, zoals een hoog meetnivo (log-interval), en een door-
gaans hoge betrouwbaarheid. Doordat het mogelijk is eenzelfde vraag zowel in lij-.
nen als in getallen te laten beoordelen kan een correctie voor de random meetfout
plaatsvinden. Een dergelijke correctie kan tot duidelijk andere inhoudelijke con-
clusies leiden in vergelijking met een analyse waarbij geen rekening wordt gehou-
den met het optreden van meetfouten (Van Doom 1982, Van Doom en Van Praag
1987). Oak is het mogelijk wanneer meer stimuli op eenzelfde dimensie beoardeeld
warden en herhaalde metingen in lijnen en getallen gebruikt worden op individueel
nivo de betrouwbaarheid van de oordelen te bestuderen.
Voor een uitvoeriger overzicht wordt naar Wegener (1982) en Saris (1987) verwe-
zen.
In dit bestek is het belangrijkste dat er oordelen gegeven worden door het trekken
van een lijn. En bij gebruik van papier en potlood betekent dit handmatige meting
en invoer. Omdat dit tijdrovend en fautgevaelig bleek te zijn, is een interviewpra-
gramma antwikkeld dat als basis heeft gediendvoor een deel van de in het Telepa-
nel gebruikte programmatuur.

Omdat bij de vergelijkingsmethade de andervraagde zelf zijn antwoarden direct
geeft en deze niet via een enqueteur warden genoteerd, was ervrijwel vanaf bet be-
gin sprake van ondervraagden die zeif achter de camputerterminals plaatsnamen.
Het was daarom direct al van belang -dat de software zeer eenvoudig te hanteren
moest zijn, oak voor ongetrainde respondenten. Vanuit deze achtergrond is een in-
terviewprogramma ontwikkeld, dat met behoud van de gebruikersvriendelijkheid
en zonder tussenkomst van een interviewer, voor een groat aantal onderzoeksty-
pen en vraagvormen gebruikt kan warden.

De afgelopen jaren hebben een voortdurende daling van de prijs en een toename
van de geheugen- en processarcapaciteit van home- en microcomputers te zien ge-
geven. 00k de mogelijkheden van de communicatie tussen computers zijn sterk
toegenomen. Dit heeft ervoor gezorgd dat een toepassing van het ontwikkelde in-
terviewprogramma in panelonderzoek mogelijk en oak econamisch interessant is
geworden. Ret Nipo Telepanel is het resultaat.

2. WELKE HARD- EN SOFTWARE IS NODIG VOOR
DEELNAME AAN RET TELEPANEL?

Door bet Nipo wardt aan de panelleden het valgende ter beschikking gesteld:
— een home-computer met diskdrive
— een vanuit de software aan te sturen modem
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— een diskette met het interviewprogramma en met het programma dat de admi-
nistratie en cammunicatie regelt.

Verder wordt gebruik gemaakt van de telefoonaansluiting en de televisie van bet
paneihuishouden.

Met de panelleden is de afspraak gemaakt dat ze in bet weekend op een zeif te kie-
zen tijdstip de vragenlijst(en) beantwoarden. Ze sluiten de computer/modem cam-
binatie aan op tv, telefoonnet en lichtnet. De diskette met pragrammatuur wordt
in de diskdrive van de computer gedaan en de computer wordt aangezet. Op dat
moment zoekt het communicatieprogramma automatiscb contact met de centrale
computer van bet Nipo.
Alle leden van twaalf jaar en ouder kunnen daarbij met vragenlijsten benaderd
warden. Voorafgaand aan bet weekend is met bebuip van de voor bet centrale
systeem ontwikkelde software voor elk panellid bepaald of er vragenlijsten warden
voorgelegd en zo ja, welke.
Deze geautomatiseerde selectie van te ondervragen panelleden is meestal gebaseerd
op de acbtergrondkenmerken. Maar bet is oak mageijik am de te benaderen groep
te selecteren op basis van de antwoorden die bij een cerder gehouden onderzoek
zijn gegeven.
Als een kleinere steekproef nodig is, bijvoarbeeld voor bet uittesten van een vra-
genlijst, kan oak automatiscb een toevaisselectie ult de panelleden getrakken war-
den.
Er kunnen zonder enig probleem verschillende onderzoeken naast elkaar in
substeekproeven binnen bet panel plaatsvinden.
Sommige vragenlijsten, bijvoorbeeld over inkomsten en bestedingen, warden re-
gelmatig afgenomen en blijven daarom permanent op de diskette aanwezig, naast
de programmatuur. In dat geval wordt alleen een code overgezonden die aangeeft
voor welke leden binnen bet buisbouden de vragenlijst geactiveerd moet warden.
In andere gevallen wordt de vragenlijst via de telefoanlijn overgezonden.

De communicatie tussen de home-computers en de centrale Nipo-computer is vol-
ledig geautomatiseerd en beschermd. Devragenlijst wordt in gedeelten overgezon-
den. Is er een fout opgetreden, bijvoorbeeld door een lijnstoring, dan wordt
het laatste gedeelte opnieuw overgezoncien.
Bij aanhoudende problemen verscbijnt op bet scherm automatiscb een verzoek bet
later nag eens te proberen.

Nadat de vragenlijsten en wat administratieve gegevens zijn overgeseind wordt de
telefoonverbinding be~indigd. Op bet scherm wordt dan met naam aangegeven
voor wie er vragenlijsten zijn en wat bet onderwerp is.
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Er zijn dit weekend de volgende vragenlijsten:

Inkomsten en bestedingen.
Voor: Meneer Derksen

Tijdsbesteding na scbooltijd.
Voor: Jan

Marie

Verder? Druk op Return.

Degene die op dat moment vragen wil beantwoorden geeft dit op het volgende
scherm aan door bet nummer dat voor zijn of haar naam staat in te toetsen en het
interview wordt gestart.

Ook het interviewprogramma zelf is uiterst gebruikersvriendelijk. Alleen de voor
de antwoordvorm relevante toetsen zijn te gebruiken. Als er bijvoorbeeld eengetal
gevraagd wordt reageren de lettertoetsen niet.
Valt het antwoord buiten de vooraf door de onderzoeker aangegeven range dan
wordt dit gemeld op bet scherm en kan de ondervraagde zijn antwoord corrigeren.
Bij de bespreking van de vormen van onderzoek die bij het panel gerealiseerd kun-
nen worden komen verdere mogelijkheden van bet interviewprogramma aan bod.

Nadat de vragenlijst is beantwoord ne~mt bet communicatie/administratie pro-
gramma bet heft weer in handen en vraagt of er nog iemand anders een interview
wil doen. Wil iemand op een later tijdstip antwoorden dan kan de computer wor-
den uitgezet en op bet gewenste moment weer aangezet. Er vindt dan uiteraard
geen communicatie plaats met de centrale computer.

Nadat de laatste vragenlijst binnen bet huishouden is beantwoord maakt de home-
computer van bet panelbuisbouden weer contact met de centrale Nipocomputer
om de antwoorden terug te zenden. De data zijn op dat moment beschikbaar voor
verwerking.

Gedurende de periode dat de panelleden de vragen kunnen beantwoorden, van
vrijdagavond tot en met zondagavond, is een telefoniscbe hulpdienst bereikbaar.
Dezehulpdienst wordt bij toerbeurt bemand door de leden van de afdeling Telepa-
nel. Deze zijn voldoende vertrouwd met de vragenlijsten, de procedure en de mo-
gelijke technische storingen om de panelleden snel weer op weg te helpen. Deze te-
Iefonische hulpdienst wordt door de panelleden op prijs gesteld, medevanwege bet
directe kontakt met degenen die voor de vragenlijst verantwoordelijk zijn.
In combinatie met de geringe foutgevoeligheid van de programmatuur en appara-
tuur werpt deze continue bewaking in bet weekend zijn vruchten af. Dit blijkt bij-
voorbeeld uit bet feit dat in de periode vanaf april 1986, de start van bet Nipo-
telepanel tot aan dit moment (juni 1987), van alle weekenden de data beschikbaar
zijn gekomen.
Ook de hoeveelbeid tijd die door de panelleden aan bet beantwoorden in bet week-
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end wordt besteed is bekend. De begin- en eindtijd ~‘ande beantwoording worden
automatisch geregistreerd. De telefonische verbindingstijd is gemiddeld 8 minuten
per weekend, de vraagtijd gaat per panellid gemiddeld de 25 minuten niet te boven.
De tijdregistratie wordt ook gebruikt voor de kwaliteitsbewaking. De antwoorden
van panelleden, die de vragenlijsten in zeer korte tijd weten te beantwoorden, wor-
den namelijk extra gecontroleerd.

3. DE REPRESENTATIVITEIT VAN HET PANEL

3.1. Inleiding

We gaan in op de volgende vragen:
— is er significante vertekening bij de opbouw van bet panel door bet gebruik van
de computer?

— is er vertekening in de uitval doordat de procedure te ingewikkeld, te vervelend
of te foutgevoelig is?

— ontstaat er een systematiscbe vertekening in houcling en gedrag van bet panel
door bet gedurende langere tijd meedoen aan deze panelprocedure?

3.2. Is er specWeke uitval bij de ophouw van het panel?

Het is duidelijk dat de bruikbaarheid van bet panel sterk aangetast zou worden in-
dien bepaalde groepen (ouderen, lager opgeleiden) niet of slecbts met zeer veel
moeite tot deelname aan bet panel te bewegen zouden zijn, vanwege de computer-
gestuurde procedure.
Om dit te kunnen bestuderen is bij de benadering van de uit bet PTT afgiftepun-
tenbestand getrokken adressen, voor een stapsgewijze procedure gekozen.
1. Het toesturen van een briefmet een aankondiging van een bezoek door een en-
queteur van bet Nipo.

2. De enqueteur houdt een vraaggesprek m.b.v. een traditionele vragenlijst waar-
bij onder andere sociaal-economiscbe kenmerken worden verzameld.

3. De enqueteur haalt vervolgens een draagbare computer te voorscbijn en typt de
antwoorden in die de respondent op een aantal vragen geeft. Op deze wijze
wordt bet tele-interview gedemonstreerd.

4. Vervolgens legt de enqueteur bet hoe en waarom van panelonderzoek nit en
vraagt de respondent om medewerking zonder daarbij te vermelden dat bier-
voor bet tele-interview systeem gebruikt wordt.

5. Tenslotte legt de enqueteur uit dat voor dit panelo:nderzoek bet getoonde tele-
interviewsysteemgebruikt wordt. Na toezegging tot deelname gaat bij tot plaat-
sing van de apparatuur over.

Op de aangescbreven adressen kon in 50% van de gevallen een computer geplaatst
worden waarbij maximaal vijf pogingen per adres werden gedaan. Verreweg de
grootste uitval (62% van de weigeraars) treedt op door weigering van medewerking
aan een vraaggesprek van welke vorm dan ook.
Van de huishoudens waar geen plaatsing mogelijk was weigerde iets meer dan 5%
medewerking vanwege bet gebruik van de computer. Dit percentage is zo laag dat
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er nauwelijks een vertekening in de representativiteit van bet panel door kan ont-
staan.
Dit wordt verder onderstreept door de achtergrondkenmerken van de weigeraars,
voor zover bescbikbaar, te vergelijken met die van de deelnemers. Er blijken wat
meer alleenstaanden, met name alleenstaande vrouwen en relatief meer ouderen
geweigerd te hebben. Dit zijn groepen die in vele onderzoeken moeilijk te bereiken
zijn.

Bij een beperkt aantal interviews/contactpersonen bleek uitval vanwege bet ge-
bruik van de computer relatief vaak voor te komen. Dit is voor ons aanleiding om
de selectie van de interviewers verder te verbeteren, zodat het nantal weigeringen
door het gebruik van de computer nog verder kan worden teruggedrongen.
Er is bij panelopbouw bewust niet geprobeerd deelname te verhogen door het in
bruikleen stellen van de computer als stimulans te gebruiken. Het is zeer waar-
scbijnlijk dat de respons bij bepaalde groepen biermee substantieel te verhogen zou
zijn.
Dit blijkt ook uit de vele spontane aanmeldingen voor deelname, wanneer in de
media aandacht is besteed aan het Telepanel. Uiteraard is hier nooit op ingegaan.

Het panel is opgebouwd in twee stappen, in April 1986 500 en nog eens ongeveer
500 in bet najaar van 1986. De verdeling van de 1004 buisboudens die uiteindelijk
meedoen aan het Telepanel is op standaard acbtergrond-kenmerken vergelijkbaar
met de CBS (Statistisch Zakboek 1986) en DEMO 86787 gegevens. In de on-
derstaande tabellen zijn voor de belangrijkste achtergrondskenmerken de verdelin-
gen gegeven in vergelij king met CBS- en DEMO-materiaal.

Tabel I. Ornvaflg huishouden (in %)

Telepanel CBS DEMO
I persoon 26.5 26.0 26.3
2 en meer personen 73.5 74.0 73.1 -

Totaal 100% 100% 100%

Tabel 2. Geslacht panel/eden (in %)

Telepanel CBS DEMO
man 50.2 49.5 49.2
vrouw 49.8 50.5 508
Totaal 100.0 % 100.0 % 100.0 %

De verscbillen voor bet kenmerk ‘geslacht’ (tabel 2) zijn klein. Hetzelfde zien we in
tabel 3 voor de leeftijdsverdeling.
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Tabel 3. LeeftUdpanel/eden (in %)

Telepanel CBS
tot l9jaar

20-44
45-64
65+

Totaal

30.3
42.3
18.5
8.9

100 %

27.7
39.8
20.3
12.3
100 %

DEMO
29.2
39.8
19.8
11.2
[00%

Bij opleiding (tabel 4) blij kt dat de lagere opleidingen enigszins ondervertegen-
woordigd zijn en de middelbare opleidingen wat te vaak voor te komen.

Tabel 4. Opleiding hoofdhuishouding (in %)

Telepanel DEMO
Geen
LA + LB
MA + MB
HA + HB
HW

7.6
42.4
31.0
15.4
3.6

5.4
48.1
26.3
16.7
3.5

De geografische spreiding is in orde zoals blijkt uit de Nielsenindeling (tabel 5).

Tabel 5. Nielsen district (in %)

Telepanel DEMO
Drie grote steden
Rest west
Noord
Oost
Zuid
Totaal

15.4
29.3
11.2
19.3
24.9
100 %

15.9
28.5
11.0
20.3
24.2

100 %

Conclusie: de representiviteit van het Telepanel op de bovengenoemde achter-
grondskenmerken is na de opbouw goed te noemen, alleen bij bet kenmerk oplei-
ding is een Iicbte overtegenwoordiging van de middelbare opleidingen te constate-
ren. De uitval in de opbouwfase die aanbet gebruik van de computer is toe te reke-
nen is gering en bovendien van geringe invloed geweest op de verdeling van achter-
grondkenmerken.

3.3. Nonresponse en paneluitval

Kunnen mensen die wellicht minder vertrouwd zijn met moderne technologie, zo-
als bejaarden of lager opgeleiden, met deze procedure uit de voeten?
Als dit eenprobleem vormt zou het blijken door een lagere response van deze groe-
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pen in de weekends en bet eerder be~indigen van de deelname aan bet panel.
Oudere panelleden maken met name in de beginfase vaker van de telefonische
hulpdienst gebruik dan jongere panelgenoten. Het kost oudere panelleden ook wat
meer tijd, maar dat wordt voor zover bekend niet als een probleem ervaren.
Maar de langere gewenningsfase heeft toch een goede deelname van de ouderen
niet verbinderd. De response van deze groep is vanaf de eerste weken op een hoog
nivo geweest.
Dit geldt overigens voor bet bele panel. Door bet snelle verloop van bet veldwerk,
is er al op maandag een overzicht van degenen die nog niet gereageerd hebben. De-
ze worden op maandag en dinsdag gebeld. Door deze maatregel wordt de response
wekelijks met ongeveer 5 ~ 10% verboogd.
De totale response van degenen die in staat zijn om deel te nemen, dat wil zeggen
die thuis zijn (seizoen gebonden) en die geen technische problemen hebben (1,5%
per weekend) komt daarmee op gezinsnivo per weekend gemiddeld royaal boven
de 95%.
Deze resultaten wijzen erop dat de procedure weinig problemen oproept en een ho-
ge respons mogelijk maakt. Er zijn geen groepen gevonden voor wie de procedure
zo moeilijk is dat deelname onmogelijk is.

3.4. Paneluitval

Ook de paneltrouw vertoont eengunstig patroon, zo zijn er sinds april1986 van de
eerste groep van 500 panelleden na twaalf maanden deelname in totaal 65 (13%)
gestopt. Er is daarbij geen relatie gevonden tussen achtergrondkenmerken en bet
wel of niet uitvallen. Doordat elke week van ieder panellid de deelname gecontro-
leerd wordt, bestaat er een actueel inzicht in de uitval en bet verloop daarin.
Er is bij de werving ook geen maximum genoemd voor de periode van deelname
aan bet panel. Op dit moment wordt deelname alleen be~indigd indien de respons
van een huishouden te wensen overlaat, dan wel de kwaliteit van de data twijfel-
achtig wordt. Dit is tot nu toe maar een enkele keer noodzakelijk gebleken.

Door aan bet eind van vragenlijsten regelmatig via open vragen commentaar te
vragen, hebben we ook snel in de gaten welke vragenlijsten tot irritatie en uitval
kunnen leiden. Meer algemeen wordt ook regelmatig aan de panelleden gevraagd
of zij suggesties hebben om de telepanelprocedure te verbeteren. Eindjuni 1987 is
dit ook weer gevraagd. Ongeveer 25% van de ondervraagden gaf bij deze open
vraag aan dat zij suggesties voor verbetering badden. Ditwijst op een relatief grote
betrokkenheid van de panelleden. De punten waarop volgens de panelleden verbe-
teringmogelijk is hebben vooral betrekking op de inhoudvan de vragenlijstenzeif.
Een zeer groot deel van de suggesties bevatte klachten over de restricties die de
gestructureerde gedeelten van de vragenlijsten vormen.
Men geeft aan dat men bet eigen antwoord onvoldoende kwijt kan in de aangebo-
den antwoord-categorie~n. Vaak wordt gevraagd via open vragen toelichting te
mogen geven op de verstrekte antwoorden. Dit is inmiddels bij vele vragenlijsten
gerealiseerd.
In de vragenlijsten die aan bet panel worden voorgelegd is bet voor routing en der-
gelijke soms noodzakelijk om over informatie te beschikken waarnaar ook al in
andere weekenden gevraagd wordt.
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Wanneer deze informatie opnieuw wordt gevraagd, blijkt dit in een aantal gevallen
de ondervraagden te irriteren.
In de meest recente versie van bet interviewprogramma is bet daarom mogelijk ge-
maakt antwoorden uit eerdere vragenlijsten als routings- of conditionele variabe-
len in de vragenlijst in te brengen. Het opnieuw vragen van reeds verstrekte infor-
matie wordt daardoor zoveel mogelijk vermeden.

Verbeugend vonden wij dat er zeer weinig suggesties waren die betrekking bebben
op de telepanel procedure als zodanig. Het gebruik van de computer en de daarmee
verbonden bandelingen worden slecbts door een zeer gering aantal van de onder-
vraagden als probleem genoemd. De eerder getrokken conclusie dat de procedure
voldoendegebruikersvriendelijk is en geen belemmeringen oproept bij bet verkrij-
gen van informatie van de panelleden wordt hierdoor ondersteund.

3.5. Andere ervaringen met dataverzameling met behuip van microcomputers

De ervaring bij bet Telepanel dat de meeste ondervraagden dit soort geautomati-
seerde procedures op prijs stellen en als stimulerend ervaren wordt met andere on-
derzoekers gedeeld. Dit blijkt onder andere uit de ervaringen van Robert de Hoog
en Fred Bronner met bet programma Midas. Dit is eengeautomatiseerde beslisbulp
waarbij ondervraagden na een korte instructie zeif acbter bet scherm een beslis-
singsprobleem systematiscb doorlopen, na zeif de relevante dimensies benoemd te
bebben (Humpbreys, 1983).

In internationaal verband kunnen we verder de ervaringen van de groep van Peter
Jones noemen. Met een op de University of Oxford ontwikkelde computer-
gestuurd enquete systeem onderzoeken zij bet keuzeproces bij vervoer (Jones
1987).
Beide melden dat de reacties van de ondervraagden, ongeacbt leeftijd en opleiding
en geslacbt positief zijn, en dat er nauwelijks sprake is van extra uitval. Door vele
ondervraagden wordt gezegd dat ze deze nieuwe ontvtikkeling als boeiend en sti-
mulerend ervaren.

Dezelfde ervaringen zijn opgedaan met het Nipo COMPASS-systeem. Op dit mo-
ment zijn een honderdtal enqueteurs voorzien van draagbare computers. Met be-
hulp van programmatuur die vergelijkbaar is met die van bet Telepanel, doen ze
daarmee onderzoek bij steeds andere, ongeoefende ondervraagden. De reacties zijn
ook bier zeer positief (Hendriks en Boerema, Esomar 1987).

3.6. Pane/bias hi] het Telepanel

In deze paragraaf komen we toe aan de laatste te bespreken vraag over de represen-
tativiteit van bet Telepanel: Ontstaat er door bet gedurende langere tijd meedoen
aan deze panelprocedure een systematiscbe vertekening in bouding en gedrag van
de panelleden? De bescbikbaarstelling van computerspelletjes en andere software
als incentives voor paneldeelname zou tot een intensief computergebruik kunnen
leiden met befnvloeding van gedrag en meningen met betrekking tot andere onder-
werpen als gevoig.
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Om allereerst de intensiteit van bet computergebruik, buiten de paneldeelname
om, vast te stellen is gevraagd naar bet gebruik dat van de computer wordt ge-
maakt. Danruit blijkt, weinig verrassend, dat met name in buisboudens met kinde-
ren vaak computerspelleties gespeeld worden. Ret gebruik van de computer voor
andere toepassingen (als tekstverwerker of om mee te programmeren) gebeurt
slechts in een paar procent van de huishoudens regelmatig. Op dit punt lijken de
verschillen met andere huisboudens niet groot.

Er zijn verder vergelijkende onderzoeken opgestart waarbij zowel voor gedrags- als
attitudevariabelen bekeken wordt of verscbillende dataverzamelingstecbnieken in-
boudelijk tot andere resultaten leiden. Hierbij worden face-to-face onderzoeken
met een gestructureerde scbriftelijke vragenlijst, computergestuurd telefonisch on-
derzoek, ad-hoc onderzoek met portable computers en bet Telepanel met elkaar
vergeleken. Deze onderzoeken zijn nog niet afgerond en zullen later gerapporteerd
worden. --

Wel is inmiddels een experiment afgerond, waarbij bewust is getracbt over een re-
latief onbelangrijk onderwerp bij bet Telepanel het optreden van panelbias te sti-
muleren. Er zijn in mei 1987 vier voetbalwedstrijden volledig op de Nederlandse te-
levisie uitgezonden.
Aan de kijkende panelleden is in bet daarop volgende weekend via een open vraag
verzocbt nan te geven welke reclameborden ze zich konden herinneren. Toch nog
enigszins verrassend voor ons was bet effect van de voortdurende herhaling van de-
ze vraag op de resultaten van volgende metingen niet aantoonbaar. Bij elk van de
wedstrijden bLeek ongeveer 35% van de ldjkers een of rneerdere reclameborden te
kunnen noemen. Natuurlijk moeten we voorzichtig zijn bij generalisaties op basis
van een dergelijk kleinscbalig experiment maar ontmoedigend is bet resultaat zeker
niet te noemen.

Ook voor een heel ander onderwerp bebben wij bet al dan niet (aantoonbaar) ont-
staan van panelbias kunnen bestuderen. Gedurende de laatste zes weken van de
campagne voor de provinciale statenverkiezingen in 1987 is bet panel viermanl
naar de politieke voorkeur gevraagd. Dezelfde vragen werden ook gesteld in de Ni-
~0 weekpeilingen. Door de trends in beide meetinstrumenten te vergelijken kunnen
de eventueel voorkomende paneleffecten worden nangetoond.
Maar ook in dit geval zijn geen significante verscbillen gevonden. De verschuivin-
gen in de politieke krachtsverhoudingen, zoals die gevonden werden bij het Telepa-
nel correspondeerden met de ontwikkelingen in de resultaten van ad-hoc onder-
zoek, zowel van bet Nipo als van andere bureaus.

Als er al vertekening ontstaat in houdingen en meningen door de paneldeelname
lijkt deze gering te zijn. En dan heeft een panel bet zeer grote voordeel dat infor-
matie over veranderingen op individueel nivo beschikbaar is. Uit bet bovenge-
noemde onderzoek is gebleken dat deze veranderingen zeer aanzienlijk kunnen
zij n.
Om een voorbeeld te geven, de politieke kracbtsverhoudingen op geaggregeerd ni-
vo waren over een bepaalde periode van drie weken tamelijk stabiel en de verscbui-
vingen in de orde van grootte van een half procent.
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Tegelijkertijd bleek ecbter dat maar liefst 20% van de ondervraagden in die drie
weken van opgegeven voorkeur veranderden.
Onder een rustig ogende politieke oppervlakte bleek zich op individueel nivo een
zeer dynamisch proces af te spelen. Deze omvangrijke groep van wisselaars maakt
ook de grote verschuivingen die in de laatste dagen van de champagne kunnen op-
treden, begrijpelijker.
Over deze gegevens zal later dit jaar uitvoeriger gepubl:iceerd worden door Maas en
Saris.
De twijfels over de bruikbaarbeid van panels voor attitudevragen, blijken in bun
algemeenbeid voor bet Telepanel niet op te gaan. Zeker indien dergelijke vragen
met voldoende grote tussenpozen aan de orde gesteld worden lii ken de vertekenin-
gen minimaal en moet ons inziens bet voordeel van lange single source tijdsreeksen
zeker boger gesteld worden.

Na deze uitweiding over het optreden van panelbias kan ook op de derde vraag
naar de representativiteit van bet panel bet antwoord vooralsnog positief zijn.
Het panel is na de opbouwfase qua representativiteit zonder meer vergelijkbaar
met andere panels en behoudt door de aantrekkelijkbeid en flexibiliteit van de pro-
cedure en de variatie in de onderwerpen deze representativiteit gedurende een lange
periode.

4. WAT VOOR SOORT ONDERZOEK IS MOGELIJK BIJ HET

TELEPANEL?

4.1. Inleiding

Ret interviewprogramma wordt op basis van de opgeclane ervaringen en gewenste
onderzoeksmogelijkbeden steeds verder ontwikkeld. Met deze mogelijkbeden zijn
nieuwe soorten onderzoeken op te zetten. Of onderzoeken die met de traditionele
metboden zeer kostbaar of zeer tijdrovend zouden zijn. Hieronder worden een
aantal van deze mogelijkbeden besproken.

4.2. Onderzoek near switchgedrag

Naast de ingewikkelde structuur met condities en routing die de meeste geautoma-
tiseerde interviewprogramma’s bieden, met alle kwaliteitscontrole die daardoor
mogeiik is, biedt bet Telepanel de mogelijkbeid om informatie die in eerdere vra-
genlijsten is gegeven recbtstreeks en voor de ondervraagde ongemerkt in later af te
nemen vragenlijsten te gebruiken voor routing en dergelijke. Dit maakt bet bij-
voorbeeld mogelijk om zodra er een switch in aankoopgedrag wordt geconsta-
teerd, automatiscb met een daarop toegesneden vragenlijst te reageren.
Op deze manier kan door de tijd een bele databank worden opgebouwd over door-
gaans zeldzaam switcbgedrag zonder dat een zeer grote steekproef moet worden
benaderd of een overdreven beroep moet worden gedaan op bet herinneringsver-
mogen van de ondervraagde. Ret is dan na verloop van tijd bijvoorbeeld mogelijk
om huisboudens te karakteriseren naar de frequentie van bet switchgedrag op ver-
schillende terreinen.
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4.3. Ti]dsbestedingsonderzoek

Tijdsbestedingsonderzoek kan gebruikt worden om de dagelijkse activiteiten van
verscbillende subgroepen samen te vatten en om inzicbt te krijgen in de buisboude-
luke produktie van verscbillende groepen in de samenleving. Een andere mogelijke
toepassing is de indeling van consumenten in bomogene segmenten op basis van
hun tijdsbesteding.

Deze toepassingen van tijdsbestedingsonderzoek worden in samenwerking met
SWOKA (Sticbting Wetenscbappelijk Onderzoek Konsumenten Aangelegenbe-
den) en de SSO (Sticbting voor Sociomel7riscb Onderzoek) ontwikkeld. Hiervoor is
een eenvoudig te banteren computergestuurde dagboekvragenlijst geformuleerd
(Kalfs, 1987), die ten opzicbte van de gebruikelijke metbode met dagboekjes een
aantal belangrijke voordelen beeft.
Bij de methode met bebulp van dagboekjes moet de ondervraagde de codes van
zijn of baar activiteit opzoeken in een codeboekie en daarna noteren. Dit is tijdro-
vend en werkt fouten in de band. Ook de verwerking is uitermate tijdrovend. In de
voor bet Telepanel ontwikkelde tijdsbestedingsvragenlijst dient elke activiteit die
langer dan 10 minuten duurt geregistreerd te worden.
De ondervraagde bereikt daarbij met enkele, steeds specifieker wordende, vragen
de activiteit. De code van de activiteit hoeft niet te worden opgezocbt, maar staat
op bet scherm voor de betreffende activiteit. Het tijdstip wanrop de activiteit is
be~indigd wordt daarna ingevoerd en de bierarchiscbe boomstructuur wordt voor
de volgende activiteit doorlopen. Dit gaat door tot alle activiteiten van die dag zijn
opgegeven. De kwaliteit van de data wordt bij de invoer bewaakt. Zo zijn er con-
troles ingebouwd met betrekking tot de logiscbe volgorde van activiteiten en de tijd
die eraan besteed is.
Door de modulaire structuur van de vragenlijst kunnen voor elke boofdactiviteit
extra vervolgvragen gesteld worden. Op dit punt is bet electronirche dagboek veel
flexibeler dan de dagboekmetbode.
De afname van bet electroniscb dagboek kan regelmatig door bet jaar plaatsvin-
den, waardoor seizoeninvloeden kunnen worden bestudeerd en tij dreeksanalyse
mogelij k wordt.

4.4. Combinatie van Iongitudinaal onderzoek met snel ad-hoc onderzoek

Vergeleken met traditionele panels is de snelle leverantie van data een voordeel en
ook de mogelijkheid om ann dezelfde respondenten later aanvullende vragen te
stellen. Ook lopend onderzoek kan nangevuld worden met in de actualiteit komen-
de ontwikkelingen.
Zo kon een longitudinaal onderzoek naar medische consumptie aangevuld worden
met vragenover de acties vande specialisten, in de week dat deze acties plaatsvon-
den.

4.5. Gevoelige onderwerpen

Een ander belangrijk voordeel van deze procedure is -de grote mate van privacy die
er mee bereikt wordt. Er zijn uiteraard geen interviewer-effecten, maar ook inver-

20



gelijking met scbriftelijke vragenlijsten is bet een groot voordeel dat de gegeven in-
formatie direkt na invoer ook voor buisgenoten niet meer bescbikbaar is. Dit
vormt wellicbt een verklaring voor de bereidheid om bijvoorbeeld ook zeer gede-
tailleerde informatie over financi~le zaken te geven. De betrouwbaarbeid van de
antwoorden is doorgaans zeer boog, zoals bleek uit de vergelij king van week tot
week van de opgegeven begin- en eindsaldi van betaalrekeningen.

5. EPILOOG

Onze ervaringen met de toepassing van micro-computers zowel in grootscbalig
panel- als in face-to-face onderzoek zijn zeer positief en sporen met de ervaringen
van anderen. Daarbij is de kwaliteit van de data zeer hoog en blijft deze kwaliteit
ook bij grootschalige toepassingen gebandbaafd.
Het zal weinig lezers verbazen als wij de rol van de microcomputer in de dataverza-
meling de komende jaren nog sterk zien toenemen. De technologiscbe mogelijkbe-
den (zoals CD-rom) lij ken voorlopig sneller te groeien dan de toepassing daarvan
in bet marktonderzoek. Het is daarom waarscbijnlijk dat we nog maar aan bet be-
gin van een revolutie in de dataverzameling zijn.
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2. De kentering verkend

Zijn kwalitatief en kwantitatief onderzoek verenigbaar?

BA. VOGELS

SAMENVATTING

In dit artikel wordt nagegaan of de kwalitatieve en kwantitatieve methoden van onderzoek
verenigbaar zijn. Betoogd wordt dat een dergeijike integratie berust op cen binnen een kleine
groep respondenten gehanteerde computergestuurde onderzoeksmethode en de drie soorten
interactie die daar het gevoig van zijn: (a) tussen de individuele respondent en de computer,
(b) tussen de groep respondenten en de computer en (c) tussen de respondenten onderling.
DELPHISIE, een onderzoeksinstrument ontwikkeld bij Veldkamp (AGB) benut deze drie
soorten interacties om ineen kleine groep computergestuurd aanzet te geven tot het verkrij-
gen van overeenstemming met betrekking tot ~n of meer onderwerpen. Toepassing van dit
nieuwe onderzoeksinstrument — een combinatie van speciale hardware en programmatuur
— kan een belangrijke bijdrage leveren bij het zoeken naar nieuwe methoden en technieken
op bet raakvlak tussen kwalitatiefen kwantitatief onderzoek.

1. INLEIDING

In het marktonderzoek worden kwalitatieve en kwantitatieve methoden niet alleen
onderscheiden, maar vaak oak doelbewust gescheiden. In de literatuur wordt ener-
zijds gesproken over een geleidelli ke overgang tussen beide typen onderzoek (De
Groot: 1975), maar anderzijds wordt een diepe kloof geconstateerd (Verdoorn:
1968). Weer anderen hebben het over de grenslijn tussen kwalitatief en kwantita-
tief onderzoek (Sampson: 1978).

Dit artikel poogt de grenzen in kaart te brengen en waar nodig te nuanceren. Im-
mers, kan er niet beter gesproken worden van een grensgebied, een raakvlak tussen
beide methoden van onderzoek, dan over een diepe kloof? Bestaat er in de onder-
zoekswereld wellicht een niemandsland dat nader ingevuld kan worden met qua
aard en inhoud nieuwe onderzoeksmethoden?
Na een korte karakterisering van de kwalitatieve en kwantitatieve methoden,
wordt nagegaan onder welke voorwaarden een integratiemogeiji k is van deze twee
benaderingswijzen. Daarbij wordt met name ingegaan op de mogelijkheden van
een binnen een kleine groep respondenten gehanteerde, computergestuurde onder-
zoeksmethode en de drie soorten interactie die daar het gevoig van zijn: (a) tussen
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de individuele respondent en de computer, (b) tussen de groep resi~ondenten en de
computer en (c) tussen de respondenten onderling.
Vervolgens komt een praktische uitwerking aan de orde: Het onderzoeksinstru-
ment DELPHISIE ontwikkeld bij Veldkamp (AGB). Dit instrument geeft een con-
crete invulling van het grensgebied tussen kwalitatief en kwantitatief onderzoek.
DELPHISIE combineert elementen van beide basismethoden zonder afbreuk te
doen aan de specifieke kenmerken van deze typen onderzoeken. Zo blijft het ‘ont-
dekken’ bij de kwalitatieve methode en het ‘rechtvaardigen’ van de kwantitatieve
methode als doelstelling oveieind binnen DELPHIS1E, terwiji nieuwe onderzoeks-
toepassingen als een synergerisch surplus binnen handbereik komen.

Ook op de kentering van kwalitatief en kwantitatief onderzoek, hangt de effectivi-
teit van de methode met name af van de vraagstelling. Volgens Stapel (1987) kun-
nen nieuwe technieken de gegevensverzameling en verwerking versnellen en verbe-
teren, maar tasten het wezenlijke van het marktonderzoek niet aan: het gaat nog
steeds om het stellen van de juiste vraag! Tot besluit van deze inleidendeparagraaf
moet ons hiziens bij de ontwikkeling en de hantering van een onderzoeksinstru-
ment als DELPHISIE dan ook de rol van de onderzoeker en onderzoeksbureau wor-
den benadrukt.

2. KWALITATIEF VERSUS KWANTITATIEF ONDERZOEK

‘... Het zijn twee versehillende visies: niet pers~ conflicterend maar elkaar aanvul-
lend, zonder goed in elkaar te haken; elk vanuit eigen grond-principes.. .‘. Aldus
van Schravendijk (1986) in zijn artikel in de vorige editie van dit jaarboek. Het
kwantitatieve onderzoek gaat in zijn ogen onder andere uit van de gelijkheid van
mensen die op aspecten van elkaar verschillen. Bij het kwalitatieve onderzoek
daarentegen vormt het unieke der mensen de basis. In de kwantitatieve visie zoekt
men vanuit homogeniteit naar verschillen op aspecten, terwiji men in de kwalitatie-
ye visie vanuit heterogeniteit streeft naar generaliserende typeringen. Van Schra-
vendijk stelt dat doordat in kwalitatief onderzoek de totale persoon zoveel moge-
Ilik in stand kan worden gehouden en in kwantitatief onderzoek het aspectmatige
overheerst, men kan zeggen dat het eerste inzicht geeft in de argumeutatie van con-
sumenten en het tweede in hun argumenten.

Het is ons inziens de vraag of met betrekking tot het verkrijgen van inzicht in de
wijze van a~gurnenteren — de vorm — enerzijds en tot het verkrijgen van inzicht in
de feitelijke argumenten — de inhoud anderzijds, dit methodologisch onder-
scheid relevant is. Immers voor de respondent zijn vorm en inhoud nauwmet elkaar
verweven: het onderscheid komt voort uit het selectieve gebruik van de ons beken-
~le,maar onvolkomen meetinstrumenten. Zo wordt bijvoorbeeld bij een schriftelij-
ke vragenlijst — kwantitatief onderzoek — bij de respondent wel een denkproces
op gang gebracht, maar slechts het resultaat van dit proces wordt geregistreerd. Bij
een groepsdiscussie — kwaiitatief onderzoek — wordt daarentegen met name het
proces geregistreerd, terwijl de resultaten niet gekwantificeerd worden. Een combi-
natie is echter wel mogelijk. Zo kan de onderzoeker bijvoorbeeld een ‘thinking
aloud’ procedure toepassen tijdens het invullen van een vragenlijst door de respon-
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dent. Door de bandopname hiervan te verwerken ontstaat een gecombineerde ana-
lysemogeLijkheid van denkproces en uiteindelijke antwoorden. De meeste onder-
zoekers gebruiken evenwel hun methoden selectief en veelal niet gecombineerd.

De rolverdeling tussen onderzoeker en respondent vormt volgens van Schravendijk
het tweede belangrijke onderscheid tussen kwalitatief en kwantitatief onderzoek.
De respondent is bij de kwalitatief methode niet meer louter een beantwoorder van
vragen — reactor — maar levert een zelfstandige bijdrage — actor — aan het on-
derzoek. De grenslijn tussen ‘reactief’ en ‘actief’ hoeft ons inziens niet pers~ samen
te vallen met die tussen kwantitatief en kwalitatief onderzoek. Immers het even-
eens bij Veldkamp (AGB) ontwikkelde MIDAS programma van Bronner en de
Hoog (1984, 1985) ten behoeve van cornputergestuurde besluitvorming, verzorgt
een wat zij noemen directe conversatie tussen de respondent en de computer. Op
een (inter)actieve wijze gaat de respondent door de vragenlijst die hij mede vorm
geeft. Deze van oorsprong kwantitatieve methode verschuift aldus op het conti-
nuum reactief — actief richting actief, en wordt door de auteurs gekenschetst als
een methode op de grensljin van kwalitatief en kwantitatief onderzoek.

Tot besluit van deze paragraaf worden wederom aan cle hand van het artikel van
van Schravendijk de overige verschillen tussen kwalitatief en kwantitatief onder-
zoek opgesomd. Kwalitatief onderzoek is kleinschalig, niet tellend qua vorm en
open, ongestructureerd qua inhoud. Kenmerkend is het geringe aantal, vaak uit-
eenlopende respondenten. De doelstelling van deze methode ligt met name in het
‘ontdekken’: het zoeken naar achterliggende motieven en het inhoudelijk verken-
nen. Kwantitatief onderzoek is daarentegen tellend en metend, voorgecodeerd en
gestructureerd. De respresentatieve steekproef is kenmerkend. De doelstelling van
deze methode ligt met name in de ‘rechtvaardiging’: het verkrijgen van geldige
kennis.

3. INTEGRATIE DOOR INTERACTIE

Is er een onderzoeksmethode die enerzijds kleinschalig, niet tellend qua vorm en
open, ongestructureerd qua inhoud is en anderzijds tellend en metend, voorgeco-
deerd en gestructureerd? Het antwoord ligt in interactie (zie figuur 1). In de inlei-
ding is al aangestipt dat erbinnen een kleine groep bij hantering van eencomputer-
gestuurde onderzoeksmethode drie soorten interactie optreden: (a) tussen de mdi-
viduele respondent en de computer, (b) tussen de groep respondenten en de com-
puter en (c) tussen de respondenten onderling.

Zoals al opgemerkt wijst de eerste soort interactie — (a) tussen de respondent en de
computer — bij het MIDAS programma van Bronner en de Hoog op een verschui-
ving langs het continuum reactief — actief. Met andere woorden van een voorge-
codeerde en gestructureerde vorm naar een meer open en ongestructureerde vorm.
De respondent wordt als ware geprikkeld om uitsprake:n te doen ten aanzien van
aantal deelaspecten, niet door de onderzoeker maar in feite door zijn eigen ant-
woorden.
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a. Interactie tussen de individuele respondent en de computer

ftftftft
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b. Interactie tussen de groep respondenten en de computer
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ftftftft

c. Interactie tussen de respondenten onderling

Figuur 1. Drie soorten interactie
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De tweede soort van interactie betreft die (b) tussen eerr groep respondenten en een
computer. De antwoorden van alle respondenten komen tegelijkertijd beschik-
baar, en vormen aldus de prikkel om uitspraken te doen. Het grote verschil met de
eerste vorm van interactie is de bekendheid met de antwoorden van de overige
respondenten uit de groep, waardoor inzicht wordt verkregen inelkaars standpun-
ten. Bovendien kan de onderzoeker aan de hand van de groepsresultaten de
respondenten confronteren met verschillen en overeenkomsten met betrekking tot
de zojuist gegeven antwoorden.

De derde soort van interactie betreft die (c) tussen de respondenten onderling. Be-
palend voor een dergelijke interactie zijn de grootte van de groep, de mogelijkhe-
den om de groep te prikkelen tot uitspraken en de bekendheid met elkaars stand-
punten. Met betrekking tot de grootte van de groep geniet een kleinschalige opzet
de voorkeur. De bij het kwalitatieve onderzoek gebruikelijke maximum van tien
respondenten, biedt ons inziens goede mogelijkheden voor onderlinge interactie.
Met betrekking tot de mogelijkheden om de groep te prikkelen tot uitspraken kan
vervolgens worden gesteld dat de onderzoeker dit voor eengroot deel in eigen hand
heeft. Een houding van ‘welwillend ongeloof’ stelt hem in staat de respondenten te
stimuleren tot verdergaande, meer persoonlijke interpretaties (van Schravendijk:
1986). De bekenheid met elkaars standpunten tenslotte is een gevoig van de eerder
besproken tweede soort interactie.

De onderzoeksmethode die deze drie vormen van interactie in zich verenigt is der-
halve: kleinschalig, voor een deel metend en semi-gestructureerd. De holistische vi-
sie is geintegreerd met een aspectmatige aanpak. Bij rolverdeling tussen respondent
en onderzoeker is de invloed van de respondentgroter. Het is een invulling van het
niemandsland tussen kwalitatief en kwantitatief onderzoek.

4. DELPHISIE: EEN NIBUW ONDERZOEKSINSTRUMENT

Het bij Veldkamp (AGB) ontwikkelde onderzoeksinstrument DELPHISIE geeft een
concrete invulling van de integratie tussen kwalitatief en kwantitatief onderzoek.
Deze nieuwe methode is kleinschalig, voor een deel metend en semi-gestructureerd.
DELPHISIE omvat een (portable) PC voorzien van speciale randapparatuur
waaraan maximaal 10 druktoetseenheden kunnen worden gekoppeld (zie figuur 2).
In combinatie met de speciaal ontwikkelde programmatuur geeft dit onderzoeksin-
strument computergestuurd aanzet tot het verkrijgen van consensus over ~n of
meer onderwerpen in een groepvan maximaal 10 personen. Hiertoe vindt eerst een
snelle inventarisatie van de individuele opinies plaats, vervolgens wordt na selectie
aan de hand van de relevante deelaspecten de interactie gestuurd, zonder te worden
beinvloed door verschillen in overredingskracht bij de respondenten in de groep.

Mogelijke toepassingen van dit onderzoeksinstrument zijn strategiesimulatie, ge-
compliceerde keuzeprocessen, groepsdiscussies ten behoeve van marktonderzoek,
overeenstemming verkrijgen met betrekking tot ‘geladen’ onderwerpen, CAO-
overleg, multidisciplinaire vraagstukken en beoordeling ‘on the spot’ van produk-
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ten of personen. Naast de onderzoeksbureaus zijn de mogelijke andere gebruikers:
bedrijven, organisatie-adviesbureaus, nonprofit organisaties (bijvoorbeeld zieken-
huizen), overheden en instellingen, omroeporganisaties, en andere politieke en
maatschappelijke groeperingen.

Op basis van de in de vorige paragraaf onderscheiden drie typen interactie is de
programmatuur behorende bij het onderzoeksinstrument DELPHISIE als volgt in
te delen: (a) gegevensverzameling en verwerking, (b) confrontatie en (c) consensus.
Aan de hand van een voorbeeld wordt het programma hierna met betrekking rot
het onderwerp ‘de strategische positie van produkt x’ stapsgewijs uitgewerkt. Dit
onderwerp is ontleend aan de ‘Directional Policy Matrix’ van Shell zoals onderan-
dere besproken door Keuning en Eppink (1982).

Gegevensverzameling en verwerking

Aan de hand van het computerprogramma worden eerst de gegevens verzameld en
verwerkt. De onderzoeker introduceert daartoe via een breeldscherm het onderwerp
waarover men binnen de kleine groep consensuswil verkrijgen. Vervolgens worden
met behulp van de computer over dit onderwerp op een interactieve wijze vragen
gesteld. Daarde respondenten ieder voor zich deze vragen beantwoorden, is er

Figuur 2. Hardware DELPHISIE
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Figuur 3. Visualisatie resultaten DELPHISIE
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sprake van de eerste soort interactie — tussen de individuele respondent en de com-
puter.

De strategische positie van produkt is te bezien langs twee dimensies (zie figuur 3).
Op de horizontale as van staat steeds de grootheid ‘vooruitzichten van de sector’
en op de verticale as steeds de grootheid ‘concurrentiepositie’. Het gaat hier om
twee groothcden/dimensiesdie elk we~r uit een aantal factoren/deelaspecten zijn
samengesteld. Zo worden de vooruitzichten van de secXor beoordeeld nan de hand
van de deelaspecten: marktkwaliteit, grondstoffenvoorziening en omgevingsin-
vloeden. De concurrentiepositie wordt daarentegen beoiordeeld ann de hand van de
deelaspecten: marktaandeel, kenmerken van het produkt en research en ontwikke-
ling. Het onderwerp ‘strategische positie van een produkt’ wordt aldus ontleed in
twee dimensies, met elk weer een aantal deelaspecten.

Bij de gegevensverzameling komt nu eerst de dimensie ‘vooruitzichten van de sec-
tor’ aan de orde. Aan de respondenten wordt op interactieve wijzegevraagd een in-
dividuele score toe te kennen nan de deelaspecten — marktkwaliteit, grondstoffen-
voorziening ~n omgevingsinvloeden — die achtereenvolgens op een beeldscherm
geprojecteerd worden. ledere respondent beschikt hiertoe over eeu druktoetseen-
heid, wanrop hij — anoniem — zijn persoonlijke oordeel met betrekking tot de
deelaspecten kenbnar kan maken. Hiervoor wordt een vijfpunt.s-schanl gehan-
teerd. De respondent kan kiezen uit + +, +, + —‘ — en — —-7De ‘marktkwnli-
teit’ kan dus als zeer slecht (— —) worden beoordeeld, als zeer goed (±+) of met
een tussenliggende waarde. Alle scorevsworden per deelaspect en per respondent
opgeslagen in het computergeheugen.
Vervolgens komt de tweede dimensie ‘conclirrentiepositie’ ann de orde. De deelne-
mers scoren op de daarbij behorende deelaspecten — marktaandeel, kenmerken
van het produkt en research en ontwikkeling. Ook deze scores worden weer per
deelaspect en per respondent opgesLagen in het computergeheugen.
Nadat op alle deelaspecten van beide dimensies met betrekking tot het onderwerp
is gescoord, wordt de respondenten gevraagd nan elk deelaspect een relatief ge-
wicht toe te kennen. Zij doen dit xvederom door middel van de druktoetseenheid.
Alle toegekende gewichten worden per respondent en per deelaspect opgeslagen in
het computergeheugen.

Bij de gegevensverwerking kan nu per respondent het punt in het assenstelsel vast-
gesteld worden, dat zijn individuele waarden op de onderscheiden dimensies weer-
geeft. Per respondent wordt dus berekend hoe hij de ‘vooruitzichten van de sector’
en de ‘conctn-rentiepositie’ met berrekking tot produkt x beoordeelt. Omdat per
deelaspect zowel de score als het gewicht ingetoetst worden, zijn de berekende
coOrdinaten gewogen: een hoge scoreop een door de respondent onbelnngrijk
geacht deelaspect wordt hierdoor nfgezwakt, een lage score oween belangrijk
geacht deelaspect werkt danrentegen sterker door. Nanst de punten in het as-
senstelsel worden groepsgemiddelden en standaarddevinties berekend per deelas-
pect, waarop hierna nader wordt ingegnan.
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Confrontatie

Direct na de gegevensverzameling en verwerkingworden de resultaten weergegeven
op het beeldscherm waardoor de tweede soort interactie — tussen de groep respon-
denten en de computer — ann de orde komt. Eengroot voordeel van het interactie-
ye gebruik van de computer is de snelbeid waarin de gegevens in bruikbare infor-
matie worden vertaald. In de bovenste helft van figuur 3 stelt elk punt in het as-
senstelsel — met op de horizontale as de dimensie ‘vooruitzichten van de sector’ en
op de verticale as de dimensie ‘concurrentiepositie’ — de strategische positie van
produkt x in de ogen van ~n van de tien respondenten voor. Teneinde visualisatie
mogelijk te maken wordt met niet meer dan twee dimensies tegelijk gewerkt. De
punten laten zich in een twee-dimensionale ruimte gemakkelijk afbeelden. Ook de
interpretatie door de respondenten wordt hierdoor vergemakkelijkt. Het program-
ma staat evenwel een groter nantal dimensies per onderwerp toe.

Door de grafisehe weergave wordt in ~n oogopslag waargenomen in hoeverre er
overeenstemming is tussen de respondenten met betrekking tot het onderwerp
‘strategische positie van produkt x’. In dit geval liggen de punten nogal verspreid
in het assenstelsel, er is kennelijk geen overeenstemming met betrekking tot de
strategische positie van produkt x. In de onderste helft van figuur 3 wordt ter verge-
lii king andermani de strategische positie van produkt x weergegeven, maar nu in de
ogen van tien andere respondenten. Hieruit is direct te zien dat er binnen deze
groep meer overeenstemming is over de strategische positie van produkt x dan bij
de eerste groep.

Naast de grafische weergave van de strategisehe posities in de ogen van de respon-
denten, komt er wederom via het beeldscherm ook bruikbare informatie beschik-
baar met betrekking tot de onderscheiden deelaspecteri. Zo wordt voor de groep
per dimensie een rangschikking gegeven van de gemiddelde scores op de deelaspec-
ten. Ten aanzien van de dimensie ‘vooruitzichten van de sector’ wordt dan de
‘marktkwaliteit’ gemiddeld hogergewaardeerd dan bijvoorbeeld de ‘grondstoffen-
voorziening’. Op dezelfde wijze wordt per dimensie via het gemiddelde van de toe-
gekende gewichten voor de groep een rangschikking gemaakt van het belang van
de onderscheiden deelaspecten. Daaruit zou kunnen blij ken dat men het deelaspect
‘marktkwaliteit’ belangrijker acht dan bijvoorbeeld ‘grondstoffenvoorziening’.

Bij de verwerking worden per deelaspect ook de standanrddeviaties met betrekking
tot de scores en de gewichten berekend. Hierdoor kan de groep respondenten me-
teen geconfronteerd worden met de onderlinge verschillen. Een grote standaardde-
viatie met betrekking tot de scores op het deelaspect ‘marktkwaliteit’, wijst op een
geringe overeenstemming tussen de respondenten hie;romtrent. Een grote stan-
daarddeviatiemet betrekking tot de gewichttoekenning op dat deelaspect, betekent
dat de respondenten van mening verschillen over het relatieve belang van de
‘marktkwaliteit’. Door de groep respondenten te confronteren met een rangschik-
king van deze standaarddeviaties wordt direct duidelijk op welke deelaspecten de
meningen afwijken, en op welke deelaspecten mm of meer overeenstemming is.

Tenslotte kan per deelaspect een overzicht gegeven worden van de door de respon-
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denten toegekende scores en gewichten. Met name bij die deelaspecten waarover de
respondenten van mening versehillen Ieidt een dergelijk overzicht — met de feite-
lijk ingetoetste waarden — tot een confrontatie.

Consensus

In deze fase van het onderzoek komt de derde soort interactie — tussen de respon-
denten onderling — ann de orde. Het mag duidelijk zijn dat de hiervoor benodigde
informatie dankzij de computer direct beschikbaar komt. De grafische weergave
van de strategische posities in de ogen van de respondenten, vormen bet uit-
gangspunt voor de interactie. De resultaten uit het voorbeeld weergegeven in de
bovenste helft van figuur 3 zullen in die zin meer interactie opleveren, dan de ter
vergelliking in de onderste helft van de figuur weergegeven resultaten van een
tweede groep respondenten.

De interactie kan worden gestuurd door middel van de beschikbare informatie met
betrekking tot de deelaspecten. Immers als de respondenten van mening verschillen
over de ‘vooruitzichten van de sector’ — er is dan een spreiding langs de horizonta-
le as — kan direct worden bekeken welke van de onderscheiden deelaspecten dit
veroorzaken. Zo kan men bet volkomen eens zijn over de ‘marktkwaliteit’, mnar
ernstig van mening verschillen over bet belang van de ‘grondstoffenvoorziening’
met betrekking tot de ‘vooruitzichten van de sector’. Ten aanzien van de ‘markt-
kwaliteit’ hoeft dan geen interactie plants te vinden, er is immers consensus over
dit deelaspect. Echter, over de ‘grondstoffenvoorziening’ moet interactie tussen de
respondenten onderling, bijdragen tot consensus over dit deelaspect.

Door ann de hand van de rangschikking van de standaarddeviaties ten aanzien van
de scores err gewichten de versehillen van mening met betrekking tot de onderschei-
den deelaspecten ann de orde te stellen, is het mogelilk om tot overeenstemming te
komen over de strntegische positie van produkt x. De onderzoeker zou bijvoor-
beeld eerst de respondenten kunnen confronteren met de rangschikking van stan-
dnarddeviaties van de gewichten die ann de deelaspecten zijn toegekend. Kenne-
Iijk is er met betrekking tot bet toegekende belang ten aanzien van bet ene deel-
aspect minder overeenstemming dan ten nauzien van het andere. Door interactie
worden deze verschillen verkleint. Grafisch gezien komen de punten in het as-
senstelsel als bet ware dichter bij elknar. De interactie tussen de respondenten on-
derling kan uiteindelijk leiden tot consensus.

Beknopt overzicht programtna-onderdelen

A. Bij de gegevensverzameling worden eerst via individuele druktoetseenheden met
betrekking tot een onderwerp twee datamatrices opgebouwd: een score-matrix
en een gewicht-matrix. Het nantal rijen en kolommen van deze matrices zijn af-
hankelijk van het totale nantal onderseheiden deelaspecten en het nantal
respondenten. Bij de gegevensverwerking wordt vervolgens een nantal zaken be-
rekend c.q. vastgelegd, zoals per respondent twee gewogen dimensiewnarden
die tezamen een punt in assenstelsel vormen, voorts de groepsgemiddelden en
standaarddevinties van de scores en gewichten op elk van de deelaspecten alsme-
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de de rangschikking daarvan en tenslotte de individuele scores en gewichten per
deelaspect. Deze resultaten zija direct beschikbaar.

B. In de confrontatie-fase worden de respondenten aan de hand van grafische at-
beeldingen op het beeldscherm met bet keuzegedrag van alle andere responden-
ten geconfronteerd. Naast deze visualisatie kunnen de respondenten worden ge-
confronteerd met de rangschikkingen op basis van de groepsgemiddelden en
standaarddeviaties ten aanzien van de toegekende scores en gewichten met be-
trekking tot de deelaspecten. Tenslotte kan via bet beeldscherm per deelaspect
een overzicht verkregen worden van de feitelijke individuele ingetoetste waar-
den.

C. In de consensus-fasekomt de interactie tussen de respondenten onderling tot
stand door de verschillen op de onderscheiden deelaspecten. Het is de bedoeling
dat alle individuele punten — verspreid over bet assenstelsel — ‘tot elkaar ko-
men’. Deze interactie wordt ten dale gestructureerd aan de hand van de visuali-
satie langs de twee dimensies, de rangschikkingen van de deelaspecten en de in-
dividuele scores en gewichten per deelaspect.

5. CONCLUSIE

Hoewel de datamatrices van de scores en gewichten in bet geheugen worden op-
geslagen, worden de kwantitatieve mogelijkheden van DELPHISIE met name benut
om sturing te geven aan de interactie tussen de respondenten onderling. Dergelijke,
bij een vergelijkbare reeks van kleinschalig onderzoek opgebouwde, mini-
databestanden kunnen echter eenvoudig aan elkaar gekoppeld worden, zodat
kwantitatieve gegevens van een groot aantal respondenten voor verdereanalyse be-
schikbaar komen.
Binnen de groep zijn met name de kwalitatieve mogelijkheden van DELPH1SIE re-
levant. Het proces van interactie is immers belangrijker dan bet te bereiken resul-
taat.

DELPHISIE is een onderzoeksinstrument op de kentering van kwalitatief en kwan-
titatief onderzoek. De integratie van beide methoden levert een belangrijk synerge-
tisch effect op: gestuurde interactie tussen de respondenten onderling. Welliclit
leidt een dergelijk instrument zelfs tot overeenstemming in de onderzoekswereld
met betrekking tot de plaats en betekenis van de onderscheiden onderzoeksmetho-
den.
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3. Het Bevolkingsregister als
steekproeftrekkingskader voor het telefonisch
enqu~teren

T.M. CORNELJSSE-CLAASSEN

SAMENVATTING

Versiag van een pogingom de voordelenvan een aselekte personen-steekproef uit het Bevol-
kingsregister te kombineren met het telefonisch enqu~teren. Er wordt nagegaan of er een sa-
menhang is tussen demografische variabelen en het vinden van een telefoonnummer bij een
persoon, het ineedoen aan de enqu~te, en redenen voor non-respons. Ongeveer 5% heeft
geen telefoon, ongeveer 7% heeft een geheim nummer en van ongeveer 16%, die zelfzegt te-
lefonisch bereikbaar te zijn, is het nummer niet te vinden. Jongeren, alleenstaanden en
nieuwkomers in de stad bijiven bij de telefonisehe enqu&e vaker buiten beeld dan bij een fa-
ce-to-face enqu~te. Het plan wordt opgevat om ook voor relefonische enqu~tes aankondi-
gingsbrieven te gaan sturen.

1. INLEIDING

E~n van de permanente zorgen voor onderzoekers die aangewezen zijn op survey-
technieken is de representativiteit van steekproef en response. Op het door de So-
ciaal Wetenschappelijke Raad georganiseerde symposium ‘de vragenlijst in het so-
ciani wetenschappelijk onderzoek’ (december 1986, Amsterdam) werd de proble-
matiek van de onbereikbaarheid en de onbereidwilligheid van potentiele respon-
denten door J. de Jong-Gierveld (1987) genoemd als ~n van de bedreigingen van
de validiteit van het vragenlijstonderzoek.
Als oplossingen voor de bedreigde validiteit propageerde zij bundeling van metho-
dologisch onderzoek, een onderzoeksplan waarin onderling samenhangend
validiteits-onderzoek is uitgewerkt, toegankelijkheid van persoonsregisters en Be-
volkingsregisters en secundaire analyse-mogelijkheden.

In dat kader lijkt het goed om ervaringsfeiten te publiceren die in Amsterdam ver-
zameld zijn.
De Gemeente Amsterdam beschikt over een eigen klein enqu~tebureau dat ten be-
hoeve van allerlei gemeentelijke of nauw met de gemeente samenwerkende instan-
ties onderzoek co~5rdineert en verricht onder Amsterdammers. Voor de meeste van
deze onderzoeken wordt van B & W onder strenge voorwaarden m.b.t. de privacy
van respondenten toestemminggevraagd en gekregen een steekproef te trekken uit
het Bevolkingsregister, waarbij naast naam en adres nog enkele andere persoons-
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gegevens verstrekt worden die het mogelijk maken de representativiteit van steek-
proef en respons t.o.v. de totale Amsterdamse (Bevolkingsregister-) populatie te
beoordelen.
De problemenvan bereidheid en bereikbaarheid spelen voor de Gemeente Amster-
dam natuurlijk ook (en misschien wel in verhevigde vorm, vergeleken met andere
(niet grote) steden en landelijke gebieden): Bij adressensteekproeven leidt alleen al
de trefkans (39% van de adressen wordt bewoond door alleenwonenden, Amster-
dam 1986) tot hoge nonrespons.
En bij personensteekproeven (waarvoor om inhoudelijke reden steeds vaker geko-
zen wordt) geldt dat al helemaal.
De bereidheid van respondenten om mee te werken hangt voor een deel af van het
al dan niet sturen van een vooraankondiging. Onderzoek van het CBS heeft uitge-
wezen dat bij ongeintroduceerd onderzoek de response zo n 18% lager ligt dan bij
geintroduceerd onderzoek.
Om een aankondiging te kunnen sturen moet de onderzoeker van tevoren beschik-
ken over naam en adres van de beoogde respondent.
Dit betekent dat een steekproef getrokken moet worden uit een steekproefkader
waarin tenminste adresgegevens van respondenten zijn opgenomen (zoals het Be-
volkingsregister).
De bereikbaarheid van respondenten zal — en dat geldt met name voor onderzoek
waarbij sprake is van een personensteekproef — voor een deel afhangen van de
flexibiliteit die er binnen het veidwerk bestaat om de vraaggesprekken precies op het
door de respondent gewenste tijdstip te kunnen houden. Dit betekent dat er her-
haalde benaderingen nodig zijn, afspraken verzet en uitgesteld moeten worden.
De kosten van deze inspanningen zijn voor face to face enqu~tes nauwelijks op te
brengen. Voor telefonische enqu&es maakt het financieel niet zoveel uit of je
jemand 4 of 10 keer moet bellen voor je hem aan de lijn hebt.
Derhalvewordt nu in Amsterdam nagedacht over de mogelijkheden om de voorde-
Len van het telefonisch enqu&eren te combineren met de voordelen van een perso-
nen-steekproef uit het Bevolkingsregister. Een eerste onderzoek naar de mogeijik-
heden en problemen daarbij werd gekoppeld aan het grote ‘leefbaarheidsonder-
zoek’.

2. PERSONENSTEEKPROEF 1986: VAN WIE VINDEN WE
EEN TELEFOONNUMMER

Voor een groot onderzoek in het kader van het projekt ‘leefbaarheid in buurten’
werd uit het Bevolkingsregister (BR) een a-selekte steekproef getrokken van 5997
personen van 18 jaar en ouder. De steekproef vertoonde, beoordeeld op de varia-
helen gesLacht, leeftijd, stadsdeel, vestigingsjaar en gezinsverhouding g~n noe-
menswaardige afwijkingen van de gehele BR-populatie.
Via telefoonboek en 008 werden telefoonnummers van steekproefpersonen opge-
zocht, maar voor bijna een derde gedeelte van de steekproef (1888 personen) lukte
dit niet!
Onder de groep van 1888 personen beVinden zich theoretisch:
a. personen die geen telefoon hebben (en die dus bijv. via ‘random digit dialing’

ook nooit bereikt zouden worden);
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b. personen die een geheim nummer hebben;
c. personen die via bet nummer ‘van een ander’ wel teLefonisch te bereiken zijn

(denk aan: ongehuwd samenwonenden waarvan e~n persoon zich in het tele-
foonboek heeft laten zetten, concierges, winkeliers met een nummer van de
zaak, studentenhuis met ~n nummer per verdieping);

d. personen die ten onrechte (nog) in bet Bevolkingsregister staan (denk aan: ge-
emigreerden, verhuisden);

e. zoekfouten, administratieve fouten.

Allereerst gaat onze nieuwsgierigheid uit naar de vraag of de groepvan 1888 op de
gebruikelijke variabelen afwijkt van de mensen van wie we wel een telefoonnum-
mer hebben gevonden. We doen dit door de percentages gevonden telefoonnum-
mers te geven voor de diverse subgroepen.’.
Het totaal aantal gevonden telefoonnummers bedraag n = 4109 (68,5~1o van de
5997 steekproefpersonen).

Tabel I. Steekproefpersonen me~t telefoonnummer naar ges!acht

totanl: 68,5% (4109)
mannen: 67,1% (1923)
vrouwen: 69,8% (2186)

We zien een klein signifikant verschil: van vrouwen vinden we iets vaker een tele-
foonnummer dan van mannen. Absoluut wordt het verschul versterkt door het feit
dat in de Amsterdamse Bevolking (en dus ook in de steekproef) wat meer vrouwen
voorkomen dan mannen.

Tabel 2. Steekproefpersonen m~t telefoonnummer naar ¶ge;zinsverhouding’

totaal: 68,5% (4109)
gezinshoofd (met echtgenote) 84,8% ( 502)
gezinshoofd (met echt. en kinderen) 75,4% ( 463)
gezinshoofd (met kind = eenoudergezin) 50,1% ( 186)
echtgenote 79,8% ( 935)
kind 72,6% ( 324)
alleenstaande 44,3%) (1214)
alleenstaande, tevens hoofdbewoner 71,0% (1214)

We zien in tabel 2 dat we van steekproefpersonen die (volgens bet Bevolkingsregis-
ter) deel uit maken van een kiassiek gezin (dwz personen die de status ‘gezins-
hoofd’, ‘echtgenote’ of ‘kind’ hebben) relatief vaak een telefoonnummer vinden.
Eenoudergezinnen en alleenstaanden die niet tevens hoofdbewoner zijn, zijn on-
dervertegenwoordigd. Tot deze laatste groep zullen ongetwijfeld de kamerbewo-
ners en bewoners van studentenhuizen behoren.
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Tabel 3. Steekproefpersonen m~t telefoonnummer naar jaar v~n vestiging in Amsterdam

rotanl: 68,5%
onbekend (is meestal v66r 1920) 87,0% ( 783)
voor 1960 82,1% (1483)
1960-1964 - - -- -70,1% (340)
1965-1969 - - 70,4% ( 342)
1970-1974 57,2% ( 255)
1975-1979 51,5% ( 341)
1980-1986 - — 48_2% ( 610)

We zien hier een vrijwel perfekte samenhang tussen periode van vestiging en vind-
baarheid van een telefoonnummer: hoe langer de mensen in Amsterdam wonen
hoe groter de kans dat ze telefoon hebben en/of dat hun nummer te vinden is.
Leeftijd zal hierbij een belangrijke interveni~rende variabele zijn, zoals blijkt uit
tabel 4.

Tabel 4. Steekproefpersonen mr~t telefoonnummer naar lee!r&d

totaal: 68,5%
65 jaar en ouder 85,8% (1018)
55-65 jaar 82,2% ( 580)
45-S4jaar 71,4% ( 492)
35-44 jaar 66,6% ( 734)
25-J4jaar 56,3% ( 84)
20-24jaar 54,3% ( 384)
18-19 jaar 53,1% ( 60)

Tabel 5. Steekproefpersonen JnL~t telefootmummer naar stadsdeel

totaal: 68,5%
oude stad 57,5% (333)
oud west 61,3% (413)
oud zuid 65,2% (356)
oud oost 60,2% (299~
nieuw oost 82,4% (159)
nieuw zuid 77,7% (492)
nieuw west - 66,5% (477)
noord 75,8% (488)
westelijke winst 79,6% (673)
landelijk gebied 76,9% ( 40)
zuidoost -- 61,5% (379)

We zien dat in de oude stadsdelen en zuidoost (Bijimermeer etc.) het percentage
steekproefpersonen m~t gevonden telefoonnummer lager is dan in de nieuwe stads-
delen.

Konkluderend kunnen we zeggen dat bet probleem van de niet-gevonden telefoon-
nummers deoorspronkelijke steekproef lichtelijk scheef trekt (alleen bij geslacht
bereiken de verschillen significantie) en dat deze vertekening er een in een onge-
wenste richting is.
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Immers, bij het kiezen v66r een personensteekproef (en tegen een adressen- cq
huishoudenssteekproef) speelt een rol dat we willen aansluiten bij de individualise-
ringstendenzen in de Amsterdamse samenleving en dat we niet automatisch, zoals
bij veel onderzoek gebeurt, de ‘lastige’ adressen willen overslaan. Juist leden van
groepen die een afwijkend woon- en leefpatroon hebben horen ook in de steek-
proef thuis. Een aselekte personensteekproef uit het bevolkingsregister komt aan
deze wensen goed tegemoet.
Het BevoLkingsregister biedt een zeer goed trekkingskader (hoewel niet perfekt:
denk bijvoorbeeld aan illegaal geYmmigreerden en krakers) maar bij het zoeken
naar telefoonnummers vallen juist de jongeren, de nieuwkomers, de mensen in de
oude wijken en de kamerbewoners relatief vaker uit.

3. PERSONENSTEEKPROEF 1986: MET WIE WORDT RET
TELEFOONGESPREK DAADWERKELIJK GEVOERD

Van 1888 personen vonden we (om onbekende reden) geen telefoonnummer. Dat
wil nog niet zeggen dat de overige 4109 personen daadwerkelijkgeenqu~teerd wer-
den. De resultaten waren als volgt.

Tabel 6. Gespreksresultaten bly 4109 steekproefpersonen waarvan telefoonnummer gevon-
den is

geslaagde gesprekken 2719 66,2%
weigeringen 522 12,7%
gezochte resp. niet thuis 151 3,7%
verhuisd, taalprobleem 76 1,8%
onbekend op dit nummer 71 1,7%

geengehoor 570 13,9%
4109 100,0%

Gok hier weer gaanwe na of de groep respondenten op de gebruikelijke variabelen
afwijkt van de groep nonrespondenten, cq of de redenen voor nonrespons speci-
fiek zijn voor bepaalde subgroepen.

Tabel 7. Respons en nonresponscategorleen naar geslachtover4109 steekproefpersonen met
telefoonnummer

mannen vrouwen totaal
geslaagde gesprekken 64,6% 67,5% 66,2%
weigeringen 12,0% 13,3% 12,7%
gezochte resp. niet thuis 4,6% 2,8% 3,7%
verhuisd, taalprobleem 2,4% 1,4% 1,8%
onbekend op dit nummer 2,2% 1,3% 1,7%

geengehoor 14,1% 13,6% 13,9%
100,0% 100,0% 100,0%
(1923) (2186) (4109)

We zien in tabel 7 dat met vrouwen relatief vaker een gesprek gerealiseerd is dan

39



met mannen. Mannen weigerden minder dan vrouwen, maar zij waren relatiefVa-
ker niet thuis, verhuisd, onbekend en gaven vaker geen gehoor.

Tabel 8. Responsen nonresponscategotiet!n naar gezinsverhouding over4109 steekproefper-
sonen met telefoonnummer

een
ouder-
gezin echtg. kind
72,6
9,7
2,7
1,1
1,1

12,9

72,5
13,7
2,4
1,2
1,0
9,3

63,3
11,1
7,7
4,6
0,9

12,3

alleen-
staande

alleen hoofd-
staande bew. totaal
53,8
9,3
5,6
3,7
7,0

20,6

64,6
12,8
2,0
1,2
1,2

18,3

66,2
12,7
3,7
1,8
1,7

13,9

100 100 100 100
(502) (463) (186) (935)

100 100
(324) (485)

100 ,I00
(1214) (4109)

Weigeringen werden het meest gevonden bij ‘gezinshoofden met echtgenote’ (in
deze groep treft men veel bejaarden). Van hen weigerden 17,3%. De minste weige-
ringen vonden we bij alleenstaanden die geen hoofdbewoner zijn (denk aan studen-
ten) : (9,3%). ‘Volgens de medebewoners niet thuis’ zijn het vaakst personen met
de status ‘kind’ (7,7%) en het minst vaak personen met de status ‘echtgenote’
(2,4%). Voor alleenstaanden die tevens hoofdbewoner zijn wordt deze reden van-
zelfsprekend weinig gegeven.
Verhuizingen komen het meest voor bij de groep ‘kind’.
‘Persoon onbekend’ komt het meest voor bij de groep alleensraanden die geen
hoofdbewoner zijn (denk aan studenten) : 7%.
Geen gehoor treffen we het vaakst bij de twee groepen alleenstaanden, (20,6% en
18,3%) en het minst bij het kiassieke gezin (8,4%).

Tabel 9. Respons en nonrespondscategoriei’n naar leeftiydsgroep over4109steekproefperso-
nan met telefoonnummer

18-19 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65+ totaal

geslaagd
weigeringen
gezochte resp. niet thuis

verhuisd, tani
onbekend

geen gehoor +_overig

55,0
10,0
8,3
3,3
3,3

20,0

67,2
7,0
5,5
2,9
3,1

14,3

100 100
(60) - (384)

68,7
56
4,5
3,3
3,2

14,6

100

(841)

67,3
11,4
3,8
2,3
1,9

13,2

100

(734)

70,9 70,0 -

11,4 13,6
i;s 3,8
1,6 0,5
0,6 1,2
12,0 10,9

100 100
(492) (580)

Gemiddeld slaagt 66,2% van de gesprekken met steekproefpersonen waarvan we
bet telefoonnummer weten.

gezins-
hoofd
met
echtg.

gezins-
hoofd
met
echtg/
kind

70,6
11,4
6,3
2,4
0,9
8,4

geslaagd
weigeringen
niet thuis
verhuisd
onbekend
geen gehoor

65,5
17,3
3,8
0,8
1,0
11,6

59,0
21,9
2,0
0,7
0,6

15,8

100
(1018)

66,2
12,7
3,7
1,8
1,7

13,9

100
(4109)
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Voor de middeiste leeftijdsgroepen verschitt het percentage nauwelijks:
67,2%-70,9%. Alleen de twee extremen springen eruit: bij de grote groep 65 pIus-
sers (n= 1018) slaagt 59%.
Van het zeer kleine groepie 18-19 jarigen (n = 60) slaagt slechts 55%. Opvallend is
het hoge percentage weigeringen bij 65 plussers (21,9%).
Geheel parallel aan deze resultaten lopen de gegevens naar ‘vestigingsperiode in
Amsterdam’.

Tabel JO. Respons en nonresponscategorie~n naar stadsdeel over 4109 steekproefpersonen
met telefoonnummers

overig
niet verhuisd on- + geen

gesi. weig. thuis + taal bekend gehoor totaal

oude stad 64,6 8,4 5,1 1,8 2,7 17,4 (333)
oud west 65,9 10,9 3,6 3,4 2,9 13,3 (413)
oud zuid 64,6 10,4 3,1 1,1 2,5 18,3 (356)
oud oost 57,9 12,4 3,0 4,3 4,3 18,1 (299)
nieuwoost 71,7 11,3 5,0 1,3 0,6 10,1 (154)
nieuw zuid 64,6 14,0 3,7 0,6 1,2 15,9 (492)
nieuw west 64,6 15,9 3,1 1,7 1,7 13,0 (477)
noord 66,6 15,8 3,7 1,2 1,0 11,7 (488)
westelijke tuinst. 71,3 12,6 3,7 1,2 0,4 10,7 (673)
landelijk gebied 55,0 12,5 5,0 7,5 2,5 17,5 ( 40)
zuidoost 69,1 11,9 3,4 2,4 1,1 12,1 (379)

totnal 66,2 12,7 3,7 1,8 1,7 13,9

Per stadsdeel verschilt bet percentage gesprekken niet erg; Oud Oost eindigt laag
met 57,9%, nieuw Oost en de westelijke tuinsteden eindigen hoog met 71,7% en
71,3%. Het percentage weigeraars in de oude stad is laag (8,4%) en in nieuwWest
en Noord hoog (15,9% en 15,8%).

4. INVLOED VAN ‘GEEN TELEFOONNUMMER’ EN
ANDERE NON RESPONS REDENEN OP DE
UITEINDELIJKE RESPONS

Aan het einde van paragraaf 2 zagen we dat bet niet vinden van 1888 telefoonnum-
mers de oorspronkelijke steekproef scheef trok in de volgende zin:
1. oververtegenwoordiging van vrouwen
2. oververtegenwoordiging van leden ‘kiassieke’ gezinnen
3. oververtegenwoordiging van ouderen
4. ondervertegenwoordiging van de oudere stadsdelen, nieuw West en de Bijimer.

Ads we de gegevens omtrent de respons en nonresponscategorie~n daarnaast leggen,
dan krijgen we het volgende beeld:
In de uiteindelijke respons is de oververtegenwoordiging van vrouwen nog weer
iets versterkt, niet zozeer omdat de mannen meer weigerden, maar omdat ze slech-
ter bereikbaar waren.
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De oververtegenwoordiging van leden van kiassieke gezinnen blijft in de uiteinde-
luke respons vrijwel gehandhaafd hoewel de weigeringspercentages bij de ‘niet
kiassieken’ veel lager liggen dan bij de ‘klassieken’. Een probleem blijft de bereik-
baarheid van de jongere alleenstaanden. Als je ze bereikt, doen ze vaak mee.
De oververtegenwoordiging van ouderen wordt enigszins gladgestreken.
Weigerpercentages bij de oudere groepen liggen aanzienlijk hoger dan bij de jonge-
re groepen.
De ondervertegenwoordiging van de oude stadsdelen en Nieuw West wordt iets
versterkt door de wat lagere responspercentages aldaar; dit ligt niet aan de weiger-
percentages, maar aan veel ‘niet thuis’ en ‘geen gehoor’.
De samenvatting van de verschillen tussen verdeling in de populatie (n = 564231),
totale steekproef (n= 5997), steekproef m~t telefoonnummer (n=4109) en uitein-
delijke respons (n = 2719) is gegeven in tabel 11.

Tabel 11. Satnen vatting van verdelingen binnen populatie, steekproef, steekproefmet tele-
foon en respons

(1) (2) - (3) (4) (5)
N = 4109
STEEK-

Amsterdammers N = 5997 PROEF N= 2719 VERSCHIL
18 jaar e.o. STEEK- MET RES- PERC.
POPULATIE PROEF TELNR. PONS (1)-(4)

Mannen 47,9% 47,8% 46,8% 45,7% — 2,2%
Vrouwen 52,1% 52,2% 53,2% 54,J% + 2,2%

100,0% -- 100,0% 100,0% 100,0%

gezinshfd.+ echtg. 10,1% 9,9% 12,2% 12,1% + 2,0%
gez.hfd.-i-e.+kk 10,1% 10,2% 11,3% 12,0% + 2,0%
eenoudergezin 6,0% 6,2% 4,5% 5,0% — 1,0%
echtgenote 20,2% 19,5% 22,8% 24,9% + 4,7%
kind 7,4% 7,4% 7,9% 7,5% + 0,1%
alleenstaande(inw.) 15,3% 18,2% 11,8% 9,6% — 5,7%

tevens hoofdbew. 30,8% 28,5% 29,5% 28,8% — 2,0%

100,0% 100 0% 100,0% 100,0%

gevestigd onbekend
(v66r ‘20) 15,4% 15,0% 19,1% 18,8% + 3,4%

voor 1960 - - 29,5% 29,2% 35 0% 36,0% + 6,5%

1960-1964 1 - 8 1% __ 81% 8,3% 8,2% + 0,1%
1965-1969 7,8% 8,1% 8,3% 8,7% + 0,9%
1970-1974 7,4% 7,4% 6,2% 6,4% — 1,0%
1975-1979 11,0% 11,0% 8,3% 8,1% — 2,9%

1980-1986 1 20,7% _ 211% 14,8% 13,6% — 7,1%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
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(4) (5)(1) (2) (3)
N = 4109
STEEK-

Amsterdammers N = 5997 PROEF N = 2719 VERSCHIL
18 jaar e.o. STEEK- MET RES- PERC.
POPULATIE PROEF TELNR. PONS (1)-(4)

leeftijd65+ 19,0% 19,8% 24,8% 22,1% + 3,1%
55-64 12,1% 11,8% 14,1% 14,9% + 2,8%
45-54 11,7% 11,5% 12,0% 12,8% + 1,1%
35-44 17,9% 18,4% 17,9% 18,2% + 0,3%
25-34 24,5% 24,9% 20,5% 21,3% — 3,2%
20-24 12,5% 11,8% 9,3% 9,5% — 3,0%
18~19* 3,2% 1,9% 1,5% 1,2% — 2,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

oude stad 9,4% 9,7% 8,1% 7,9% — 1,5%
oud west 10,7% 11,2% 10,1% 10,0% — 0,7%
oudzuid 9,5% 9,1% 8,7% 8,5% — 1,0%
oud oost 8,9% 8,3% 7,3% 6,4% — 2,5%
nieuw oost 3,6% 3,2% 3,9% 4,2% + 0,6%
nieuw zuid 10,7% 10,6% 12,0% 11,7% + 1,0%
nieuw west 11,9% 12,0% 11,6% 11,3% — 0,6%
noord 11,1% 10,7% 11,9% 12,0% + 0,9%
west. tuinst. 13,8% 14,1% 16,4% 17,7% + 3,9%
land. geb.+v.t. 1,0% 0,9% 1,0% 0,8% 0,2%
zuidoost 9,4% 10,3% 9,2% 9,6% + 0,2%

100,0% 100,0% 100,0% 100,%

* Het relatief grote verschil tussen 3,2%en 1,9% is te verkiarendoor een definitieverschil bij de leef-
tijdsbepaling

5. INDIKATLE OMTRENT DE SAMENSTELLING VAN DE
GROEP STEEKPROEFPERSONEN WAARVAN GEEN
TELEFOONNUMMER GEVONDEN WERD (DE GROEP VAN
1888)

Op pagina 36/37 onderscheidden we vijf groepen die i:n theorie te zamen de groep
van 1888 vormen:
a. personen die geen telefoon hebben
b. personen die een geheim nummer hebben
c. personen die via bet nummer ‘van een ander’ wel te bereiken zijn
d. kaderfouten in bet Bevolkingsregister
e. zoek- en administratieve fouten.

Gm een indikatie te krijgen omtrent de grootte van deze groepen is bij een andere
(kleinere) personensteekproef (t.b.v. de Amsterdamse omnibusenqu&e) nog eens
een check gedaan. Aan het steekproefbestand (N = 800) is met behulp van de PTT
een ‘telefoonvariabele’ toegevoegd met de volgende waarden:
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1 = staat gewoon op naam in bet telefoonboek
2 = is via naam/adreswijziging te vinden (is pas verhuisd, pas gehuwd)
3 = nummer alleen via adres te vinden
4 = geheim nummer
5 = -geen aansluiting (te vinden)

(Bij 3 moet opgemerkt worden dat ‘via adres te vinden’ alleengeconcludeerd wordt
als er op een adres slechts ~n aansluiting is! Ms er meerdere aansluitingen zijn,
wordt het nummer door de PTT niet afgegeven).
Dit leverde het volgende resultaat.

Tabel 12. Omi~ibussteekproefpersonen en telefoonvariabele

1. Op naam in het telefoonboek 54,6% (437)
2. Recent gewijzigd 1,2% ( 10)
3. Nummer via adres te vinden 15,9% (127)
4. Geheim nummer 7,4% ( 59)
5. Geen aansluiting (te vinden) 20,9% (167)

Totaal (800)

Met deze gegevens kunnen we wat meer inzicht krijgen in de omvang van de groe-
pen waarvan we geen telefoonnummer vinden:
groep b (geheime nummers) maakt 7,4% van de steekproefpersonen uit,
groep c (personen die via bet nummer ‘van eenander’ wel te bereiken zijn) zal ge-

heel of gedeeltelijk gedekt worden door de 15,9% waarvan het nummer
alleen via het adres te vinden was,

groep a (personen die geen telefoon hebben) maken deel uit van de 20,9% waar-
van niets te vinden was,

groep d (kaderfouten in het bevolkingsregister) valt ook onder deze 20,9%. Ter-
zijde zij hier opgemerkt dat de omvang van de groeppersonen die ten on-
rechte nog in het bevolkingsregister staan bij recente steekproeven steeds
3 ~ 5% van de steekproef uitmaakte,

groep e (zoek- en administratieve fouten) zal ook deel uitmaken van de 20,9%.

Als we nu een tentatieve vergelij king zouden trekken tussen de trefkans van perso-
nen via random digit dialing en de trefkans van personen via ‘telefoonnummer op-
zoeken’, dan zal alleen de groep ‘geheime nummers’ (groep b) en een onbekendge-
deelte van groep c bij random digit dialing w~1 een kans te maken en bij de door
ons gekozen methode niet.

6. DE TELEFOONVARIABELE EN RET WEL OF NIET MEE-
DOEN AAN BEN VAN TE VOREN AANGEKONDIGDE FACE
TO FACE ENQUETE -

Het zou natuurlijk zo kunnen zijn dat de telefoonvariabele verband houdt met het
wel of niet meedoen aan enqu&es: de bereikbaarheid k~n samenhangen met be-
reidheid.
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Aan de Amsterdamse Omnibus enqu&e (personensteekproef N = 800 personen van
16 jaar en ouder) doet meestal zo’n 60% van de aangeschrevenen mee. De redenen
voor non respons van 320 non-respondenten zijn als volgt verdeeld:
— BR-kaderfouten 26
— Weigeringen 153
— Telkens niet thuis 67
— Ziek 171
— Verhuisd naar A’dam 111
— Taalprobleem 3
— Overige redenen 43 1

Wegaan nu na of er tussen de groepen die wel of niet hebben meegedaan aan deze
mondelinge enqu&e verschiLlen bestaan m.b.t. de ‘telefoonvariabele’.

Tabel 13. (Non) respondenten face to face enqu~te en de relefoonvariabele

respondent non-resp.
Op naam in telefoonboek 57,1% (274) 50,9% (163)
Recent gewijzigd 1,0% ( 5) 1,6% ( 5)
Nummer via adres gevonden 16,3% ( 78) 15,3% ( 49)
Geheim nummer 7,9% ( 38) 6,6% ( 21)
Geen aansluiting gevonden 17,7% ( 85) 25,6% ( 82)
Kolom totaal 100,0% (480) 100,0% (320)

We zien dat de mensen die w~1 aan de omnibusenqu~te meegedaan hebben iets va-
ker w~1 in het telefoonboek staan dan de mensen die niet meegednan hebben. Net
percentage geheime nummers verschult weinig: van de mensen met een geheim
nummer doet 60% welmee met de enqu~te en 40% niet. Net verschil tussen de ver-
delingen is niet significant en we kunnen concluderen dat telefonische (on)bereik-
baarheid niet samenhangt met (on)bereidwilligheid tot het meewerken aan van te
voren aangekondigde enquetes van de gemeente Amsterdam.

Interessant is nog na te gaan of er bij de non-respondenten een samenhang bestaat
tussen de telefoonvariabele en de reden van non-respons: hebben bijvoorbeeld
mensen die de enqueteurs steeds niet-thuis troffen aliemaal geheime nummers of
hebben weigeraars geen telefoon?
Het blij kt dat weigeraars relatief vaak in het telefoonboek staan (voor de totale
groep van 800 staat 54,6% in het telefoonboek, van de weigeraars 64,7%).
Niet-thuis-getroffen personen staan erg weinig op naam in het telefoonboek
(34,3%). Een plausibele verkiaring dringt zich op: oudere, gesettelde personen
staan wel in het telefoonboek (zie tabel 4) en weigeren relatief vaak.
Jongeren zijn vaak niet thuis en zijn slechter te vinden in het telefoonboek (zie ook
tabel 4).
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7. DE TELEFOON VARIABELE EN WOONSITUATIE,
HUISHOUDENSSAMENSTELLJNG EN OPLEIDINGSNJVEAU
VAN RESPONDENTEN

In paragraaf 2 zijn de gebruikelijke achtergrondvariabelen at afgezet tegen het al
of niet vinden van een telefoonnummer. Voor de 800 steekproefpersonen van de
omnibusenqu&e is deze exercitie hier niet herhaald. W~1 hebben we van de 480 res-
pondenten informatie over hun woonsituatie, huishoudenssamenstelling en oplei-
dingsniveau afgezet tegen de telefoonvariabele.
Tabel 14. Woonsituatie en telefoonvariabele b& o,nnibus-respondenten

count zelf-
col pct standig

inwonend row
total

op naam telboek

via adres + wijziging

geheim nummer

geen aansluiting -

column
total

2

4

5

237
59.4
70

17.5
33
8.3
59

14.8

399
83.1

37
45.7

13
16.0 -

S
6.2
26 -

32.1

81
16.9

274
57.1
83

17.3
38
7.9
85

17.7

480
100.0

We zien een duidelijk en begrijpelijk significant verband: van mensen die inwo-
nend zijn, is veel vaker g~n nummer gevonden dan bij mensen die een zelfstandige
woning bewonen.

Tabel IS. Huishoudenssamenstelling en telefoonvariabele bi] o,~nibusrespondenten

count -eenper- tweeper- meerper-
cot pct soons hit soons hh soons hh

op naam telboek

via adres + wijziging

geheim nummer

geen aansluiting

2

4

S

column
total

72 103 98 1 274
51.1 63.6 - 57.3 16.7 57.1
36 19 25 3 83

25.5 11.7 14.6 50.0 17.3
8 12 18 38

5.7 7.4 10.5 7.9
25 28 30 2 85

17.7 17.3 17.5 33.3 17.7

141 162 171 6 480
29.4 33.8 35.6 1.3 100.0

Opvallend is dat bij een kwart van de eenpersoonshuishoudens die meededen, bet
telefoonnummer via het adres gevonden werd (en niet op naam) 6f via recente wij-
ziging. Ook opvallend is het feit dat ‘g~ti aansluiting’ gevonden werd bij identieke
percentages van de respondenten uit 1,2 en meer persoonshuishoudens (±17,5%).
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Tabel 16. Opleiding en telefoonvariabele bij omnibusrespondenten

opl. L.O.
count atleen + wat voortge- midd.b. + hager overig row
col pct L.O. V.0. zet ondw. beroeps ortdw. G.A.W.N. total

t 2 3 4 5 6
Telboek

1 45 60 71 41 54 3 274
op naam tetboek 60.8 63.2 53.8 53.9 61.4 20.0 57.1

2 9 11 25 19 18 1 83
via adreswijziging 12.2 11.6 18.9 25.0 20.5 6.7 17.3

4 6 10 14 2 1 5 38
geheim nummer 8.1 10.5 10.6 2.6 1.1 33.3 7.9

5 14 14 22 14 15 6 85
geen aanstuiting 18.9 14.7 16.7 18.5 17.0 40.0 17.7

column 74 95 132 76 88 15 480

total 15.4 19.8 27.5 15.8 18.3 3.1 100.0

Als we de bovenste twee regels kombineren, dan zien we dat voor 74,4% van de
omnibusrespondenten (via naam of adres) een telefoonnummer gevonden werd.
Dit percentage tigt bij de hoger opgeleide respondenten rond de 80%, bij de lager
opgeleide respondenten rond de 73%. Omnibusrespondenten met een geheim
nummer behoren voorat tot de lager-opgeleiden.

8. VERGELIJKING VAN DE GEGEVENS VAN DE
RESPONDENTEN MET DIE VAN DE PTT

In de omnibusenqu&e is aan de 480 respondenten gevraagd of zij telefonisch be-
reikbaar zijn.
Van dezelfde respondenten hebben we echter ook de waarde op de telefoonvaria-
bele die met behulp van de PTT aan het steekproefbestand was toegevoegd. Verge-
lijken we de antwoorden van de respondenten met de gegevens van de PTT, dan
zien we het volgende:

Tabel 17. Telefoonvariabele en bereikbaarheid volgens respondent

bent u telefonisch
bereikbaar

PTT resultaat: ja nee
op naam in tet.boek 273 1
via adres (of wijziging) 78 5
geheim nummer 36 2
geen anustuiting 65 20

452 28

Interessant is de grote groep respondenten (n = 65), vvaarvan de PTT ons g~n tele-
foonnummer heeft kunnen leveren, maar die zelf zeggen w~1 telefonisch bereik-
baar te zijn. Wij krijgen bier een indikatie omtrent de grootte van groep c (wel te
bereiken via bet nummer ‘van een ander’, van de ‘winkel’, studentenbuis etc.), die
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via bijvoorbeeld random digit dialing w~1 bereikt zou kunnen worden: ruim 13%
van de respondenten!
Bij een vergelijking met random digit dialing moet dit percentage verminderd wor-
den met een onbekend percentage respondenten dat via een zaken-
telefoonnummer te bereiken is; bij random-digit-dialing worden bedrijven e.d.
normaliter immers niet benaderd. Dit getdt ook voor de 10 + adressen; bij bet
vetdwerk voor bijv. de SUMMO-enqu&ewordt bet kontakt be~indigd als bet tete-
foonnummer bet nummer van een studentenhuis blijkt te zija (pers.med. H. de
Bock, SWRsymposium, dec. 1986).
Een andere interessante groep in tabel 17 vormen de 20 ~ 28 respondenten die niet
telefoniscb bereikbaar zijn: 4 ~ 6% vande respondenten van de face-to-face enqu~-
te zou bij bet telefoniscb enqu~teren definitief buiten beeld blijven!

9. CONCLUSIES EN MOGELIJKHEDEN TOT VERBETERING

De gekozen methode, een personensteekproef uit bet Bevolkingsregister ‘verrij-
ken’ met tetefoonnummer, beeft flinke nadelen: ±5% beeft geentelefoon, ±7%
heeft een geheim nummer, van ± 15% is bet nummer niet te vinden. De groep
steekproefpersonen waarvan we w~1 een nummer vinden en waarmee we uiteinde-
lijk bet gesprek voeren (± 45%) tevert een ondervertegenwoordiging van at-
leenstaanden die inwonend zijn, nieuwkomers in de stad en jongeren. Er is geen re-
den om aan te nemen dat de bereidheid om mee te doen van de moeilijk bereikba-
ren zou verscbillen van de bereidbeid van de makkelijk bereikbaren.
De voordelen van de gekozen methode zijn ecbter evident: zeer nauwkeurig kan
bepaatd worden in boeverre de respons afwijkt van de steekproef, correcties kun-
nen goed gefundeerd worden, er bestaat geen probleem rond keuze van informan-
ten binnen een huisbouden, want het is volstrekt duidelijk welke persoon ge~nque-
teerd moet worden: de beoogde respondent is met naam en toenaam bekend.
Bij een volgend tetefoniscb enqu~te-projekt zal gepoogd worden om de steekproef-
personen van te voren een scbriftelijke aankondiging te sturen. Hiermee is ener-
zijds de beleefdheid gediend die een overbeid t.o.v. de burgers in acbt moet nemen,
anderzijds kan de aankondiging gebruikt worden om steekproefpersonen te ver-
zoeken zeif (gratis) te betlen als zij telefoniscb niet ofmoeilijk bereikbaar zijn. Wet
zal zo’n poging vergezeldmoeten gaan van onderzoeknaar kenmerken van respon-
denten die op een verzoek om zeif te bellen ingaan.
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NOOT

1. Het is goed om hier een waarschuwend woord van Bethtehem en Kersten (1986, P. 45) te citeren:
‘Wanneer we voor iedere variabele apart de samenhang met het responsgedrag onderzoeken, dan
moeten we voorzichtig zijn met het trekken van conclusies; .. Met name bet bestaan van samen-
hang tussen de hutpvariabelen onderting kan de interpretatie bemoeitijken’. De auteursbeveten de
ANOTA-techniek aan om ‘pure’ effecten vast te kunnen stelten. Hetaas waren wij niet in de gete-
genheid voor dit artikel de ANOTA-techniek te hanteren.
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4. Consumentenpanelonderzoek in beweging

A.L.J.M. LUIJTEN EN C.D. VALSTAR

SAMENVATTING

In dit artikel wordt versiag gedaan van het systematische onderzoek naar de kwaliteit van het
consumentenpanelonderzoek bij AGB Dongen by. Doel van dit continue evaluatieproces is
na te gaan in hoeverre methodische of technisehe veranderingen kunnen leiden tot verbete-
ring van de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid, representativiteit, volledigheid en daarmee
de validiteit van uitkomsten van onderzoek op basis van consumentenpanels. Dc in het verle-
den uitgevoerde studies zijn aanleiding geweest tot bet aanbrengen vanwijzigingen in het on-
derzoekmodel in november 1984. Na die tijd is bet onderzoek naar methodische effecten
voortgezet. Nieuwe technologische ontwikkelingen bieden mogelijkheden om op een andere
wijze te communiceren met zowel respondenten als afnemers. In bet kader van dit artikel,
waarbij tal van methodische aspecten van bet wijzigen van panelonderzoek aan de orde ko-
men, zal aan de nieuwe ontwikkelingen met betrekking tot datacommunicatie met afnemers
voorbij gegaan worden.

1. INLEIDING

Naarmate het gebruik van gegevens in frequentie en intensiteit toeneemt, wordt er
een zwaardere wissel getrokken op de betrouwbaarheid van de gebruikte gegevens.
Het kwaliteitsaspect krijgt de Iaatste jaren dan ook terecht meer aandacht. Ener-
zijds omdat het gebruik en belang van steekproefresultaten steeds meer toeneemt
en anderzijds omdat er steeds meer gegevensbronnen beschikbaar komen.

In een onlangs versehenen publicatie van Bethlehem en Kerstens (1986) wordt bij-
voorbeeld uitvoerig ingegaan op de problematiek van tie non-respons, de mogeiji-
ke selectiviteit daarvan en de correctietechnieken die gebruikt kunnen worden bij
bet schatten van populatiegrootheden. Panelonderzoek is een bijzondere vorm van
steekproefonderzoek, waarmee o.a. marktschattingen voor niet duurzame con-
sumptiegoederen gegenereerd kunnen worden. Bij het opstellen van schattingen
van dergelijke markten kan echter gebruik worden gemaakt van basisgegevens af-
komstig uit verschillende bronnen. Zo kunnen marktschattingen gebaseerd worden
op ex-factory-gegevens, terwiji ook marktschattingen voorkomen welke gebaseerd
zijn op gegevens afkomstig uit winkel- of consumentenpanels. Aangezien fabri-
kanten, detaillisten en consurnenten een verschillende plaats innemen in bet corn-
plexe distributieproces is er sprake van verschillende marktdefinities en derhalve
zijn op voorhand de marktschattingen gebaseerd op verschillende definities niet
rechtstreeks met eLkaar vergelijkbaar.
Illustratief hierbij is bet volgende stroomdiagram.
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In deze vereenvoudigde weergave van het afzetproces is, door de beschrijving van
de hoofdlijnen, de complexiteit in de afzet duidelijk geworden. Er wordt aange-
toond dat, gezien de vele handelsstromen (en derhalve meetpunten) die zijn opge-
nomen, er grote verschillen kunnen ontstaan in de door verschillende partijen ge-
noemde huishoudelijke afzet. Zo wordt in ex-factory-cijfers aangegeven wat van
een bepaald produkt (in bepaalde verpakkingsvormen) beschikbaar is gesteld voor
het binnenIands verbruik, terwijl door een consumentenpanel de aankopen ten be-
hoeve van het thuisverbruik geregistreerd worden. Ondanks deze verschillen in de-
finities en derhalve in marktgegevens is systematisch onderzoek naar de validiteit
van o.a. consumentenpanek-aankoopgegevens geboden, teneinde mogeijik versto-
rende factoreii te kunnen opsporen en te bestrijden. Om de mogelijke vertekenin-
gen te kunnen kwantificeren is allereerst inzicht gewenst in de factoren welke mo-
gelijke hieraan ten grondslag liggen.

2. KWALLTEIT VAN GEGEVENS

2.1. Inleiding

Ret is het begin van de taclitiger jaren aangevangen evaluatieproces is gestart met
het maken van een inventarisatie van mogelijke oorzaken van onzuiverheden in pa-
nelonderzoek. Consumentenpanelonderzoek kent evenals iedere andere vorm van

Figuur I. Distributiediagrarn van rnarkten van nier-duurzame consurnptfegbederen.
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steekproefonderzoek fouten in de gerapporteerde onderzoekuitkomsten. De fou-
ten die optreden kunnen ingedeeld worden in twee typen, namelijk:
— steekproeffouten
— niet-steekproeffouten

De steekproeffouten vinden hun oorzaak in het feit, dat gegevens verzameld wor-
den bij slechts een gedeelte van de populatie. Dit heefi tot gevoig dat er zeer waar-
schijnlijk een verschil tussen onderzoekresultaten, gebaseerd op een steekproef en
de werkelijke populatiecijfers bestaat. In de statistische theorie is veel aandacht
besteed aan de bepaling van de omvang van dit soort afwijkingen.

Ret is bekend dat steekproeffouten gereduceerd kunnen worden door grotere
steekproeven te nemen, doch in de praktijk van het marktonderzoek spelen de
kosten eveneens een belangrijke rol. Er wordt derhalve een afweging gemaakt tus-
sen nauwkeurigheid bij een bepaalde betrouwbaarheicl enerzijds en de kosten van
bet verkrijgen van de gegevens anderzijds. In dit kader wordt onder nauwkeurig-
heid verstaan de (absolute of relatieve) omvang van de mogelijke afwij king, beho-
rend bij een vooraf gekozen betrouwbaarheid (kans dat de werkelijke afwijking
ook binnen de berekende grenzen valt).
De fouten behorende tot het type van de niet-steekproeffouten kunnen verder wor-
den uitgesplitst naar de mogelijke oorzaken.
In de onderstaande figuur is de uitsplitsing van niet-steek-proeffouten weergege-
yen, zoals we die tegenkomen bij L. Kish (1965).

Figuur 2. Bronnen van niet-steekproeffouten.

De niet-steekproeffouten zijn vaak de beLangrijkste fouten die in onderzoek optre-
den. Ze kunnen gereduceerd worden door de methoden te verbeteren. Daarvoor is
het wel vereist de mogellike oorzaken te kennen. Alvorens in te gaan op de wijzi-
gingen in de panelmethode, zullen we daarom expliciet aandacht besteden aan de
hierboven weergegeven classificatie van niet-steekproeffouten. De fouten ten ge-
volge van bet niet waarnemen (nonobservation) kunnen optreden, indien delen van
de doelpopulatie niet in de steekproefpopulatie vertegenwoordigd zijn, dan wel dat
geselecteerde steekproefelementen weigeren mee te werken aan bet onderzoek. De
observatiefouten (observation) hebben betrekking op fouten die ontstaan bij de re-
gistratie en de verwerking van de gegevens. In de navolgende drie paragrafen
wordt verder ingegaan op de aangebrachte uitsplitsing van niet-steekproeffouten.

Nonresponse~ Non coverage

Nonsampling
biases

Field: data collection
Observation

Office: processing
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2.2. Non-respons

Met non-respons wordt gedoeld op het niet meewerken (weigeren) van geselecteer-
de steekproefelementen aan het onderzoek. Deze non-respons tast de representati-
viteit van de steekproef aan. In het kader van continu onderzoek bij steeds dezelf-
de steekproefelementen is het van belang onderscheid te maken in:

a. Perinanente weigeringen - -

Door middel van het recruteren van vervangende elementen met dezelfde kenmer-
ken kan in dit geval de representativiteit toch nog worden gewaarborgd. Het prak-
tische probleem daarbij is echter het selecteren van de kenmerken, die in het licht
van het onderzoeksdoel van invloed zijn op de representativiteit. Deze kenmerken
zijn vaak vooraf niet bekend of niet te meten. Ook blijkt er vaak een zodanige sa-
menhang te bestaan tussen de bereidheid tot meewerken en de relevante kenmer-
ken, dat een vervangend element niet of slechts tegen uitzonderlijk hoge kosten te
vinden is. Ret gevolg zal altijd zijn een onvolledige representativiteit. Ret is nu het
streven om het effect hiervan op de onderzoekuitkomsten via weging te neutralise-
ren. Tot op zekere hoogte betekent dat echter een verschuiving van het probleem,
want dan dienen de relevante kenmerken en de populatieverdeling over deze ken-
merken nog steeds bekend te zijn.

b. Incidentele non-respons
Een probleem dat typisch is voor continu steekproefonderzoek bij steeds dezelfde
elementen. Niet ieder steekproefelement zal iedere meetperiode responderen. Dit is
een probleem waar veelmoeilijker op te anticiperen is, omdat vooraf niet bekend is
wanneer en bij wie (welk steekproefelement) dit zich voordoet. Twee principieel
verschillende ‘oplossingen’ zijn denkbaar, namelijk:
1. inschatten van ontbrekende perioden;
2. verwijderen van de elementen, die niet alle perioden gerespondeerd hebben uit

de steekproef.

Bij inschatten wordt het probleem verplaatst naar de inschattingsprocedure. Hier-
bij kunnen twee ingangen worden gehanteerd, namelijk de w~1 bekende respons
van het betreffende steekproefelement uit de andere meetperioden en de bekende
respons van andere, met het betreffende element op de relevante kenmerken verge-
lijkbare, elementen uit de ontbrekende meetperiode.
Ret formuleren van een toepasbare inschattingsperiode is moeilijk, zeker als daar-
bij ook nog rekening wordt gehouden met de kosten van de steeds terugkerende
toepassing. Theoretisch, en wellicht uit kostenoverwegingen ook praktisch, ver-
dient het verwijderen van de elementen met incidentele non-respons uit de steek-
proef de voorkeur. In principe kan de dan ontstane onvolledige representativiteit
via weging worden gecorrigeerd. Of dit in de praktijk ook haalbaar is, is afhanke-
lijk van de omvang van het probleem (het aantal verwijderingen). Weging is slechts
in staat geringe representativiteit-afwijkingen te corrigeren; gering dan bedoeld in
relatieve zin.
Bij grote afwijkingen is de enige aanvaardbare oplossing de steekproefomvang van
de betreffende deelpopulatie te verhogen. Dit alles natuurlijk in het Iicht van de
specifieke doelstelling van panelonderzoek, t.w. continue meting bij steeds zoveel
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mogelijk dezelfde respondenten (iedere periode als uitkomst een andere steekproef

is dus geen aanvaardbare oplossing).

2.3. Steekproefdekking (Noncoverage)

Wegaan thans over tot de bespreking van de steekproefdekking als mogelijke bron
van niet-steekproeffouten. Daartoe introduceren we eerst twee begrippen, t.w.
steekproefkader en onderzoekkader.
Met de term steekproefkader wordt gedoeld op een lust van elementen waaruit een
steekproef getrokken wordt. Wanneer de term onderzoekkader wordt gebruikt,
wordt gerefereerd aan een lijst van alle elernenten waarop het onderzoek betrek-
king dient te hebben. De mate van overeenkomst tussen steekproefkader en onder-
zoekkader geeft nu de steekproefdekking.
Indien we bijvoorbeeld een onderzoek willen instellen naar het verbruik van pro-
dukt X in huishoudingen, dan zouden we uit praktische overwegingen ‘moeilijk
bereikbare’ groepen, zoals huishoudingen zonder vast woon- of verblijfplaats of
huishoudingen van in Nederland gevestigde buitenlandse werknemers buiten be-
schouwing kunnen laten. We zien derhalve dat het steekproefkader beperkter van
omvang is dan het onderzoekkader.
Deze foutenbron is duidelijk van een andere orde dan de eerder behandelde non-
respons, aangezien daar de mate van afspiegeling tussen de steekproef en steek-
proefkader in het geding was, terwiji nu juist de relatie tussen steekproefkader en
onderzoekkader in het geding is. De steekproefuitkomsten zijn uiteindelijk slechts
representatief voor het steekproefkader. Daarbuiten hebben zij geen enkele geldig-
heid en mogen daarvoor zodoende niet gebruikt worden. De vraag is of dit gewenst
is en of dit ook altijd gebeurt (huishoudingdefinitie: leeftijdgrens, thuisgebruik,
etc.). Bij een continue steekproef doet zich bovendien het probleem voor dat bet
steekproefkader per meetperiode kan verschillen en zich in de tijd kan wijzigen.
Met name spelen hier de niet gecontroleerde maar wel relevante kenmerken (prijs-
bewustheid, inkomen, winkelbereik, mediabereik, etc.) een bepalende rol. Daarbij
zijn niet alleen de wijzigingen die in de tijd in de steekproef optreden van belang,
maar ook de wijzigingen in deze kenmerken binnen het onderzoekkader
(updating). Met andere woorden: de steekproefdekking varieert in de tijd en zal
middels de niet gecontroleerde relevante kenmerken steeds verder verslechteren.
De vraag hierbij is echter in welke mate dit probleem zich voordoet en wat het cor-
rigerende effect is van de natuurLijke verversing/vervanging. Ter oplossing van de-
ze problematiek kan worden gedacht aan:
— continue aandacht voor aard en aantal van de relevante kenmerken en de wijzi-
gingen die daarbinnen optreden;

— continue aandacht voor het gewenste (en veelal ook gebruikte) en haalbare on-
derzoekkader;

— omschrijving van het gerealiseerde steekproefkader en de resulterende steek-
proefdekking.

2.4. Registratie en verwerking (Observation)

Registratie en verwerking hebben betrekking op bet totale proces van het verzame-
len van de gegevens tot en met het vastleggen hiervan in voor analyse geschikte da-
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tabestanden. Tijdens dit proces kunnen tal van verstoringen optreden, die een dis-
crepantie tussen opgeleverde steekproefuitkomsten en werkelijke steekproefuit-
komsten tot gevolg hebben.
Hierbij is onderscheid te maken in:

a. Vraagstel/irig
Komt hetgeen de respondent uit de verwoording van de vraagstellingbegrijpt over-
een met de gewenste informatie (omschrijving produktvelden en verwoording ge-
wenste informatie per produktveld)? Werkt de vraagstelling of de totale vragenlijst
al dan niet bevorderlijk in de richting van de volledigheid van de registratie (ge-
bruiksvriendelijke lay-out en opzet, volgorde van de produktvelden, invulruimte,
omvang van het vragenboekje, de vraagstelling per produktgroep)?

b. Jnvulgedrqg
Wanneer wordt het vragenboekje ingevuld (wel of niet dfrekt na de aankoop)? Hoe
wordt het ingevuld (met het produkt of de kassabon erbij of niet)? Wordt de toe-
lichting gelezen en in welke mate? Hoe is de instructie van de enqu~trice ten aan-
-zien van het invullen geweest? Waar hier met name op wordt gedoeld zijn de pro-
blemen van herinnering, gewenning (conditionering) en bewuste of onbewuste fal-
sificatie (onvolledige en onjuiste registratie).

c. Verwerking
Hieronder wordt verstaan het omzetten van de schriftelijkevastgeLegde gegevens in
voor de computer leesbare data, dus coderen en ponsen. De beste oplossing voor
deze fase is een interactief programma waarbij iedere ingebrachte aankoopregel
eerst op interne consistentie wordt gecontroleerd alvorens deze wordt weggeschre-
yen naar het (nog te valideren) databestand.

d. Controle en validatie
Naast het hiervoor genoemde punt van aankoopregelcontrole en -validatie komt
hier de controle en validatie op huishoudingniveau aan de orde. Te denkenvalt aan
de confrontatie van aankoopregels en winkelbestedingen, controle van de gemid-
deld per persoon gekochte hoeveelheid en uitgegeven bedrag en als vervoig hierop
nadere validatie van zowel de hoge als de lage extremen. Voor de kwaliteit (het ni-
veau) van de onderzoekuitkomsten is deze fase van wezenlijk belang.

e. Bepaling rapporteringssteekproef
Welke respondenten komen wel in de steekproef die als basis voor de rapportering
gaan dienen en welke niet? In plaats van het begrip rapporteringssteekproefwordt
ook wel het begrip netto steekproef gehanteerd. Deze problematiek is specifiek
voor panelonderzoek en de vraag vindt haar oorzaak in het continue karakter van
de paneiregistratie. DQorlopend spelen zich de volgende processen af:
— respondeten be~indigen hun medewerking definitief (removals);
— nieuwe vervangende respondenten worden geworven (sign-ups);
—= van respondenten wordt tijdelijk (~n week of een klein aantal aaneengesloten
weken) geen informatie ontvangen wegens ziekte, vakantie, sterfgeval, etc. (in-
cidentele non-response).
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Een rapporteringssteekproef heeft altijd betrekking 01) een vaste periode (4/12/24
of 52 weken) en welke respondenten worden nu toegelaten tot een bepaalde rap-
porteringssteekproef?
Deze problematiek is onder 2.2. reeds besproken en hangt samen met de ten aan-
zien van de niet ingevulde weken(wekenwaarover per respondent geen aankoopin-
formatie beschikbaar is) gehanteerde inschatprocedure. In het algemeen geldt, dat
een gulden middenweg gekozen zal moeten worden tussen steekproefomvang (alle
respondenten met ~n of meer niet ingevulde weken bLijven buiten de rapporte-
ringssteekproef) en mate van ingeschatte informatieweken. Reeds jaren hanteert
AGB Dongen de grens, dat maximaal 5~Vo van alle weken in de rapporteringssteek-
proef ingeschatte, niet werkelijk gemeten, weken mogen zijn.

f Inschatting niet ingevulde weken
Ten aanzien van het inschatten van de gegevens Iigt eeri tweetal procedures voor de
hand, namelijk:
— een doorschuifprocedure:
Hieronder wordt verstaan een methode welke bewerkstelligt, dat vanuit het ver-
leden gegevens worden doorgeschoven naar de toekomst totdat alle weken bin-
nen de rapporteringsperiode gevuld zijn;

— een inlootprocedure:
Bij deze procedure worden voor een ontbrekende week de gegevens overgeno-
men van een wel ingevulde week. Ret bepalen van de week waarvan de gegevens
overgeschreven worden naar de ontbrekende week gebeurt at-random.

Aangezien bij het hanteren van de doorschuifprocedure meerdere weken onno-
dig uit hun tijdcontext worden gelicht, is gekozen voor de inschatprocedure vol-
gens het inlootprincipe.
De procedure wordt uitgevoerd op respondentenniveau.

g. Weging en ophoging
Hieronder wordt verstaan de verbetering van de representativiteit van de resulte-
rende netto-steekproef gevolgd door het ophogen van de uitkomsten naar bet ni-
veau van het totale onderzoekkader. Voor een goede uitvoering van deze fase is
een drietal zaken onontbeerlijk:
— weegprogramma dat volgens een vooraf gekozen criterium de optimaal bereik-
bare representativiteit automatisch en objectief bewerkstelligt;

— inzicht in dan wel kennis van de hiervoor besproken steekproefdekking;
— informatie van voldoende kwaliteit omtrent samenstelling en omvang van het
onderzoekkader (Mini-census plus bijschattingen).

h. Analyse en rapportproduktie
Alhoewel deze stap eigenlijk niet meer tot de registratie en verwerking behoort,
dient zij voor de volledigheid toch genoemd te worden. Bij het gebruiken van de
analyseprograrnmatuur, het typen van tabellen of rapporten en het vervaardigen
van presentatiemateriaal kunnen eveneens fouten ontstaan.

In bet voorganude is een groot aantal (mogelijke) oorzaken van afwijkingen of
foutenbronnen opgesomd. De in de praktijk optredende afwijkingen tussen onder-

57



zoekuitkomsten en werkelijkheid zijn de resultante van alle oorzaken tesamen. In
principe ishet nu mogelijk de afwijking volgend uit iedere foutenbron tot nul te re-
duceren. Zo kan de afwijking volgend uit de oorzaak, het werken met een steek-
proef, worden weggenomen door in plaats van een steekproefmeting een integrale
meting uit te voeren. De bestaansreden van steekproefonderzoek is echter een
kosten~/opbrengstenafweging. Dit betekent, dat tot op zekere hoogte met onzui-
verheden genoegen wordt genomen, omdat het wegnemen van deze (Iaatste) onzui-
verheden meer zou kosten dan de verbetering van de informatiekwaliteit zou ople-
veren.

Indien gestreefd wordt naar verhoging van de informatiekwaliteit zal bekend moe-
ten zijn in hoeverre de onderscheiden foutenbronnen een rol spelen bij het aan-
kooppanelonderzoek opdat op doelmatige wijze prioriteiten gesteld kunnen wor-
den.
In extern onderzoek door Sudman en Ferber (1979) is met name gekeken naar ver-
schillen in beschrijvende kenmerken tussen huishoudingen, die wel en niet als
respondent aan panelonderzoek willen meewerken en factoren die een inyloed zijn
op de nauwkeurigheid van registratie (o.a. soort produkt, aankoopfrequentie,
plaats in vragenboekje, omyang boekje, lengte van registratieperiode). Ook intern
is reeds aandacht besteed nan de incidentele non-respons (doorschuifsysteem, re- —

gelmatigheidscriteria), invulgedrag en validatie (controle winkelbestedingen-
aankopen) en steekproefselectie. Verder onderzoek, teneinde de inyloed van de
mogelijke foutenbronnen te kunnen kwantificeren is gewenst.

3. WIJZIGJNGEN IN METHODE

3.1. Inleiding

Als uitvloeisel van het onderzoek, gericht op kwaliteitsverbetering, is eind 1984
binnen AGB Dongen een nantal methodewijzigingen doorgevoerd. Ann de uitein-
delijke doorvoering is een uitgebreide testfase voorafgegaan, waarbij de effecten
van de voorgestelde wijzigingen gekwantificeerd werden en de op de herzienewijze
verkregen rnnrktinformatie zowel qua niveau als trend werd vergeleken met extern
beschikbanr gestelde informatie. De doorgevoerde wijzigingen hebben betrekking
op zowelgegevensverwerking als gegevensverznmeling. In het kort zal op beide ty-
pen wijzigingen worden ingegnan.

3.2. W~zigiii~en in gegevensverwerking

De wijziginge~n in de verwerkingswijze van de door de panelleden beschikbaar
gestelde annkoopgegevens en winkelbestedingen kunnen anageduid worden met de
term technische wijzigingen. Ret effect van dergelijke veranderingen kan te allen
tijde bepanld worden. De belangrijkste technische wijzigingen hebben betrekking
op het nanpassen van het steekproefcriterium ofwel de steekproefbepaling en het
inschatten van vakantieweken. Beide zaken hebben derhalve te maken met het spe-
cifiek bij continu panelonderzoek bestaande gegeven: incidentele non-respons.
Bij het bepalen of een panellid kan worden toegelaten tot de rapportagesteekproef
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voor een bepaalde periode spelen twee factoren een rol. Enerzijds de regelmatig-
heid van het inzendgedrag en anderzijds de volledigheid van het invullen. Ten aan-
zien van de tweede genoemde factor zijn de eisen waaraan voldaan moet worden
verscherpt. Ten aanzien van het inschatten van vakantieweken merken we het vol-
gende op. Reeds jaren geldt als criterium voor de rapporteringssteekproef, dat
slechts respondenten die tenminste drie weken per periode van vier weken werke-
lijk hebben ingevuld in de steekproef kunnen komen. Per vier weken kan er per
steekproefrespondent zodoende maximaal ~n week niet zijn ingevuld. Omdat de
meesterapporteringssteekproeven bestaan uit veelvouden van 4 weken betekent dit
per steekproef maximaal 25% niet ingevulde weken.
In werkelijkheid ligt dit percentage gemiddeld op 4% niet ingevulde weken, met
uitzondering van het vakantie-hoogseizoen (juli-begin augustus) wanneer dit per-
centage naar 23 ~ 24% groeit. Dit laatste is ook de reden, dat de 12-wekelijkse rap-
portageperioden nooit de vier weken van de vakantiepiek omvatten.
De niet ingevulde weken zijn in het vorige hoofdstuk (2.2., punt b; 2.4. punt e en f)
betiteld als incidentele non-respons. Deze niet ingevulde weken zijn te splitsen in
twee groepen:
— incidentele non-respons ten gevolge van vakantie, verder aangeduid als de ‘Va-
kantieweken’; en

— incidentele non-respons ten gevolge van andere oorzaken (ziekte, sterfgeval,
zoekraken bij PTT, etc.), verder aangeduid als ‘on tbrekende weken’.

Sinds jaren werden de ‘onthrekende weken’ ingeschat en gold voor de ‘vakantiewe-
ken’ dat zij werden aangemerkt als weken met geen aankopen en geen winkelbeste-
dingen gedaan maar wel ingevuld. Ret inschatten gebeurt via een substitutiemetho-
de.
Voor een ‘ontbrekende week’ wordt at-random uit de voorafgaande acht weken
een wel ingevulde week getrokken. Deze getrokken week wordt vervolgens op de
plaats van de ‘ontbrekende week’ gedupliceerd. Dit substitutieproces op respon-
denteniveau vindt plaats onder bepaalde randvoorwaarden.
De hierboven genoemde incidentele non-respons ten gevolge van vakantieweken is
aan een ander onderzoek onderworpen.
Veelal worden vakanties niet buitenshuis doorgebracht, terwijl anderzijds tal van
vakanties betrekking hebben op binnenlandse zelfverzorgende vakanties. Dit we-
tende is in samenspraak met een aantal opdrachtgevers nagegaan of een gewijzigde
methodiek met betrekking tot het omgaan met vakantieweken tot verbetering in
rapportages leidde. Op grond van de resultaten bij doorrekenen van alternatieve
methodieken en tal van overwegingen is besloten tot het inschatten van vakantie-
weken via de procedure die voor ‘ontbrekende weken’ al werd gehanteerd.

3.3. Wijzigingen in gegevensverzameling

Analyses met betrekking tot invulgedrag en kritische geluiden van respondenten
met betrekking tot het gehanteerde meetinstrument vormden de aanzet tot het ont-
wikkelen van een nieuw huishoudboekje voor de aankoopregistratie en het verbe-
teren van de communicatie met de panelleden. Kwaliteitsverbetering van de gege-
vens door middel van het terugdringen van incidentele non-respons op produkt-
veldniveau (vergeeteffecten) kan hierbij als doelstelling gehanteerd worden. Ret
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nieuw ontworpen huishoudboekje is getest bij een panel van 250 huishoudingen
dat gevormd werd door een a-selecte steekproef te nemen uit het bestaande huis-
houdpanel. De testanalyse had betrekking op drie items: een controle van het re-
gistratieniveau, een paneluitval-controle en eenafzonderlijke evaluatie-vragenlijst.
De bevindingen uit de test waren overhet algemeenpositief. Ret geringe aantal ne-
gatieve punten, als zodanig opgegeven door de huishoudingen uit het testpanel,
kon door kleine wijzigingen worden weggenomen. Zodoende is eind 1984 het nieu-
we meetinstrument geintroduceerd bij het gehele huishoudpanel. Teneinde het ef-
fect van het nieuwe boekje te kunnen traceren en tegelijk de omyang en de richting
van de daaruit voortvloeiende niveauverandering (trendbreuk) te bepalen is het
boekje in twee fasen ingevoerd in het panel. Daartoe is het huishoudpanel gesplitst
in twee vergelijkbare deelpanels. De effecten van de introductie van het nieuwe
boekje zijn bepaald op basis van de analyse van de deelpanelgegevens over drie 4-
wekelijkse perioden vallend eind 1984.
Schematisch kan bet analyse-ontwerp als volgt worden weergegeven:

Periode
1 2 3

- Deelpanel 1 0 0 N 0 = oud meetinstrument
Deelpanel 2 0 N N N nieuw meetinstrument

Figuur 3. Analyse-onrwerp ter bepaling van effecten nieuwe hoekie.

De effecten van de doorgevoerde wijzigingen in zowel dataverzarneling als gege-
vensverwerking aismede een beschrijving van de ontwikkelde correctieprocedure,
welke gericht is op het herstellen van de vergelijkbaarheid van panelgegevens voor
en na methodewijziging, zijn door Leeflang e.a. (1986) uitvoerig gerapporteerd.
De eindconclusie uit laatstgenoemd rapport luidt dat de doorgevoerde wijzigingen
aan de geformuleerde doelstelling (kwaliteit/validiteit) beantwoorden.

4. TOEKOMSTIGF ONTWIKKELINGEN -

4.1. Inleiding

Aankoopgegevens ontleend aan consurnentenpanel vormen een belangrijke infor-
matiebron om de marktontwikkeling van niet duurzame consumptiegoederen te
traceren, marktsegmentatiestudies uit te voeren alsmedede inyloed van marketing-
mix-variabelen te bepalen. Daarnaast kan gewezen worden op bet feit dat velesto-
chastische koopgedragsmodellen gebaseerd zijn op gegevens afkomstig uit consu-
mentenpanelonderzoek. Belangrijke bijdragen op laatstgenoemdgebied zijn onder
meet geleverd door Chatfield, Ehrenberg en Goodhardt (1966), Chatfield en
Goodhardt (1970, 1973), Ehrenberg (1972), Rerniter (1971), Jones en Zufryden
(1980, 1982); Leeflang en Boonstra (1982) en Zufryden (1978).
Ret toenemend gebruik van de uniforme artikelcodering (streepjescode/barcode)
in samenhang met de ontwikkeling en installatie van optische lezers betekent voor
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bet onderzoek naar het aankoopgedrag een herbezinning op de methode voor zo-
wel dataverzameling als dataverwerking.
Zowel binnen de Verenigde Staten als in Europa zijn reeds commerci~le services
ontwikkeld, waarbij gebruikgemaakt wordt van de nieuwe technologische ontwik-
kelingen. Veelal zijn dergelijke services gebaseerd op het idee van het opzetten van
panels rondom scannende winkels, waarbij de aankopen van de panelleden bij de
scannende winkels de databank vormen waarop analyses zullen moeten plaatsvin-
den. Ret belangrijkste probleem bij dergelijke databanken wordt gevormd door
bet feit dat de aankoophistories van de panelleden incompleet zijn, aangezien aan-
kopen bij andere niet-scannende winkels niet geregistreerd worden.
Een alternatief, gericht op volledige registratie van de aankoopgeschiedenis, wordt
geboden door huishoudingen uit te rusten met electronische apparatuur voor gege-
vensverzameling en -opslag met daaraan gekoppeld een leespen. De aldus verza-
melde gegevens kunnen via het telefoonnet getransporteerd worden naar de centra-
le computer. Een weergave van het communicatienetwerk wordt weergegeven in
onderstaande figuur:

Ten opzichte van de huidige gangbare consumentenpaneloperatie gebaseerd op
schriftelijke rapportage en postale verzending, betekent dit een aanzienlijke me-
thodewijziging. Binnen AGB MacNair Australia is, na een uitvoerige testfase,
sinds oktober 1986 een dergelijk systeem operationeel.

4.2. Ontwikkelingen binnen AGB Dongen

In het voorjaar van 1987 zijn voorbereidende activiteiten opgestart om, gebruik-
makend van de elders opgedane ervaringen, een uitgebreide test van een dergelijk

Figuur 4. Communicatienetwerk.
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nieuw systeem in Nederland uit te voeren. In de periode mei/juni 1987 is in eerste
instantie het voorgenomen experiment op technische aspecten doorgelicht. In het
najaar van 1987 is een pilot studie gestart, waarbij de volgende doelstelling en
research-design gehanteerd worden:

Doe/stelling test
Structurele vertekeningen welke in consumentenpanelonderzoek kunnen optreden
worden wellicht mede verklaard vanuit de gehanteerde metbode, langdurige deel-
name, conditionering, vergeetfactoren, de mogelijkheid tot subjectieve hantering
van begrippen aismede een mogelijk afwijkend gedrag van diegenen, die bereid
zijn tot paneldeelname. Met de test wordt beoogd na te gaan of en zo ja in hoeverre
er kwaliteitsverbetering mag worden verwacht indien het panel van schriftelijke
weekregistratie overgaat op registratie via electronische dataverzamelingsappara-
tuur.
Als afgeleide doelstelling wordt geformuleerd: het inzicht krijgen in coOperatie, re-
gistratie, technische procedures en sneiheid van rapportage onder bet nieuwe
systeem. De aspecten co~peratie en registratie sluiten in hoge mate aan bij de be-
kende begrippen validiteit en betrouwbaarheid en zullen derhalve de primaire aan-
dachtsgebieden vormen.

Representatie test
De test is zodanig ingericht dat op verantwoorde wijzeuitspraken geformuleerd kun-
nen worden over de bovengenoemde aspecten. Conclusies zullen mede gebaseerd
dienen te worden op basis van aanvullend kwalitatief onderzoek onder diegenen,
die voor het experiment worden uitgenodigd.
Bij de test W~rdtgebruik gemaakt van twee experimentele groepen en ~n controle-
groep. De controlegroep ~n &~n van de experimentele groepen worden onttrokken
aan het huidige huishoudpanel.
De tweede experimentele groep betrefteen nieuw te werven groep van huishoudin-
gen welke van meet af aan werkt met bet electronische dataregistratiesysteem
(EDRS). Formeel kan bet testontwerp als volgt worden weergegeven:

CG O~ 02
EG1 03 x 04
EG, x 05

CG controlegroep uit bestaand panel
EG1 — experimentele groep I uit bestaand panel
EG, — experimentele groep 2 nieuw te werven

0103 - registratie door huishoudingen in de periode voorafgaand aan de in-
troductie van EDRS

020405 ~ registratie door huishoudingen in de periode na introductie van
EDRS

t = tijdstip van installatie EDRS
x = installatie EDRS
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Bij de werving/selectie van de drie groepen wordt ernaar gestreefd de groepen ge-
lijkwaardig te formeren met betrekking tot algemene socio-demografische karak-
teristieken. Voorts zal gestreefd worden naar gelijkwaardigheid van de groepen
CGenEG1 metbetrekking tot geregistreerd gedrag (O~ en 03).

5. SLOT

In dit artikel is ingegaan op de specifieke elementen, die verbonden zijn aan conti-
nu panelonderzoek en de specifieke eisen die dit vergt ten aanzien van de onder-
zoekvaliditeit en de bewaking hiervan.
Binnen AGB Dongen vindt kwaliteitsbewaking met betrekking tot alle bronnen
van niet-steekproeffouten permanent plaats (zie 2).
Steeds weer doen zich momenten voor waarop, gezien bepaalde ontwikkelingen of
inzichten, wijzigingen worden doorgevoerd in het onderzoekmodel.
Dat bij de invoering van bedoelde wijzigingen nauwkeurig moet worden bepaald
wat de effecten zijn ziet het bureau als leverancier van trendinformatie als een cru-
cianl onderdeel van haar service. Ret spanningsveld tussen methodische verbete-
ringen en praktisch ongemak door verstoring van trenclinformatie vereist een om-
vangrijke kennis van panelmethodiek bij bureau en gebruikers.
Binnen een markt waarin de aanbodzijde steeds minder aandacht schijnt te willen
besteden nan methodische aspecten van steekproefonderzoek is AGB Dongen een
positieve uitzondering.

Ret continu panelonderzoek staat aan de vooravond van een nieuwe levensfase.
De ontwikkelingen in de electronica maken het mogelijk de wijze van dataverza-
meling te veranderen.
Bij de verzameling van aankoop- en bestedingsgegevens van artikelen, wanrop een
Uniforme Artikel Code is aangebracht, kan de schriftelijke registratie worden ge-
wijzigd in een electronische registratie. Alle noodzakelijke know-how is binnen
AGB aanwezig en een systeem van in-home-scanning is reeds operationeel in
Australie en Italie. De kracht van het systeem schuilt inverbetering van de registra-
tie en de snelheid in registratie en data-opslag, waarbij de wezenlijke consumente-
ninformatie bewnard blij ft. Ret model dat momenteel getest wordt door AGB
Dongen heeft daarom de naam AGB Consumerscan gekregen. Via uitingen van de
Gebruikerscommissie AGB Dongen by en publicaties zal verslag worden gedaan
van testuitkomsten, introductie fasering en effecten op registratieniveaus en da-
tastructuur.
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5. Het gebruik van gegevensbestanden op
industri~1e markten

R.R. VAN DEN HEUVEL EN P.S. ZWART

SAMENVATTING

Dit artikel geeft een vergelijkend overzicht van de grotere extern toegankelijke gegevens-
bestanden, die in gecomputeriseerde vorm met name voor marketing relevante gegevens be-
vatten. Daarbij wordt tevens de aanbodkant belicht door due typen organisaties te onder-
scheiden die dergelijke bestanden beschikbaar stellen.
Tenslotte wordt ingegaan op de voorlichting met betrekking tot het gebruik van dergelijke
bestanden, welke functie als gevoig van een te verwachten gebruikstoename nog in belang
zal toenemen.

1. INLEIDING

De laatste jaren komt men in de media steeds vaker het fenomeen informatiemaat-
schappij tegen. Door de snelle ontwikkelingen in de automatisering krijgen steeds
meer groepen in de maatschappij de mogelijkheid om over een veelheid aan infor-
matie te beschikken. Voor bedrijven is bet langzamerhand een ‘must’ hun (marke-
ting) beslissing op relevante informatie te baseren. Op het juiste moment over de
juiste informatie beschikken is heden ten dage het credo in het bedrijfsleven. Van-
daar dat in de Verenigde Staten de funktie informatiemanager niet als een
kortstondige modegril wordt gezien, maar in de komende jaren een steeds belang-
rijkere plaats binnen een organisatie wordt toegedicht. Men doelt dan op een
funktionaris die leiding geeft aan bet in goede banen leiden van de grote hoeveel-
heid gegevens die in een bedrijf aanwezig is dan wel door het bedrijf dient te wor-
den verzameld. Onder bet in goede banen leiden verstaan we bet ten behoeve van
het management (op zowel strategisch als operationeel niveau) aandragen van de
juiste informatie om problemen te signaleren, alternatieve oplossingen te genere-
ren en beslissingen te nemen. 00k in Nederlandse vakbladen (o.a. Computable)
wordt steeds frequenter bet beheren van de informatiestroom besproken en bena-
drukt. Het reguleren van de informatiestroom kan o.a. met behuip van eenMarke-
ting (Management) Informatie Systeem worden gerealiseerd (zie o.a. Wierenga
(1982)). Overigens zou bet hoofd van eenMISheel goed de funktie van informatie-
manager kunnen vervullen.
Dat men zich binnen de marktonderzoekwereld in Nederland ook met de zojuist
geschetste problematiek bezig houdt is evident. Een recent verschenen proef-
schrift, getiteld ‘Het samenstellen en beheer van gegevens als onderdeel van een
beslissingsondersteunend systeem ten behoeve van hetmarketing management, een
case studie’, getuigt hiervan (Olivier (1987)). Centraal in dat proefschrift staat met
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name de betrouwbaarheid van gegevens die ten behoeve van het nemen van beslis-
singen in het marketing management nodig zijn. De problematiek wordt belicht
vanuit de fabrikanten van niet-duurzame konsumptiegoederen. De nadruk ligt dan
ook op de belangrijkste gegevensbronnen in dit verband, namelijk het
consumenten- en detaillistenpanel.
Naar onze mening is het gerechtvaardigd ook aandacht te schenken aan de wijze
waarop managers die op industri~1e markten opereren aan hun informatie komen.
Ret blijkt namelijk dat steeds meer bedrijven die zich op industri~1e markten be-
vinden de marketing-benadering als managementfilosofie (zijn) gaan hanteren.
Daarmaakt het zo efficient mogelijk gebruik maken van informatie een belangrijk
onderdeel van uit.
Ret doel van dit artikel is het inventariseren van de grotere extern toegankelijke,
gecomputeriseerde gegevensbestanden die op de Nederlandse markt aanwezig zijn
en waarin gegevens zijn opgeslagen die primair bestemd zijn voor
bedrijven/organisaties die op industri~Le markten opereren. We beperken ons tot de
externe gegevensbestanden (als belangrijk onderdeel van de door de bedrijven ge-
wenste informatie), omdat zich met name daarin de laatste jaren een stormachtige
ontwikkeling heeft voorgedaan.
In paragraaf twee geven we aan welke gegevensbronnen in het marktonderzoek
kunnen worden onderscheiden, wat we in dit kader onder eengegevensbestand ver-
staan en tot welke bestanden we ons beperken. Paragraaf drie beschrijft de wijze
waarop men van gegevensbestanden gebruik kan maken. In paragraaf vier gaanwe
in op de inhoud van de bestanden. In paragraaf vijf bespreken we de criteria aan
de hand waarvan de gegevensbestanden met elkaar kunnen worden vergeleken,
waarna in paragraaf 6 een schematisch overzicht van de grotere in Nederland ge-
vestigde bestanden wordt gegeven. Met nadruk stellen we dat dit overzicht zeker
geen volledigheid beoogt.

2. EXTERNE GEGEVENSBRONNEN EN

GEGEVENSBESTANDEN

2.1. Inleiding

In diverse publikaties zijo overzichten van externe bronnen in Nederland te vinden
(o.a. de Jong (1985), van Minden (19861, Tak (1986)). In van Minden (1986) wor-
den 9 bronnen onderscheiden, te weten overheids- en semi-overheidsinstellingen,
branche-organisaties, vaktijdschriften, dag-, week- en maandbladen, algemene en
gespecialiseerde archieven en bibliotheken, banken, databanken, knipseldiensten
en overige bronnen (o.a. jaarverslagbedrijven, ambassades, catalogi van beurzen).
Bij de bespreking van de bron databanken merkt de schrijver op dat het aantal ex-
terne, gecomputeris7eerde en algemeen toegankelijke databanken in Nederland
nog beperkt is, waarbij de bestanden Cobidoc, Adfacts en Marketing Data worden
genoemd. De verwachting wordt uitgesproken dat het aantal databanken zich snel
zal uitbreiden. Ook in Zwart (1985) wordt in het kader van ontwikkelingen in in-
dustri~el marktonderzoek aangegeven dat binnen het desk-research zich met name
veranderingen voordoen m.b.t. het gebruik maken van databanken.
In de Iiteratuur worden de begrippen databank, database en bestand (adressen-
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bestand, informatiebestand) vaak door elkaar gebruikt. Aangezien het ons doel is
een inventarisatie te maken van de in Nederland op de industri~le markt gericlite
algemene gegevensbestanden, is in de eerste plaats een duidelijke omschrijving van
de gehanteerde begrippen noodzakelijk.
Een gegevensbestand’ is een verzamelnaam van een drietal gecomputeriseerde
bestanden:
1. Bibliografische of verwijzende bestanden.

Deze bevatten literatuurverwijzingen naar artikelen, tijdschriften en/of boeken
en veelal samenvattingen van reeds gepubliceerde artikelen.

2. Adressenbestanden.
Hierin bevinden zich feitelijke gegevens over bedrijven in Nederland (en in meer
of mindere mate in andere landen). Dit betreft de naam, het adres, de vesti-
gingsplaats, de regio + een beperkt aantal andere bedrijfsgegevens.

3. Informatiebestanden
Deze bevatten naast de gegevens die in adressenbesranden aanwezig zijn additi-
onele gegevens over bedrijven, veelal op een speciaal gebied (bijv. financi~el,
economisch). Daarnaast vindt men in informatiebestanden algemene informa-
tie (buy. juridische gegevens, subsidieregelingen), die voor bedrijven relevant is.

Adressenbestanden en informatiebestanden tezamen rioemen we databanken.

2.2. Keuze van te betiandelen bronnen

In het vervoig van dit artikel zal — bij de bespreking van de verschillende gege-
venshestanden — blij ken dat de reeds genoemde externe gegevensbronnen t.b.v.
het (industri~le) marktonderzoek in steeds belangrijkere mate via de computer toe-
gankeijik zijn. Tijdens ons onderzoek bleek dat veel bedrijven en instellingen zeif
de beschikking hebben over ~n of ffieerdere gegevensbestanden (bijv. (markt-)on-
derzoekbureau’s). We hebben er in ons artikel voor gekozen alleen die organisaties
in de beschouwing te betrekken, waarvan de bestanden voor derden toegankelijk
zijn.
Door de toenemende behoefte aan informatie en de snelle ontwikkelingen in de
hardware en software — waardoor het mogelijk wordt adekwaat in te spelen op de
informatiebehoefte — hebben steeds meer organisaties zich als aanbieder op de
markt van de gegevensbestanden begeven. Het is daardoor bijna niet mogelilk een
compleet overzicht te gevenvan de stand van zaken op de aanbodzijde van degege-
vensbestandenmarkt in Nederland, welke bovendien permanent aan veranderingen
onderhevig is. We beperken ons daarom tot de grotere organisaties die met name
voor het terrein van de marketing relevante informatie over industrie~n c.q. indus-
tri~1e markten kunnen leveren.
Als we de aanbodzijde van deze markt nader bekij ken, dan kunnen de volgende ty-
pen organisaties worden onderscheiden:
— organisaties met eigen gegevensbestanden; dit zijn organisaties die gegevensbe-
standen zelf hebben opgezet en exploiteren; hieronder rekenen we ook de over-
heidsorganisaties die gegevenshestanden beheren;

— hostorganisaties; hiertoe behoren organisaties die gegevensbestanden van ande-
ren in hun computer hebben (vooral van buitenlandse organisaties);

— intermediairs; dit zijn organisaties die in opdracht informatie in diverse bestan-
den opzoeken; zij treden dus op als tussenpersoon.
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Uiteraard zijn er organisaties die intermediair zijn en tevens over cigen bestanden
beschikken.

Onze inventarisatie van de op de Nederlandse markt nanwezige gegevensbestanden
beperkt zich tot informatie, die:
—-betrekking heeft op bedrijven en de industri~le markten waarop zij zich bevin-
den;

— met name gericht is op marketingbeslissingen;
— voor derden toegankelijk is.
Daarnaast zullen we ons richten op algemene (in een ‘breed’ kader nuttige) infor-
matie aangeboden door de grotere, reeds iets langer op -de markt zijnde organisa-
ties.

3. INFORMATIE OVER GEGFVENSBESTANDEN

We hebben reeds gewezen op de snelle veranderingen die zich voltrekken aan de
aanbodzijde van de gegevensbestandenmarkt. Vandaar dat we in deze paragraaf
twee organisaties noemen die een voorlichtende taak hebben m.b.t. de in Nederland
aanweiige gegevensbestanden.
Fen organisatie die veel informatie heeft op het gebied van hostorganisaties en ge-
gevensbestanden is Cobidoc (Commissie voor Bibliografie en Documentatie) te
Amsterdam. Cobidoc is — in opdracht van het Ministerie van Onderwijs en We-
tenschappen — verantwoordelijk voor-een aantal projecten en activiteiten op het
terrein van de informatievoorziening en vervult o.a. een intermedi~rende funktie
tussen buitenlandse hostorganisaties en hun gebruikers in Nederland.
Deze funkties houden o.a. in:
— voorlichting over on-line informatiesystemen/gegevensbestanden;
— uitgifte vaiipasswords en contracten;
— onderhouden van dagelijkse contacten tussen hostorganisaties en gebruikers;
— organiseren van cursussen over het gebruik van on-line informatiesystemen in
samenwerking met diverse instanties en organisaties in Nederland.

Een ander initiatief om het gebruik van gegevensbestanden dichter bij de gebruiker
te brengen is het experiment van het Samenwerkingsverband Bibliotheken met Re-
gionale Steunfunktie (RSF). Dit experiment — waartoe in 1986 9 bibliotheken be-
hoorden — is opgezet met het doel individuen en bedrijven die (nog) niet in het be-
zit zijn van een terminal en password toch toegang te geven tot on-line te raadple-
gen gegeveasbestanden. In bijiage I wordt een overzicht per 9 oktober 1986 gege-
yen van de stand van zaken m.b.t. aansluitingen op Nederlandse bestanden en bui-
tenlandse hostorganisaties. Wanneer men iets wil weten over een bepaald onder-
werp, dan kan men via ~n van de experimentele bibliotheken alle artikelen, boe-
ken en gegevens betreffende het gewenste onderwerp opvragen. Dit is mogelijk via
het opsturen van een zoekopdrachtformulier, waarbij de informatie zich overigens
nog tot literatuuronderzoek beperkt (zie ook bijlage 2).
De kosten v~whet zoeken in een bestand varieren per bestand (zie par. 4). Om te
bepalen in welk bestand men moet zoeken om de juiste gegevens te krijgen, dient
men een documentatiemap van het RSF te raadplegen.
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Per bestand is het volgende opgenomen:
* door wie het is samengesteld;
* de hostorganisatie;
* de toegangstijden;
* de toegangsfaciliteiten;
* het aantal zoektalen;
* het aantal verwijzingen;
* de frekwentie waarmee het bestand wordt aangevuld;
* de inhoud;
* de trefwoorden waarop kan worden gezocht;
* de kosten van het zoeken en afdrukken.

In de volgende paragraaf vermelden we — uitgesplitst voor elk van de drie door
ons onderscheiden bestandencategorie~n — welke informatie er in z n algemeen-
heid toe behoort en wat een bedrijf met die informatie kan doen.

4. INHOUD EN GEBRUIK VAN DIVERSE BESTANDEN

4.1. Bibliografische bestanden/Verwijzende bestanden

De organisaties die over deze bestanden beschikken zijn o.a. het Economisch Insti-
tuut voor het Midden- en Kleinbedrijf (met de bestanden MKBDOC en
COSAVO), Admedia BV (met Adfacts), Marketing Data en de EVD.
In bet algemeen kan over de in de lijst opgenomen bestanden bet volgende worden
opgemerkt: ze bevatten verwijzingen naar veelal korte samenvattingen van artike-
len, tijdschriften, statistieken e.d. over een bepaald onderwerp (buy, marketing en
reclame, ontwikkelingen op markten). Vooral wanneer een organisatie nog weinig
kennis heeft over een markt — omdat het een buitenlandse markt is of omdat men
er over denkt om een bestaand produkt op een nieuwe markt te introduceren —

dan is het raadplegen van verwijzende bestanden omtrent omvang van de markt,
de concurrentiesituatie en de algemene ontwikkelingen in die markt van groot be-
lang. Deze informatie kan snel worden verzameld tegen relatief geringe kosten.
Voor het ‘screenen’ van potenti~Ie markten is bet gebruik van deze bestanden dus
zeer aan te bevelen.
Ter illustratie van bet gebruik van een verwijzend bestand, geven we een voorbeeld
van het gebruikmaken van bet MKBDOC-bestand.
Opdracht 1: Zoek publikaties over parkeerproblemen bij winkelcentra. Gezocht
wordt op trefwoord parkeerproblemen en trefwoord winkelcentra. De combinatie
levert drie verwijzingen op, maar die gaan ook alle drie over het aangereikte onder-
werp. De zoektijd bij deze opdracht bedraagt circa 3 minuten.
Opdracht 2: Zoek publikaties over automatisering in de detailbandel, maar alleen
recente publicaties. Gezocht wordt op de trefwoorderi detailhandel, automatise-
ring en het jaar 1985. De combinatie levert 22 verwijzingen op. De zoektijd be-
draagt circa 4 minuten. Elke verwijzing geeft de titel, de auteur(s), de uitgever, bet
jaar van afgifte, waar de publikatie aanwezig is, de regio en een korte samenvat-
ting.
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4.2. Adressenbestanden

Hiertoe behoren o.a. de volgende organisaties, ABC voor Handel en Industrie,
Kompass, NV Databank, Multi Mail, Target en Vierhand Direct Mail. Deze orga-
nisaties beschikken over uitgebreide adressenbestanden van bedrijven (zowel na-
tionaal als internationaal), waarbij men er naar streeft per bedrijfmeer informatie
te krijgen (buy. meerdere kontaktpersonen (funkties)). Zo heeft bijv. Target per
bedrijf in de automatiseringsafdeling(en) 2 ~ 7 namen van kontakpersonen en hun
funkties. Men probeert het bestand zodanig op te bouwen dat bij het juiste bedrijf
de juiste personen worden bereikt. Via de toegang tot en een juiste selectie van de
adressen van bedrijven kan men een inzicht krijgen in de omvang van (potenti~le)
doelgroepen.
Over het algemeen kan een organisatie gebruik maken van een adressenbestand
voor een aantal toepassingen:
a. het zeif uitvoeren c.q. uitbesteden van een direct mail-aktie;
b. het (laten) uitvoeren van marktonderzoek;
c. het inschatten van de marktmogelijkheden.
Elk van de mogelijkheden zullen we kort bespreken.

ad a. Direct-iffail
Veelbedrijven — en vooral industri~le bedrijven — maken gebruik_van direct mail
om hun (potenti~le) kianten op de hoogte te houden van introdukties van nieuwe
produkten, aanpassingen in bestaande produkten enz. Vooral bij een omvangrijke
en/of dure direct-mail-actie is het van groot belang dat de juiste mensen in de be-
treffende organisaties worden bereikt. Ret adressenbestand moet dus aktueel en zo
kompleet mogelijk zijn wat betreft de kiasse (doelgroep) waartoe het bedrijf be-
hoort en de funktionaris(sen) die geYnformeerd dienen te worden. Vierhand Direct
Mail en Multi Mail kunnen behalve de gewenste adressen 00k de gehele mailing
voor hun rekening nemen.

ad b. Marktonderzoek
Uiteraard biedt het trekken van een steekproef uit een betrouwbaar adressenbe-
stand goede toepassingsmogelijkheden voor (industrieel) marktonderzoek. 00k
hierbij geldt dat naarmate men meer informatie van een bedrijf in het bestand
heeft opgeslagen, de steekproef nauwkeuriger kan worden getrokken.
Ret kan bijv. heel nuttig en toch eenvoudigzijn erachter te komen welke bedrijven
in een voor het onderzoekende bedrijf onbekende markt in het buitenland bij in-
troduktie tot z’n concurrenten gerekend moeten worden. Ook het kennen van de
namen van bijv. automatiseringsdeskundigen in een bedrijf heeft voordelen bij het
houden van autoriteiteninterviews bij de juiste mensen.

ad c. Het inschatten van marktrnogeli]kheden
Door het eigen klantenbestand te vergelijken met het marktdekkende bedrijvenbe-
stand in cen bepaalde doelgroep, krijgt een opdrachtgever inzicht in de mate
waarin men in een (sub)branche is gepenetreerd (o.a. de Markt Penetratie Analyse
van Vierhand). Deze informatie kan ertoe leiden potentieel interessante sectoren
uitvoeriger te benaderen. Ook bij het inschatten van de marktomvang lenen zich de
adressenbestanden bij uitstek. Via het aantal (potenti~fe) kianten per segment en
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de geschatte gemiddelde omzet per kiant, kan de totale omzet worden vastgesteld.
Door tevens te kijken naar de concurrentiesituatie op elk der marktsegmenten (o.a.
het aantal concurrenten en de marktvorm), is men in staat een globaal marktpro-
fiel op te stellen.

We hebben reeds gewezen op het feit dat adressenbestanden zo aktueel en compleet
mogelijk dienen te zijn. Dat het nog niel zo eenvoudig is een betrouwbare bedrij-
venpopulatie te defini~ren en up-to-date te houden, biijkt uit een studie van Van
der Meer en Baden (1985). E~n van hun konklusies is namelijk dat het meest uitge-
breide en door veel bedrijven en instanties beschouwd als het standaard bedrijven-
adressenbestand in Nederland (dat van de Verenigde Kamers van Koophandel
(KvK); de NV Databank) nogal wat onder- en oververtekening vertoont in de ver-
schillende personeelsklassen. In werkelijkheid — en deze ‘werkelijkheid’ is geba-
seerd op een uitgebreid steekproefonderzoek van 30.000 adressen — blijkt dat het
aantal bedrijven in de klasse 1-4 werkzame personen slechts 71% bedraagt van het
KvK-bestand en ligt het aantal bedrijven in de klasse boven de 10 werkzame perso-
nen ruim 28% boven dat van de KvK. Van der Meer en Baden komen uit op een
bedrij venpopulatie die 31% lager ligt dan die van de kamers van Koophandel. Op
grond van deze resultaten heeft het NIPO (waar ~n van de auteurs werkzaam is)
stappen ondernomen om t.b.v. hun (markt) onderzoeken op de industri~le markt
zelf over een meer up-to-date bedrijvenadressenbestand te beschikken (De Busi-
ness Monitor). Ongetwijfeld zullen ook andere organisaties die adressenbestanden
bezitten aandacht besteden aan het verbeteren c.q. uitbreiden van hun bestanden.
Dat dit het marktonderzoek ten goede komt spreekt voor zich.

4.3. Informatiebestanden

Onder Informatiebestanden verstaan we computerbestanden
a. waarin gegevens zijn opgeslagen over voor bedrijven relevante zaken (zoals jun-

dische gegevens, de wetgeving, subsidieregelingen, financi~le gegevens, in- en
exportgegevens) of

b. die specifieke gegevens van bedrijven bevatten (over bijv. de kredietwaardig-
heid, het computerbezit, de balansgegevens). De in ons overzicht opgenomen
informatiebestanden zijn: Dongelmans, Dun en Bradstreet (inc. Datastream),
Ret Financieel Dagblad, Kluwer, Tiji Data, Vermande en VNUComputer Da-
ta.

ad a. A Igemene gegevens voor bedrzjven
Ret kan voor bedrijven van groot belang zijn op een snelle en effici~nte manier
over algemene zaken die het bedrijfsleven aangaan gefnformeerd te kunnen wor-
den. Vandaar dat in Nederland eenaantal organisaties dit ‘gat in de markt’ hebben
ingevuld en we kunnen ongetwijfeld verdere ontwikkelingen op dit gebied ver-
wachten. Wegaan hier niet verder in op het nut van dit soort informatiebestanden
die bijv. de volledige wetgeving, de subsidieregelingen, de Nederlandse jurispru-
dentie, de volledige artikelen uit het Financieel Dagblad en informatie over ont-
wikkelingen op beurzen kunnen bevatten.
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ad b. Specifieke gegevens van bedrUven
Bij het beschrijven van de adressenbestanden gaven we~al aan dat er een tendens
bestaat om per bedrijf over meer informatie te beschikken (bijv. meerdere funktio-
narissen per bedrijf). We spreken van een informatiebestand van bedrijven indien
er in dat bestand over een bepaald onderwerp gedetailleerde informatie beschik-
baar is. Dun eh Bradstreet en Dongelmans zijn organisaties die op basis van finan-
ci~le cijfers van bedrijven (met name op basis van de betalingservaringen van leve-
ranciers/debiteuren), aangevuld met gegevens uit openbare bronnen/bestanden in-
zicht geven in de financi~le positie, de commerci~le reputatie en de kredietwaardig-
heid van ondernemingen.
Als bijvoorbeeld met het verkrijgen van een order grote kredietbedragen zijn ge-
moeid, en er moet op grond van concurrentie-overwegingen snel worden beslist,
dan is het aantrekkelijk snel te kunnen beschikken over de financi~le positie van de
potenti~le afnemer en met name over een betalingsanalyserapport. Ook t.b.v. de
marketing kunnen informatiebestanden goed worden gebruikt. Stel een marketing-
manager wil z’n klantenbestand in Duitsland uitbreiden. Daartoe wil hij een erva-
ren verkoper naar Duitsland sturen om mogelijke prospects te bezoeken. De eerste
stap diem.b,v. een informatiebestand kan worden gedaan ishet bepalen (kwantifi-
ceren) van de doelgroep(en). Vervolgenszou men een mailing kunnen sturen naar
de prospects met het hoogste potentieel. Van de bedrijven die responderen zouden
rapporten over hun omzetpotentieel en hun kredietwaardigheid kunnen worden
gemaakt. Ook kunnen er rapporten van de concurrenten in Duitsland worden ge-
maakt. M.b.v. deze informatie kan er eengoed reisschema voor de vertegenwoor-
diger worden opgesteld en bezit de vertegenwoordiger relevante informatie over
het te bezoeken bedrijf en de marktsituatie.

Uiteraard zijn er meerdere voorbeelden te noemenm.b.t. het gebruik van informa-
tiebestanden (bijv. de soft- en hardwarebestanden van VNU Computer Data). We
volstaan evenwel met te verwijzen naar paragraaf 6, waarin kort een overzicht
wordt gegeven van de in dit hoofdstuk opgenomen gegevensbestanden.

4.4. Hostorganisaties en intermediairs

We sluiten deze paragraaf met het noenien van een aantal hostorganisaties en in-
termediairs. -

Enkele Nederlandse en buitenlandse hostorganisatie zijn (zie ook bijlage 1):
— Centraal Beheer Automatisering; met o.a. het bestand NSUB van Vermande
By.

— Control Data; met o.a. Adfacts en Admedia.
— Belindis; met o.a. NLEX van Vermande BV. _

— Rijks Comiuter Centrum (RCC); met een aantal overheidsbestanden
— Datastream; met een aantal financi~le, economische, beurs- en bedrijfsgege-
vensbestanden.

Tot de intermediairs die in ons overzicht zijn opgenom~, behoren_SVP-Sijthoff
en de RSF (vaffde openbare bibliotheken). Voor enkele andere intermediairs (Uni-
versiteitsbibliotheken, onderzoekcentra en enkele commerci~le organisaties) ver-
wijzen we naar bijlage 3.
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5. CRITERIA TER VERGELIJKING VAN
GEGEVENSBESTANDEN

In deze paragraaf komen een aantal algemene en objectief meetbare/waarneemba-
re criteria ter sprake op grond waarvan de bestanden met elkaar kunnen worden
vergeleken. Deze criteria zijn:
a. de informatie die in het bestand is opgeslagen;
b. de kosten van het gebruik maken van het bestand;
c. de wijze van levering van gegevens;
d. de frekwentie waarmee het bestand wordt aangevuld c.q. aangepast;
e. de tijd die nodig is om de gewenste gegevens bij de opdrachtgever te krijgen;
f. de sorterings- en selectieprocedures die mogelijk zijn;
g. de procedure om de gewenste informatie te verkrijgen.
Per criterium zullen op basis van ons onderzoek eenaantal algemene opmerkingen
worden gemaakt.
Alvorens de criteria te bespreken, noemen we vijf eisen waaraan een gegeveasbe-
stand moet voldoen (de Jong (1985), p. 148):
— het gegevensbestand moet in voldoende mate interessante berichten, artikelen
en rapporten enz. bevatten. Dit kan worden gerealiseerd door als vrager goed
op de hoogte te zijn van de beschikbare informatie in de gegevensbestanden;

— het gerefereerde documentatiemateriaal moet snel en gemakkelijk te verkrijgen
zijn (bij voorkeur on-line en tegen een redelijke prijs);

— de ingangen moeten aansluiten op het vraagpatroon van de vragenstellers; dus
de juiste sorterings-en selectieprocedures;

— aanwezige uittreksels c.q. bedrijfsgegevens dienen van een goede kwaliteit te
zijn. Dit zal op grond van ervaringen met de bestanden moeten blijken;

— het tijdsverloop tussen publikatiedatum en de beschikbaarstelling via het gege-
vensbestand moet kort zijn.

ad a. De inhoud
Over de informatie die via gegevensbestanden kan worden verkregen, hebben we in
paragraaf 4 reeds in z’n algemeenheid iets gezegd. Aangezien we per bestand (ver-
wijzende bestanden, adressenbestanden en informatiebestanden) in paragraaf 6
een kort overzicht van de inhoud geven, gaan we er hier niet verder op in.

ad b. De kosten
Aangezien bijna alle bestanden tegenwoordig on-line toegankelijk zijn, geven we
alleen van die bestanden een kostenindikatie. De kosten van het on-line gebruik
van bestanden bedragengemiddeld f 200, — per uur + veelal een ~nmalig entree-
tarief + de kosten voor de aanschafvan een password. De verwijzende bestanden
zijn over het algemeen iets goedkoper. In dat bedrag is vaak cen introduktiecursus
inbegrepen, waarin men de computer leert gebruiken en in het bestand leert zoe-
ken.
Als er sprake is van een adressenbestand, dan wordt ± f 0,21 per eenheid bere-
kend. Onder een eenheid verstaan we naam ±adres 1- woonplaats + brancheco-
de. Ook hierbij geldt vaak een ~nmalig entreetarief. Soms is het echter noodzake-
lijk een abonnement op het gegevensbestand te nemen, zodat per jaar een vast be-
drag en het aantal uren dat men in het bestand zoekt, moet worden betaald.
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ad c. De levering
De gegevens van de bestanden die (nog) niet on-line toegankelijk zijn kunnen op
vele manieren worden geleverd, namelijk:
— cheshire etiketten;
— zelfklevende etiketten;
— computerlijsten;
— diskettes;
— magneetband;
— per telefoon ir~formatierapporten
— schriftelijk f
Als een bestand wel on-line toegankelijk is, dan kunt u zelf bepalen in welkevorm
de uitvoer is gewenst. E~n en ander hangt samen met de beschikbare apparatuur
(bijv. printerfaciliteiten).

ad d. De mutaties
Mutaties worden gemiddeld ~nmaal per week doorgevoerd. Dit geldt met name
voor de adressenbestanden. Sommige informatiebestanden bevatten informatie die
het nodigmaakt meerdere keren per dag mutaties door te voeren (bijv. beursgege-
yeas).

ad e. De levertlid
De levertijd is uiteraard afhankelijk van het al dan niet on-line toegankelijk zijn
van het bestand. Als het een on-line bestand betreft, dan bepaalt de gebruiker zelf
wanneer hij de gewenste informatie nodig heeft. De informatie kan direkt worden
geprint, zodat de levertijd praktisch nihil is.
Voorwaarde is wel dat de gebruiker weet hoe kontakt gemaakt moet worden met
de computer en hoe de juiste gegevens worden verkregen. Door goede training en
opleidingen de nodige ervaring is ~n en ander snel aan te leren. Bij een bestand dat
niet on-line toegankelijk is, geldt een levertijd van ~n tot enkele dagen, afhanke-
lijk van de omvang en vooral van de aard van de vraag.

adf. De sortering en selektie
Wat betreft sorterings- en selektiemogelijkheden merken we op dat adressen kun-
nen worden geselekteerd op o.a. regio (provincie, Cebuco, Nielsen, FEG), woon-
plaats, adres, bedrijfsnaam, branche-code, telefoonnummer, hoofdvestiging/fi-
liaal, funktionarissen (in beperkte mate) en een ‘random’ selektie.
Bij de informatiebestanden kan men op velerlei manieren selecteren, bijv. op
woorden die in wetten voorkomen, of op operating system bij computerbestanden.
Over het algemeen worden de mogelijkheden om in bestanden te zoeken (en te sor-
teren/selekteren) steeds uitgebreider.

ad g. Depro~edure
Voor on-line bestanden zijn een password, een terminal en een telefoonlijn (of een
vaste lijnverbinding) die in verbinding staan met een computer nodig. Vaak be-
schikt men ook over een printer. De gebruiker bepaalt eerst in welk bestand er
wordt gezocht. Zodra de verbinding met het bestand tot stand is gekomen, kan
men onbeperkt en zelfstandig in het bestand zoeken/kiij ken en de gewenste gege-
vens laten printen. De computer houdt bij hoe lang men in het bestand zoekt en be-
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paalt op basis daarvan de kosten van het gebruik. Het is ook mogelijk medewer-
kers van de gegevensbank dit zoekproces te laten uitvoeren. Zij zoeken dan bepaal-
de gegevens op en geven deze, afhankelijk van de omvang en complexiteit van de
vraag, per telefoon, per telex of per post door.

6. SCHEMATISCH OVERZICHT GEGEVENSBESTANDEN

Op de pagina’s 76 tot en met 79 wordt van elk van de in ons onderzoek betrokken
gegevensbestanden beknopt een aantal kenmerken weergegeven. Voor een uitge-
breider overzicht wordt verwezen naar Zwart, van den Heuvel en Weyenberg
(1987). We benadrukken nogmaals dat dit overzicht verre van volledig is. Voor
funktionarissen binnen bedrijven die nog weinig kennis hebben van de mogelijkhe-
den van gegevensbestanden, is deze beknopte samenvatting wellicht een eerste aan-
zet om over te gaan tot het gebruik maken van deze (of andere) bestanden.

NOOT

I. Als we in het vervoig van dit artikelovergegevensbestanden spreken, dandoelen we op gecompute-
riseerde gegeveosbestanden.
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BIJLAGE 1. SAMENWERKINGSVERBAND BIBLIOTHEKEN MET REOJO-
NALE STEUNFUNKTIE

Stand van zaken m.b.t. aansluiten op Nederlandse bestanden en buitenLandse hostorganisa.
ties in oktober 1986.

A. Overheidsbestanden
PARAC
WVC — - database
ADION — database
IPB — database
EVD — ~iatabase
BIZA —‘ifatabase
VenW — Lis
TACO — database
GUN
AVM
AGRALIN
MKBDOC
VIDITEL

B. Commerci~le bestanden
Juridische Databank
NLEX
MARNA/SHIPDES

C. Buitenlandse hostorganisaties
Telesystemes/Questel
Dialog
ESA/IRS
ECHO
INKA/FIZ4
STN International
Belindis - -

Datastar

Adres: RSF, Postbus 351, 7400 AJ Deventer; tel. 05700-93727.
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BIJLAGE II. AANVRAAGFORMULIER GEAUTOMATISEERDE LITERA-
TUURONDERZOEK
Gelieve onderstaande vragen te beantwoorden of de vakjes aan te kruisen die van toepassing

zijn.

I. PersoonlUke gegevens

Naam:
Adres:
Postcode:
telefoon priv~: bereikbaar van tot
telefoon werk: bereikbaar van tot

Soort legitimatie: nummer:

Beroep/school/universiteit:

o Geen o Advocaat o Dienstverlenende sektor
o HBO-student o Medicus o Gesubsidieerde instelling
o student Open o Accountant o Aktiegroep
Universiteit 0 Andere vrije o Andere

o Docent MO beroepsbeoefenaar
o Docent RBO o Overheidsinstelling
o Docent WO o Midden- en kleinbedrijf

Rekening naar:
(Naam instelling indien afwijkend van gegevens aanvrager)

2. Onderwerp aanvraag

a. Omschrijf het onderwerp van de vraag zo duidelijk mogelijk.

b. Geef suggesties voor zoektermen (trefwoorden) en mogeijike synoniemen, met inbegrip
van verwante, ruimere of nauwere zoektermen, ook everitueel in andere talen.

c. Vermeld enkele namen van auteurs en titels van reeds bekende literatuur.

d. Vermeld enkele van de belangrijkste tijdschriften, waarin over uw onderwerp wordt ge-
schreven.

e. Welke publikatietalen zijn voor u acceptabel?
o Nederlands o Engels o Frans o Duits o Andere, te weten:
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f. Van welke jaren wilt u referenties (literatuurgegevens) hebben?

o Alleen laatste jaar
o Van 19 tot 19
o Vanaf 19

g. In welke bestanden kan worden gezocht?_

o In alle relevante bestanden
o in de volgende bestanden:

h. Hoeveel referenties wilt u hebben?

i. Nadere wensen/bijzondereheden

o Wilt u de referenties met of zonder samenvatting van de (tijdschrift)artikelen?
0

3. Welk bedrag wilt u ,naximaal aan dit literatuuronderzoek besteden?

4. Na welke datum vervalt eventueci de noodzaak van het literatuuronderzoek?

Aanvrager verplicht zich bij in ontvangstnauiie van het resultaat van het Iiteratuuronderzoek
de rekening kontant te voldoen.
N.B. Indien de doorzochte bestanden geen relevante referenties bevatten, worden gemaakt

kosten toch in rekening gebracht.

Handtekening aanvrager:

Paraaf inlichtingenfunktionaris:

Opmerkingen:
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BIJLAGE III. ENKELE INTERMEDIAIRS

de Universiteitsbibliotheken + overige bibliotheken (buy. Bouwcentrum)
—- Onderzoekcentra:

* Stichting voor Onderzoek van het Onderwijs (SVO)
* Centrum voor Technische en Wetenschappelijke Informatie en Documentatie (CuD-

TNO)
* Energiecentrum Nederland (ECN)
* Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium (NLR)
* Centrum voor Landbouw-publikaties en Iandbouwdocumentatie (PUDOC)
* Sociaal-wetenschappelijk Informatie- en Documentatiecentrum (SWIDOC)
* Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid
* Stichting CMO Maritiem Informatiecentrum
* Stichting Medische Telematica
* lnternationaal Translations Centre (ITC)

— Infotech Research (o.a. octroolen, technologie)
— Sciencebiz Research (wetenschap en techniek)
— Europe Data (economie, financi~n)
— NMB Bank Divisiegroep (MKB-diensten)
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6. Reclameherinnering als maatstaf voor
reclame-effectiviteit

J.E.B.M. STEENKAMP
H. ENGELS
A.C. HOOGELANDER

SAMENVATTING

In dit artikel wordt onderzocht of reclameherinnering een valide maat is voor reclame-
effectiviteit. Hiertoe is een onderzoeksmodel ontwikkeld waarin de plaats van reclameherin-
nering in het consumentengedrag wordt beschreven. In het model wordt met name aandacht
geschonken aan de relaties tussen reclameherinnering, de attitude ten opzichte van het merk
en de consumptie-intensiteit. Wijziging in laatsgenoemde twee variabelen is vaak de doelstel-
ling van een reclamecampagne.
Het model is geparameteriseerd voor twee margarinemerken. .De resultaten hebben geleidtot
het formuleren van de voorlopige hypothese dat de validiteit van reclameherinnering als
maatstaf voor reclame-effectiviteit afhankelijk is van de aard van de reclame-uiting. Voor
het merk waarvan de reclameclaim tendeert naar bet rationele, wijzende resultatenerop dat
de effectiviteit van een reclamecampagne gemeten kan worcien aan de hand van de recla-
meherinnering. Indieneen relatief emotionele reclameclaim wordtgehanteerd, lijkt reclame-
herinnering minder geschikt te zijn als effectiviteitsmaat.

1. INLEIDING’

Jaarlijks worden er in Nederland grote bedragen uitgegevenaan reclame. De recla-
mebestedingen als percentage van het bruto nationaal J)rodukt zijn tussen 1975 en
1985 gestegen van 1,27% tot 1,57% (Adformatie 1986). Dit komt neer op een stij-
ging van de reclame-uitgaven per hoofd van de bevolking van! 195, — in 1975 tot
f 451,— in 1985. Bij uitgaven van een dergeijike omvang bestaat er dringend be-
hoefte aan inzicht in de effectiviteit van de reclame. In hoeverre een reclamecam-
pagne effectief is, hangt natuurlijk af van de doelstellingen van de campagne. Bij
frequent gekochte consumptie-artikelen is het doel meestal het stimuleren van de
verkopen en/of een verbetering van de attitude ten opzichte van het merk.
Een veel gebruikte maatstaf om de effectiviteit van reclame te meten is de mate
waarin een consument zich de reclame-uiting kan herinneren. Bij deze methode
wordt uitgegaanvan de veronderstelling dat reclameherinnering een positief effect
heeft op de variabele(n) waarvan wijziging de doelstelling van de reclamecampagne
vormt (bijvoorbeeld: verbetering van de attitude). Indien deze veronderstelling
correct is, dan heeft reclameherinnering als effectiviteiismaatstaf het voordeel dat
de benodigde informatie betrekkelijk eenvoudig en tegen lage kosten te verzamelen
is. De validiteit van reclameherinnering als maat voor reclame-effectiviteit staat
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echter reeds lang ter discussie. Knecbt (1986) geeft een overzicht van de hoogtepun-
ten uit de tumulteuze geschiedenis van het reclameherinneringsanderzaek. De laat-
ste jaren is er weer een opleving van deze discussie te bespeuren. In Nederland is de
discussie aangewakkerd door een artikel van Knecht en Olivier (1985), de reacties
hierop van Oosterhuis (1985) en Stapel (1985) en het reclameherinneringssympa-
sium dat door Samson Uitgeverij begin 1986 is georganiseerd. Deze discussie is
weergegeven in bet Jaarboek ‘86-’87 (Leeflang et al. 1986) en zal bier niet warden
herhaald.
Het doel van dit artikel is om op basis van empirisch onderzoek een bijdrage te le-
veren aan de discussie met betrekking tot de validiteit van reclameherinnering als
maat voorreclame-effectiviteit. Ten einde resultaten te verkrijgen van meer gene-
rale waarde is een onderzoeksmodel ontwikkeld dat de relaties tussen reclamebe-
rinnering evn een aantal andere variabelen uit bet consumentengedrag specificeert.
Het anderzoeksmodel is geparameteriseerd voor twee margarinemerken met be-
hulp van LISREL (Jdreskag en SOrbom 1984, Kuylen 1984). Gebruik van LISREL
biedt de onderzoeker de mogelijkheid am ook inzicbt te verkrijgen in de betrouw-
baarbeid van verscbillende methoden waarmee reclameberinnering (en de andere
variabelen) gemeten kan warden. Inzicbt in de betrauwbaarbeid van de meet-
metboden is een noodzakelijke voorwaarde voar bet antwikkelen van een goed in-
strumentarium voor bet meten van reclame-effecten. Aan een goed meetinstru-
mentarium lijkt bet de recLame-onderzoekers op dit moment te ontbreken (Leef-
lang et al. 1986).
De opbouw van bet artikel is als valgt. In paragraaf 2 wardt de literatuur met be-
trekking tat reclameberinnering als variabele in bet cansumentengedrag beknopt
bespraken. Dit resulteert in eenanderzoeksmodel waarin de plaats van reclamebe-
rinnering in het consumentengedrag wardt bescbreven. De metbade van anderzaek
inclusief de dataverzameling kamt in paragraaf 3 aan de arde. Paragraaf 4 rappar-
teert de resultaten. Paragraaf 5 sluit het artikel af met een discussie van de resulta-
ten en canclusies. - = -

2. RECLAMEHERINNERING ALS VARIABELE IN HET
CONSUMENTENGEDRAG

Reclameberinnering wordt gebruikt als indicatar vaor de informatie die in neurale
configuraties in de bersenen is opgeslagen en die zander (af met slechts enkele)
aanwljzlngen, die de respandent op het juiste geheugenspaar zetten, vaar de geest
kan warden gehaald. Bij berinnering maet de respandent in staat zijn de gevraagde
infarmatie zeif op te zoeken en te rec-anstrueren (Bettman 1979).
Reclameberinnering wordt vaak afgezet tegen reclameberkenning (buy. Krugman
1977). Reclameberkenning is bet praces waarbij de respondent de verstrekte infor-
matie herkent, doordat bij deze kan vergelij ken met datgene dat al in zijn gebeugen
is vastgelegd. Bij berkenningsprocedures wordt aan de respondent de originele in-
formatie voargelegd tussen andere, nieuwe stimuli en wordt bem gevraagd of hij
deze al eerder gezien of geboord heeft. De respondent moet bierbij in staat zijn am
de al eerder opgenomen informatie te anderscbeiden van de nieuwe informatie
(Bettman 1979).
Krugman (1977) stelt dat reclameberinnering als onderzoeksmetbode de voorkeur
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verdient bij gedrukte advertenties (krant, tijdschriften e.d.) terwiji reclameberken-
ning de beste maatstaf is voor TV-reclame. Deze hypotbese is ontleend aan de
tbeorie dat de linker en de recbter hersenbeift verschillende functies zouden vervul-
Len bij bet verwerken van informatie. Herkenningsprocessen en TV-kijken zouden
voornamelijk in de recbter hersenheift plaatsvinden, terwiji lezen en herinne-
ringsprocessen gedomineerd worden door de linker hersenheift. Data om Krug-
man’s tbeorie te ondersteunen zijn ecbter nog niet gevonden in de literatuur (Singb
en Rotbscbild 1983). Daarentegen wijzen studies vanSingb en Rotbscbild (1983) en
Bagozzi en Silk (1983) uit dat reclameherinnering en reclameherkenning niet fun-
damenteel van elkaar verschillen. Singh en Rothschild vinden dat herinnerings- en
berkenningsscores zeer sterk met elkaar zijn gecorreleerd (Spearman’s rho was
0.76 voor de reclameclaim en 0.92 zowel voor het proclukt als voor bet merk). Ba-
gozzi en Silk concluderen op grond van de resultaten van bun onderzoek dat herin-
nering en berkenning in wezen hetzelfde meten.

Ten einde te kunnen onderzoeken of reclameberinnering een valide maatstaf is
voor reclame-effectiviteit zal eerst ingegaan moeten worden op reclame-effectivi-
teit. Deconcrete invulling van bet concept reclame-effectiviteit hangt af van de be-
oogde doelstellingen van de reclamecampagne. Bij frequent gekocbte consumptie-
artikelen is dit doel meestal bet stimuleren van de verkopen en/of een verbetering
van de attitude ten opzicbte van het merk. Hierbij is attitude verbetering door-
gaans een korte termijn doelstelling die op langere termijn een positief effect zal
moeten sorteren op de consumptie-intensiteit. Het is dus van belang om inzicbt te
hebben in de relaties tussen reclameherinnering, attitude en consumptie-intensiteit.
Daarnaast moet worden onderzocht of reclameherinnering gerelateerd is aan de
mate waarin de consument aan de reclame is blootgesteld (exposure). De achterlig-
gende gedacbte is dat exposure positief gerelateerd is aande reclame-uitgaven voor
bet betreffende werk (cf. Leeflang et al. 1986). We kunnen echter niet volstaan
met onderzoek naar de relatie tussen exposure, reclameherinnering, attitude en
consumptie-intensiteit. Uit de Iiteratuur blijkt namelijk dat andere variabelen ook
een rol spelen in bet koopgedrag van consumenten. Twee variabelendie ons inziens
speciaal relevant lij ken zijn de mate waarin een consument bij de produktcategorie
betrokken is (involvement) en de prijsbeleving ten opzicbte van bet merk (cf. Engel
et al. 1986). Een derde variabele die eveneens relevant is, is de beschikbaarheid van
bet merk (Leeflang et al. 1986). Deze variabele is echter op bet niveau van de mdi-
viduele consument zeer moeilijk te meten. Om deze reden zal aan deze variabele
verder geen aandacht worden geschonken. Opgemerkt zij wel dat voor de merken
die gebruikt zijn in deze studie de distributiegraad zeer boog is, zodat verwacbt
mag worden dat bescbikbaarheid geen grote invloed beeft op de consumptie-inten-
siteit. Hieronder zal de voor dit onderzoek relevante literatuur met betrekking tot
de relaties tussen reclameherinnering, attitude, consumptie-intensiteit, exposure,
involvement en prijsbeleving kort worden besproken.
In een kleinscbalig experimenteel onderzoek vinden Allison en Mizerski (1981) de
tendens dat reclameberinnering een positief effect beeft op attitude. Door het ge-
ringe aantal waarnemingen is het effect ecbter niet significant. Zinkban et al.
(1986) vinden in een grootscbaliger onderzoek dat attitude significant is gecorre-
leerd met vier verscbillendematen van reclameberinnering. Farley et al. (1976) rap-
porteren een effect van reclameberinnering via brand comprehension op attitude.
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De meesteconsumentengedragsmodellen gaan uit van een positief effect van de at-
titude ten opzicbte van het produkt op bet koop- en consumptiegedrag ten aanzien
van het produkt. Achenbaum (1966) en Bird en Ehrenberg (1970) rapporteren een
positief verband tussen attitude en consumptie-intensiteit. Fen positieve relatie tus-
sen attitude en koopintentie is onder meer gevonden in studies van Farley et al.
(1976), Lutz et al. (1983), MacKenzie et al. (1986) en Termorsbuizen et al. (1986).
Bagozzi (1982) vindt een eenduidig effect van attitude op gedragsintentie. Attitude
wordt niet gelijktijdig beinvloed doorgedrag, boewel volgens Bagozzi feed-back
effecten in principe mogelijk zijn.
Leeflang et al. (1986) rapporteren een positieve relatie tussen reclameberinnering
en een afgeleide maat voor consumptie-intensiteit, bet marktaandeel. Zij vinden
verder een eenduidige relatie tussen beidevariabelen: reclameberinnering beeft een
significante invloed op bet marktaandeel, maar bet marktaandeel beeftgeen signi-
ficante invloed op de reclameberinnering. Farley et al. (1976) en Woodside en Wil-
son (1985) vinden een significant verband tussen reclameherinnering en koopinten-
tie. Wilson (1981) vindt daarentegen geen significante relatie tussen deze twee va-
riabelen.
Verschillende experimenten bebben uitgewezen dat bet aantal maal dat de consu-
ment aan de reclame-uiting wordt blootgesteld (exposure), een belangrijke invloed
beeft op de reclameberinnering (Lucas 1960, Stang 1975, Singb en Rothscbild
1983, Retbans et al. 1986). Deze experimenten zijn zo opgezet dat de onderzoeker
onder laboratoriumomstandigheden kan bepalen boe vaak een respondent een re-
clame-uiting Ziet.
Uit twee recente studies is gebleken dat er een causaal significant positief verband
bestaat tussen de betrokkenbeid van een consument bij de produktgroep (involve-
ment) en de reclameberinnering van een produkt uit die produktgroep (Zinkbanen
Muderrisoglu 1985, Zinkban et al. 1986).
In een studie van Erickson en Jobansson (1985) is de relatie onderzocbt tussen de
prijsbeleving van een merk en de koopintentie. Prijsbeleving blijkt in dit onder-
zoek een recbtstreekse negatieve invloed te bebben op de koopintentie. Een soort-
gelijk verband vonden Leeflang et al. (1986) tussen de relatieve prijs van een merk
en bet marktaandeel van dat merk. Erickson en Johanssion onderzocbten eveneens
de relatie tussen prijsbeleving en attitude. In bun studie was bet effect van prijsbe-
leving op altitude niet significant. In bet huidige onderzoek is de causale relatie
tussen prijsbeleving en attitude ecbter wel onderscbeiden aangezien hiervoor aan-
zienlijke theoretische ondersteuning bestaat (cf. Jacoby en Olson 1977).

In figuur lwordt bet onderzoeksmodel zoals dat geformuleerd is op basis van bet Ii-
teratuuronderzoek weergegeven. Kort samengevat veronderstellen we dus dat ex-
posure en involvement een positief effect hebben op reclameberinnering. Reclame-
berinnering heeft zowel een directe positieve invloed op attitude als op consumptie-
intensiteit. Verder wordt gehypotbetiseerd dat attitude een positieve en prijsbele-
ving een negatieve invloed beeft op consumptie-intensiteit. Dit impliceert dat recla-
meberinnering zowel direct als indirect, via de interveni~rende variabele ‘attitude
ten opzicbte van bet merk’, de consumptie-intensiteit kan beinvloeden. Het teken
(positief of negatief) van het effect van prijsbeleving op attitude blijkt niet duide-
lijk uit de literatuur.
We hebben niet de pretentie dat dit model een volledige bescbrijving geeft van de
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rol van reclameberinnering inhet consumentengedrag. De metbode van dataverza-
meling (telefonische enqu~te) zou dit ook niet toelaten. Een aantal belangrijke va-
riabelen is ecbter wel onderscheiden. Hierdoor is het mogelijk om de rol van recla-
meberinnering in het consumentengedrag diepgaander te bestuderen.

3. METHODE VAN ONDERZOEK

3.1. Produkten

De rol van reclameherinnering in bet consumentengedrag is onderzocbt voor de
dieetmargarine Becel en de balvarine Era. Twee merkprodukten zijn in ogen-
scbouw genomen om voor beide merken onafhankelijk van elkaar het model te
toetsen en vervolgens de resultaten met elkaar te kunnen vergelij ken.
Becel en Era zijn vrij duidelijk gepositioneerde merken. Becel wordt door consu-
menten primair gezien als een gezondbeidsmargarine (Steenkamp et al. 1986). Dit
wordt ondersteund door de relatief rationele reclameclaim: ‘Becel werkt cboleste-
rol verlagend’ en de claim uit de voorgaande campagne: ‘Goed voor hart en bloed-
vaten’. Bij Era is de reclameclaim meer affectief van aard: ‘Era voor moeders en
docbters’, ‘Fijn van smaak, fijn voor de lijn’ en uit een eerdere campagne: ‘Zo
slank als je docbter’.

3.2. Steekproef

De data om bet model te parameteriseren zijn verzameld ineen telefoniscbe enqu~-
te. De telefoniscbe enqu&e is afgenomen bij een aantal leden van een panel van
buisvrouwen van het Centrum voor Marketing Analyses. Het panel telt 3.000 huis-

+

+ +

Figuur I. Het onderzoeksmodel
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vrouwen, verspreid over beel Nederland, en is (afgezien van bet geslacbt) represen-
tatief voor de Nederlandse bevolking. De leden van bet panel worden ~n ~ twee
maal per jaar gevraagd mee te werken aan een enqu~te.
Om verscbillende redenen is gekozen voor deze vorm van enqu&eren. Ten eerste
vanwege bet feit dat bet met behuip van een telefoniscbe enquete mogelijk is omop
een betrekkelijk goedkope manier tot een aselecte steekproef te komen. Ten twee-
de bestaat er binnen bet panel een zekere bereidbeid omaan de enqu&e mee te wer-
ken en hebben de panelleden enige ervaring met de verschillende vraagtecb-
nieken. Ten derde kan een telefoniscbe enqu&e snel worden afgenomen. Een be-
langrijk nadeel van deze metbode van enqu&eren is dat bet invullen van verscbil-
lende ratingscbalen moeilijk via de telefoon te realiseren is. Dit is ondervangen
door de respondenten van tevoren toonbladen op te sturen met daarop de verscbil-
lende in te vullen scbalen. Uit de toonbladen was niet op te maken welke produkt-
categorie~n in de enqu&e aan de orde zouden komen.
De steekproefomvang was vastgesteld op 150 enqu&es per produkt. Dit is niet he-
lemaal gerealiseerd. Uiteindelijk zijn er 123 enqu&es voor Becel en 124 enqu~tes
voor Era afgenomen. Het enqu&eren werd uitgevoerd door interviewers van bet
Centrum voor Marketing Analyses. - -

3.3. Operdtioiialisering van de variabelen

Iedere variabele in bet onderzoeksmodel is op minimaal twee verscbillende manie-
ren gemeten2.

Reclameherinnering
Reclameberinnering is gemeten met drie metboden: Unaided Brand Recall, Unai-
ded Recall of Facts from the advertisement en Aided Recall of Facts from tbe ad-
vertisement.
De Unaided Brand Recall (UBR) is geoperationaliseerd door de respondent te vra-
gen of deze de laatste tijd nog reclames van merken margarine (bieronderwerd ver-
staan: margarine, dieetmargarine, halvarine en roomboter) bad gezien, gelezen of
geboord. Dit is de standaardvraag zoals die door bet Centrum voor Marketing Ana-
lyses gebanteerd wordt voor bet bepalen van de spontane reclameberinneringssco-
res. De 1-0 variabele duidt op bet al dan niet noemen van Becel of Eradoor de res-
pondent.
De tweede metbode die in dit onderzoek gebruikt is, is de Unaided Recall of Facts
from tbe advertisement (URF). De respondent werd gevraagd zo volledig mogelijk
te vertellen wat deze zicb spontaan van de Becel/Era reclame kon berinneren
(Zinkban en Muderrisoglu 1985). Een tweetalgroepen elementen werden in de recla-
mes onderkend: elementen uit de illustratie en elementen uit de tekst. De door de
respondent correct berinnerde elementen werden gesommeerd en deze score is de
maat voor de URF.
Unaided Brand Recall en Unaided Rec~ll of Facts zijn te bescbouwen als actieve
reclameberinneringsmethoden. Een passieve reclameberinneringsmetbode is de Ai-
ded Recall of Facts from the advertisement (ARF). Bij deze metbode moet de res-
pondent een aantal beweringen over een reklame op juistbeid beoordelen (Zinkban
en Muderrisoglu 1985). De Aided Recall of Facts is geoperationaliseerd door de
respondent een viertal vragen over de reclame van Becel/Era voor te leggen die be-
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antwoord dienden te worden met juist/onjuist/weet niet. De laatste antwoordmo-
gelijkbeid is ingevoerd om bet gokeffect te verminderen. ARF doet sterk denken
aan de reclameberkenningsmethoden. Strikt beschouwd ecbter, moet de respon-
dent ook bij ARF een reconstructie van de reclame maken, waarvoor een opspo-
ringsproces en associatief proces noodzakelijk zijn: bij moet bet verbale visualise-
ren. Bagozzi en Silk (1983) en Zinkban en Muderrisoglu (1985) volgend, maakt
ook deze meetprocedure deel uit van de berinneringsmethoden, ook al worden
bierbij aanzienlijk meer aanwijzingen gegeven dan bij bijvoorbeeld de Unaided
Brand Recall.

Attitude
De attitude ten aanzien van bet merk is met behulp van vier bipolaire beweringen
gemeten (Gardner 1985). Als tegenpolen zijn onderscbeiden: goed-slecbt, onaange-
naam-aangenaam, bouden van-niet houden van en onaantrekkelijk-aantrekkelijk.
De attitudes zijn gescoord op een zevenpuntsschaal. De betekenis van de zeven ca-
tegorie~n werd tijdens bet vraaggesprek uitgelegd.

Consumptie-intensiteit
De consumptie-intensiteit is op twee manieren gemeten. In de eerste pluats is ge-
vraagd naar bet aantal kuipjes van bet merk Becel/Era dat in bet gezin per maand
gekocbt is. Door dit aantal te delen door bet aantal gezinsleden dat Becel/Era ge-
bruikt, wordt bet gemiddeld gebruik per persoon verkregen. In de tweede plaats is
de consumptie-intensiteit gemeten met de zogenaamde ‘tien pakjes vraag’. Deze
vraag heeft betrekking op bet aandeel van Becel/Era in de laatste tien gekocbte
kuipjes/pakjes margarine (inclusief balvarine, dieetmargarine en roomboter).

Exposure
Exposure aan een reclameboodschap is buiten de ‘laboratorium situatie’ moeilijk
direct te meten. Doorgaans wordt de exposure afgeleid nit gegevens over radio-
luistercijfers, TV-kijkcijfers en/of leescijfers (Engel et al. 1979, Aaker en Myers
1987). Op deze wijze wordt dus de exposure met betrekking tot een medium geme-
ten. Dit boeft niet overeen te komen met de exposure aan de reclameboodschap in
kwestie. Het aantal advertenties dat een consument bad kunnen zien op grond van
zijn luister-, kijk-, en leesgedrag wordt dus gemeten in plaats van bet aantal adver-
tenties dat deze consument ook werkelijk gezien beeft.
In deze studie is informatie verzameld over print-exposure en TV-exposure. Het
meten van radio-exposure gaf teveel praktische problemen (zie ook Engel et al.
1979). Print-exposure is gemeten door te vragen naar bet aantal afleveringen dat de
respondent in de afgelopen 12 weken beeft gelezen van de tijdscbriften waarin een
advertentie van bet onderzocbte merk voorkwam. Als dit aantal gecombineerd
wordt met de advertentie-schema’s van Becel en Era, is de verwachtingswaarde van
het aantal advertenties waaraan de respondent mogelijkerwijs is blootgesteld te be-
rekenen.
TV-exposure is gemeten door te vragen naar bet aantal STER-blokken dat de res-
pondent gemiddeld per dag zag. Op eenzelfde wijze als bij print-exposure is voor
TV-exposure op basis van bet totaal aantal uitgezonden STER-spots de verwach-
tingswaarde van bet aantal spots waaraan de respondent mogelijkerwijs is bloot-
gesteld bepaald.
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Involvement
Voor het meten van de involvement van een consument ten aanzien van de pro-
duktcategorie margarine is gebruik gemaakt van de methode van Kapferer en Lau-
rent (1985, 1986). Drie aspecten van involvement zijn onderscbeiden: interesse,
identificatie met bet produktimago en bet belang van een miskoop voor de consu-
ment3. Deze aspecten zijn gemeten met respectievelijk drie, twee en drie bewerin-
gen. Hierbij is gebruik gemaakt van een vijfpunts Likert scbaal. De score op een
aspect is bepaald door de scores op de betreffende beweringen te sommeren.

Prijsbeleving
Txvee beweringen zijn gebruikt om inzicbt te krijgen in de prijsbeleving van bet
produkt. Dc eerste bewering was een vijfpunts Likert statement: ‘1k vind Be-
cel/Era duur’ met als eindpolen ‘belemaal niet mee eens’ (~ I) en ‘belemaal mee
eens (~ 5). De tweede bewering was een zevenpunts semantiscbe differentiaal met
als eindpolen ‘1k vind Becel/Era duur’ en ‘1k vind Becel/Era goedkoop’.

3.4. Analyse

Ret onderzoeksmodel is voor beide produkten afzonderlijk gescbat met LISREL
VI (Jdreskog en Sdrbom 1984). LISREL maakt een onderscbeid tussen latente Va-
riabelen en waarneembare variabelen of indicatoren. De latente variabelen repre-
senteren de werkelijke variabelen die voor de consument van belang zijn, maar
waarvan de scores niet kunnen worden waargenomen. De scores op de latente va-
riabelen kunnen ecbter worden benaderd door middel van de scores op de indicato-
ren voor deze latente variabelen. In dit onderzoek zijn reclameberinnering, attitu-
de, consumptie-intensiteit, exposure, involvement en prijsbeleving de latente varia-
belen. De wijze waarop de latente variabelen zijn benaderd met indicatoren is be-
scbreven in paragraaf 3.3. Ter illustratie: de indicatoren voor reclameherinnering
zijn Unaided Brand Recall, Unaided Recall of Facts en Aided Recall of Facts.
LISREL onderscbeidt twee verscbillende modellen, bet structureel vergelijkings-
model en bet meetmodel. De causale relaties tussen de latente variabelen onderling
zijn weergegeven in bet structureel vergelijkingsmodel. Ret meetmodel geeft de re-
laties weer tussen de latente variabelen en de bijbeborende indicatoren.
Ret structured vergelijkingsmodel beeft de volgende specificatie:

(1) ~ =-Bn +P~ + ~

waarbij:

— stochastische vectoren van de waarden van de latente endogene variabe-
len (~) en de latente exogene variabelen (s);

= stocbastiscbe vector van storingen in de structurele relaties;
B = matrix aangex’ende de effecten van de latente endogene variabelen op el-

kaar;r = matrix aangevende de effecten van de latente exogene variabelen op de
larente endogene variabelen.
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Ret meetmodel kan als volgt worden omscbreven:

(2) y=Ay17+e
x = + 6

waarbij:

y, x = stochastische vectoren van de waarden van de indicatoren voor de la-
tente endogene variabelen (y) en de latente exogene variabelen (x);

e, 6 stocbastiscbe vectoren van de meetfouten in y (c) en de meetfouten in x
(6);

A y’ Ax = matrices van de regressieco~ffici~nten van regressies van y op ~ (A ~
en x Op ~ (A x)

Voor een uitgebreide bespreking van LISREL wordt verwezen naar de artikelen
van Kuylen en Leeflang et al. in bet Jaarboek 1984. In tabel 1 staan de in dit onder-
zoek onderscbeiden latente variabelen en indicatoren in LISREL-notatie vermeld.
Figuur 2 geeft het onderzoeksmodel in LISREL-notatie weer.

LISREL is toegepast op de covariantie matrix van de indicatoren. Strict genomen
zijn de standaardafwijkingen van de parameterschattingen en de x2 test namelijk
alleen valide indien uitgegaan wordt van de covariantie matrix van de indicatoren.

Tabel 1. Latente variabelen en indicaroren in LISREL-notatie.
Latente L ISREL- Indicatoren LISREL-
variabele notatie notatie
reclame-herinnering Unaided Brand Recall

Unaided Recall of Facts
Aided Recall of Facts

attitude 172 slecht-goed
onaangenaam-aangenaam
niet houden van-houden van
onaantrekkelij k-aantrekkelij k

consumptie-intensiteit 173 aantal kuipies per persoon
tien pakjes vraag Y9

exposure ~l print exposure
TV exposure

involvement ~2 interesse
identificatie
belang miskoop

prijsbeleving prijsbeleving Likert
prijsbeleving sem. diff.
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Figuur 2. Het onderzoeksmodel in LISREL-notatie.

4. RESULTATEN

4.1. Becel4

De ‘overall fit’ van bet model is goed. De x2 waarde is 81,16 bij 84 vrijheidsgraden
(p = 0,567). De Goodness~of-Fit index heeft een waarde van 0,9 16 en de Tucker-
Lewis co~ffici~nt (Tucker en Lewis 1973) is 1 000 _ __

De parameterscbattingenmet bijbeborende standaardafwijkingen staan vermeld in
tabel 2. Een ~o~ffici~nFkan als statistiscb significant worden bescbouwd als de pa-
rameterschatting minimaal twee keer zogioot is dan de standaardafwijking (J6res-
kog en S~rbom 1984). De significante relaties tussen de latente variabelen zijn sa-
mengevat in figuur 3.
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Tabel 2. Parameterschatting voor Becel.

Parameter LISREL- Standaard-
schatting afwij king

XI

X5

X15

I~2 1

~32
,y11
Y12
Y22
Y23
Y33

3,392~
3,074a

1,078a
l,245a
l,075a

2,975a
j,~yj0b

I ,000b
0,265a
0,732a

0,974a
1,1 99~
0,667
0,800”
0,035”
0,005
0,170”
-0,333”
-0,059

0,830
0,743

0,034
0,172
0,149

0,217

0,088
0,198

0,099
0,473
0,436
0,138
0,0 17
0,016
0,057
0,103
0,098

Parameter

6e
2
3

0E

5

6E
7

662

~63

~64

666
~67

Var
Var½
Var
Var
Var½
Var

LISREL
schatting

0,136”
1,274”

0,71 Ia

0,837”

0,542”

1,308”

0,975a

0,323a

0,601
0,000’~
6,641”
2,219a

2,816”

0,000~

0,864a

0,064”
0,601a
0,566”
3,252”
5, 33 3a
0,794a

a. parameter significant (It I> 2.000).
b. parameter op 1,000 gesteld om latente variabele in meeteenheid uit te drukken.
c. parameter op 0,000 gesteld om schatting van negatieve variantie te voorkomen.

Exposure beeft een significant positief effect op reclameberinnering. Naarmate
men vaker aan reclame-uitingen voor Becel is blootgesteld, neemt de reclameberin-
nering dus toe. Er is geen significant effect van involvement op reclameberinne-
ring. De attitude wordt positief beYnvloed door reclameberinnering en involvement
en negatief beinvloed door de prijsbeleving. Naarmate de reclameberinnering en de
involvement groter zijn en de respondent Becel minder duur vindt, is er een positie-
vere attitude ten opzicbte van Becel. De consumptie-intensiteit wordt alleen signifi-
cant beinvloed door de attitude. Een positievere attitude leidt tot een grotere con-
sumptie. Reclameberinnering en prijsbeleving bebben geen significant direct effect
op de consumptie-intensiteit.

Standaard
afw~king

0,024

0,24 1

0,165
0,135

0,105
0,210

0,157
0,082

0,627

1,620

0,322

0,8 14

0,116

0,024
0,160
0,112
0,435
1,899
0,106
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De resultaten wijzen erop dat reclameberinnering een directe invloed beeft op atti-
tude en een indirecte invloed op de consumptie-intensiteit. Grotere reclameberin-
nering leidt tot een positievere attitude, betgeen, ceteris paribus, weer leidt tot een
bogere consumptie-intensiteit. Dit impliceert, altbans voor Becel, dat het effect
van reclameberinnering beter gemeten kan worden aan de band van attitudeveran-
dering dan door middel van een toename van de consurnptie. Als een consument
weinig betrokken is bij de produktcategorie margarine en Becelerg duur vindt, dan
is slecbts op langere termijn een effect van reclameberinnering op de verkopen te
verwachten. De attitude ten aanzien van Becel zal eerst moeten worden verbeterd
door middel van een langdurige reclamecampagne. Het direct relateren van recla-
meberinnering aan consumptie-intensiteit zou tot de conclusie kunnen leiden dat
de campagne geen effect beeft gehad. Dit boeft echter inhet geheel niet bet geval te
zijn. De reclamecampagne kan vertraagd, via attitudewijziging, de consumptie po-
sitief beynvloeden. Het registreren van de attitudeverandering in de loop der tijd is
een directere maat om de effectiviteit van de reclamecampagne te beoordelen.

4.2. Era

Het onderzoeksmodel is eveneens geparameteriseerd voor Era. Ook bij Era moest
een direct catrsaal effect van involvement op attitude worden gespecificeerd. De
overall fit van bet model aan de data is redelijk. De Tucker-Lewis coefficient is
0,985. Dit betekent dat 98,5% van de covariantie in de data door bet model ver-
klaard wordt. Verder is de Goodness~of-Fit index 0,877. De x2 waarde is ecbter
significant (x2 = 148,97 bij 97 vrijbeidsgraden; p = 0,001). De x2 test moet ech-
ter eveneens beschouwd worden als een index of fit en niet als een ‘echte’ toetsings-

Figuur 3. Sainenvatting van de significantefrelaties tussen de fatente variabelen voor Becel.
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grootbeid (Dillon 1986). De parameterscbattingen met bijbeborende standaardaf-
wijkingen staan vermeld in tabel 3. Figuur 4 geeft de significante relaties tussen de
latente variabelen weer.
Exposure beeft geen significante invloed op reclameherinnering. Dit is ook niet zo
verwonderlli k aangezien de geschatte variantie van exposure (var ~1) niet signifi-
cant van nul afwijkt. Dit betekent dat ~l in feite constant is, betgeen veroorzaakt
kan worden door de grote onbetrouwbaarbeid wa~rmee exposure gemeten is (zie
paragraaf 4.3.). De betrokkenbeid bij margarine inbet algemeen beeftgeen signifi-

Tabel 3. Parameterschattingen voor Era.

Parameter LISREL Standaard
schatting afw~king

4,395”
5,501”
1 ,000b
0,905”
0,560”
0,745”

3,201”
3,555

0.437”
0,619~

0,905”
1,078
0,418
0,349a
0,255
-0,025
0,154”
-0,066
-0,112”

X9

~~2l

~32
YlI
Y12
‘Y22
Y23
Y33

1,845
2,308

0,178
0,177
0,192

0,554
4,347

0,139

0,096
1,017
0,405
0,087
0,418
0,013
0,064
0,103
0,050

Parameter LISREL
schatting

0,183”

1,379”
0,646”
0,843”

0,736”

1,638”
1,648”
0,218”
0,697

661 9,099a

662 11,055”
663 4,351”
664 l,919a

66~ 2,827”

666 0,000C

667 0,896”

Var ~l 0,006
Var½ 0,637”
Var 0,123”
Var~1 0,181
Var ~2 4,751”
Var 0,793”

Standaard
afwijking
0,025
0,222

0,2 10

0,164

0,139

0,22 1

0,233

0,044

0,364

4,092

1,443

1,093
0,313

0,520

0,115

0,021
0,192
0,036
0,403
1,390
0,102

a. parameter signit~icant (I ti ~ 2.000)
b. parameter op 1,000 gesteld om latente variabele in meeteenheid uit te drukken
c. parameter op 0,000 gesteld om schatting van negatieve variantie te voorkomen.
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Reclame-
herinnering

+

Exposure

cant effect op de reclameberinnering van Era. Dit resultaat is ook voor Becel ge-
vonden.
Het meest opvallende resultaat is dat reclameberinneringnoch op attitude nocb op
consumptie-intensiteit een significant effect beeft. Hier wordt in paragraaf 5 nader
op ingegaan. Er is wel een significante relatie tussen involvement en attitude.
De consumptie-intensiteit wordt beYnvloed door attitude (positief) en prijsbeleving
(negatief).

4.3. Betrouwbaarheid van de indicatoren

Eenbelangrijk voordeel van LISREL is dat, in tegenstelling tot procedures als pad-
analyse (Blalock 1971), inzicht verkregen kan worden in de betrouwbaarheid van
de afzonderlijke indicatoren en van een aantal indicatorengezamenlijk. Dit maakt
bet onder meer mogelijk om aanbevelingen te formuleren met betrekking tot de
wijze waarop in vervolgonderzoek latente variabelen via indicatoren gemeten moe-
ten worden. De betrouwbaarheidsco~ffici~nten voor de individuele indicatoren en
voor de indicatoren van een bepaalde variabele gezamenlijk staan in tabel 4~5 Een
betrouwbaarheidsco~ffici~nt varieert tussen nul en ~n. Naarmate de co~ffici~nt
dicbter bij ~n ligt, is de variabele betrouwbaarder gemeten. Een waarde van 0,5 A
0,6 is voor tbeorievormend onderzoek acceptabel (Nunally 1967, Peter 1979). Hoe-
wel de betrouwbaarbeid van een aantal indicatoren laag is, is de betrouwbaarheid
waarmee de meeste latente variabelen zijn gemeten dus acceptabel tot zeer goed.
In paragraaf 3.3. is reeds gewezen op de problemen die het meten van exposure op-
levert. Dit wordt in bet buidige onderzoek duidelijk bevestigd. De manier waarop
exposure in de meeste onderzoeken, inclusief dit onderzoek, wordt gemeten is on-

Figuur 4. Sameffvatting van de sign~fante relaties tussen de latente variabelen voor Era.
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Tabel 4. Betrouwbaarheidsco~fficientefl voor de afzonderlljke indicatoren en voor de mdi-

catoren van een latente variabele gezamenlilk.

Becel Era

Indicator Indivi- Geza- Indivi- Geza-
dueel menlij k dueel menlijk

Unaided Brand Recall (y 1) 0,334 0,096
Unaided Recall of Facts (Y2) 0,382 0,642 0,214 0,527
Aided Recall of Facts (y3) 0,477 0,477

slecht/goed (y4) 0,542 0,470
onaangenaam/aangenaam (Y~) 0,680 0,834 0,454 0,609
niet houden van/houden van (Y6) 0,540 0,125
onaantrekkelij k/aantrekkelijk (Y7) 0,540 0,201

aantal kuipies per persoon (Y8) 0,808 0,958 0,519 0,817
tien pakies vraag (Y9) 0,953 0,776

print exposure (x1) 0,201 0,157
TV exposure (x2) 0,016

interesse (x3) 0,445 0,522
identificatie (x4) 0,145 0,646 0,321 0,688
belang miskoop (x5) 0,504 0,392

prijsbeleving Likert (x6) — — -

prijsbeleving sem.diff.(x7) 0,465 0,421

voldoende betrouwbaar. Ret is nodig om voor de exposure betrouwbaardere meet-
metboden te ontwikkelen. Een mogelijkbeid kan de dagboekmethode zijn waarbij
de respondent opscbrijft welkebladen en STER-blokken bij of zij beeft gezien. De
onderzoeker is dan minder afbankelijk van bet gebeugen van de respondent.
De Aided Recall of Facts from the advertisement komt in dit onderzoek naar voren
als de betrouwbaarste metbode om reclameberinnering te meten. De veel gebruikte
en eenvoudiger te meten Unaided Brand Recall is de ininst betrouwbare metbode.
De beweringen onaangenaam/aangenaam en slecbt/goed zijn de betrouwbaarste
indicatoren voor de attitude ten opzicbte van een produkt. De indicator ‘identifica-
tie met het produklimago’ is bij margarine niet sterk gerelateerd aan involvement.
Nader onderzoek zal moeten uitwijzen of dit ook bet geval is bij andere produkten.
De ‘tien pakjes vraag’ is een betrouwbaardere indicator van consumptie-intensiteit
dan de vraag naar bet aantal eenbeden van bet produkt dat gemiddeld in bet buis-
bouden wordt gebruikt. Consumenten lij ken beter in staat te zijn om de consump-
tie-intensiteit te bepalen aan de hand van een concrete probleemstelling dan aan de
band van de meer algemene vraag naar de gemiddelde consumptie. Ret vermogen
van personen om zicb consumptiegedrag uit bet verleden te berinneren zal bierbij
ook een rot spelen. Ret verdient aanbeveling om de ‘tsien pakjes vraag’ in bet recla-
me-en marktonderzoek vaker te gebruiken.
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5. DISCUSSIE

In dit onderzoek is reclameherinnering gerelateerd aan andere belangrijke ele-
menten uit bet consumentengedrag. Het doel van de studie was te onderzoeken in
boeverre reclameherinnering kan dienen als maat voor reclame-effectiviteit. Daar-
naast is het effect van exposure en involvement op de reclameberinnering gescbat.
Verder is de betrouwbaarbeid van de verscbillende indicatoren onderzocht.
Uit de studie blijkt dat LISREL vruchThaar kan worden toegepast in bet reclame-
onderzoek. Met LISREL kan een onderzoeksmodel worden getoetst, de relaties
tussen de variabelen worden geschat en inzicbt worden verkregen in de betrouw-
baarbeid van de meetinstrumenten. Bij de interpretatie -van de resultaten moet re-
kening worden gehouden met de beperkingen van het onderzoek. Het model is
slecbts getoetst voor twee margarinemerken. Verder waren de covarianties tussen
een aantal indicatoren beperkt van omvang en is gebleken dat de bestaande meet-
metboden voor exposure zeer onbetrouwbaar zijn. Voorts zal een telefoniscbe en-
quote meer ruis in de data brengen dan de (veel duurdere) mondelinge enqu~te.
Voor geen van beide onderzocbte merken wordt bet mo-del als geheel verworpen.
Sommige a priori veronderstelde structurele relaties waren ecbter niet significant.
Dit was met name bij Era het geval. De ~oodness of fit maatstaven geven ook aan
dat bet onderzoeksrnodel de Becel data beter verklaarde dat de Era data. Het meest
cruciale verscbil tussen de resultaten voor Becel en Era is dat er bij Becel wel een
significant causaal verband bestaat tussen reclameherinnering en attitude en bij
Era riiet. In bet licbt van het onderwerp van dit artikel zal de discussie zich tot deze
bevinding beperken6.Een mogelijke verklaring voor bet verscbil tussen Era en Becel voor wat betreft de
rol van reclameberinnering kan als volgt luiden. Bij Era zijn de indicatoren van re-
clameberinnerThg en attitude zwak negatief met elkaar gecorreleerd. Dit geldt in
sterkere mate voor de indicator ‘bouden van Era’. Dit betekent dat naarmate de
respondent zicb de reclame beter kan berinneren de attitude ten aanzien van Era
minder positief wordt. Een oorzaak biervoor kan de Negative Tedium Factor zijn
(Retbans et al. 1986). Deze factor beinvloedt na een aantal exposures bet positieve
leereffect van de reclame van Era negatief. De Negative Tedium Factor is bet ge-
voig van het feit dat de reclame saai en vervelend gevonden gaat warden. Op deze
manier wordt de attitude ten aanzien van de reclame negatiever. Attitude ten aan-
zien van bet produkt wordt gevormd door de beoordeling van bet produkt op de
evaluatieve cviteria enerzijds en de attitude ten aanzien van de reclame anderzijds
(Mitcbell en Olson 1981, Lutz et al. 1983, Gardner I985~MacKenzie et al. 1986).
In een recent onderzoek is aangetoond dat de attitude ten aanzien van een produkt
waarbij in de reclame een affectieve claim wordt gevoerd voor een groot gedeelte
bepaald wordt door de attitude ten opzicbte van de reclame. De beoordeling op de
evaluatieve criteria speelde een relatief geringe rol. Daarentegen was de beoorde-
ling van bet produkt op de evaluatie criteria veel belangrijker dan de attitude ten
opzichte van de reclame bij reclame-uitingen met een meer rationele boodscbap
(Park en Young 1986). Dergeljike effecten lijken zich ook bij Era en Becel voor te
doen.
De attitude ten aanzien van Era kan doorde Negative Tedium Factor via de attitu-
de ten opzicbte van de reclame negatief bernvloed worden. Deze factor is echter te
zwak om in bet model een significant negatief effect van reclameberinnering op at-
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titude te veroorzaken. Dit werd eveneens gevonden door Rotbans et al. (1986). De
Negative Tedium Factor kan ook zijn opgetreden bij Becel. Ecbter, gebaseerd op
Park en Young (1986), is te verwachten dat de attitude ten opzicbte van de reclame
van relatief gering belang is bij de attitudevorming ten opzicbte van Becel. Van-
daar dat er bij Becel wel een significant positief effect van reclameberinnering op
attitude is.
De resultaten van dit onderzoek leiden tot de bypotbese dat de validiteit van recla-
meherinnering als maatstaf voor reclame-effectiviteit afhang van de aard van de
reclame. Voor een merk waarvan de reclameclaim tendeert naar het rationele kan
de effectiviteit van een reclamecampagne gemeten worden aan de band van de re-
clameberinnering. Er moet ecbter gerekend worden op een vertraagd effect van re-
clameberinnering op consumptiegedrag. Reclameberinnering beinvloedt attitude
en attitude befnvloedt op zijn beurt bet consumptiegedrag. Het vergelijken van
verbruiks~ijfers en reclameberinneringscijfers voor dezelfde periode kan dus bet
totale effect van reclames met rationele claims ondersebatten. Voor een merk
waarvan de reclameclaim tendeert naar bet emotionele is nocb recbtstreeks, noch
via attitude, een significant effect gevonden van de reclameberinnering op bet con-
sumptiegedrag. Reclameberinnering lijkt voor dit type reclame-uitingen minder ge-
scbikt te zijn als effectiviteitsmaat. Toekomstig onderzoek zal moeten uitwijzen of
deze voorlopige bypotbese ondersteund wordt voor andere produkten.

NOTEN

I. Dit artikel is gebaseerd op de doctoraalscriptie ‘Reclameherinnering als maat voor reclame-effecti-
viteit: Een LISREL benadering’ geschrevendoor H. Engels en A.C. Hoogelander onder begeleiding
van J.E.B.M. Steenkamp. Deze scriptie heeft de UnileverMarketing Prijs 1986 gewonnen. Finan-
ci~le ondersteuning voor het onderzoek is verkregenvan Admedia, Airecon,Amro Bank,Kortman,
Lintas, Philips, van den Bergh en Jurgens, en het reclameherinneringsymposium van Samsom Uitge-
verij. verzameling en toewijzing van de financiele middelen werd gecoordineerd door de heren
J.T.H. Gakeer, J. Knecht en A.J. Olivier.

2. Zie Engels en Hoogelander (1986) voor detailsmet betrekking tot de wijze waarop de variabelen ge-
operationaliseerd zijn.

3. Naast de genoemde drie aspecten onderscheiden Kapferer en Laurent 00k nog de aspecten ‘genoe-
gen’ en ‘de subjectieve kans op een miskoop’. De proefenqu~te weesechter uit dat de betrouwbaar-
heid van deze twee aspecten onaanvaardbaar laag was (Cronbach’s alpha van respectievelijk 0,40 en
0,48).

4. Aangezien de latente variabelen niet waarneembaar zijn, is hun meeteenheid onbekend. Ze kunnen
een meeteenheid verkrijgen door voor iedere latente variabele de regressieco~ffici~nt van ~n van
haar indicatoren a priori op ~n te fixeren (Bagozzi 1980). Hierdoor wordt een latente variabele in
dezelfde meeteenheid uitgedrukt als de betreffende indicator. Zowel voor Becel als voor Era zijn X1,
X4, X8, X11, X12 en X15 op ~n gesteld.
Een eerste schatting van het volledige model kwam niet tot een oplossing omdat de covariantie ma-
trix niet positief definiet bleek te zijn. Dit werd veroorzaakt door de indicator print-exposure (x1),
die slecht correleerde met alle andere indicatoren. Om deze reden is x1 uit het model voor Becel ver-
wijderd. vervolgens werd het model opnieuw geschat. De motlificatie indices (Kuylen 1984) gaven
aan dat er een causaal effect van involvement ~ op attitude ~ gespecificeerd moest worden.
Hoewel dit effect niet gehypothetiseerd was, kunnen hiervooraanwijzingen gevonden worden in de
theorie van het consumentengedrag (buy. Engel et al. 1986).
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5. De betrouwbaarheid r1 van een indicator i kan berekend worden met de volgende formule:

(l)r1 = (X>arA)/(X~varA + e1)

waarbij X. de schatting is vande coefficient die indicator i relateert aan de latente variabeleA, var A
de variantie is Van Aen e~ de residuele variantie van indicator i is.
Dc betrouwbaarheid r~ waarmee een latente variabele A is gemeten met n indicatoren kan bepaald
worden met:

n n n
(
2)rc=(~ X

1)
2varA/l(~ X

1)
2varA+ ~ e

1I
t=l i=-1 t=l

Zie 00k Werts et al. (1974) en Bagozzi (1981).
6. Zie Engels en Hoogelander (1986) voor een bespreking van de overige versehillen tussen Era en Be-

eel.
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7. Het procesmodel en de scenario-analyse als
hulpmiddel bij het traceren van effecten van
beleidsmaatregelen’

J.C. HOEKSTRA

SAMENVATTING

Een beleid geeft aan op welke wijze en met behuip van welke instrumenten men doelstellin-
gen tracht te realiseren. Om een beleid te kunnen formuleren dienen zowel de doelstellingen
als de instrumenten numeriek te zijn (c.q. te kunnen worden) gespecificeerd. Veelal ont-
breekt hiertoe evenwel de kennis, zodat het nietmogelijk is een rechtstreeksverband tussen
instrumenten en doelstellingen te leggen. In dit artikel wordt, op basis van een studie van de
vraagzijde van de heromemarkt, aangegeven hoe een dergeijik gebrek aan kennis en inzicht
kanworden verminderd. Aangegeven wordt hoe een complexe probleemstelling hanteerbaar
kan worden gemaakt en hoe op een moeilijk toegankelijke markt gegevens kunnen worden
verzameld. Met behuip van een procesmodel worden vervolgens, op basis van scenario-
analyses, uitspraken gednan omtrent de mogelijke effecten van beleidsmaatregelen.

1. INLEIDING

De doelstelling van het onderzoek waarover in dit artikel wordt gerapporteerd be-
staat uit het geven van een beschrijving van het handelen van zware heroinegebrui-
kers in Nederland, zodanig dat kan worden nagegaan wat de mogelijke effecten
kunnen zijn van beleidsmaatregelen op variabelen als het heroinegebruik en de
hoeveelheid geld die wordt verkregen uit illegale bran. Met de term ‘handelen’
wordt hierbij gedoeld op de verschillende stappen die een heroinegebruiker over-
weegt teneinde geld en heroine te verwerven. De beschrijving richt zich hierbij niet
op de vraag waarom een gebruiker bepaalde beslissingen neemt, maar op de vraag
hoe deze beslissingen worden genomen, c.q. welk alternatief wordt gekozen uit een
bepaalde verzameling (zie Bosman (1977)). Er vindt eeii beschrijving plaats van de
volgorde waarin en de wijzewaarop wordt gekozen uit ahernatieven teneinde inde
dagelijkse behoefte aan heroYne te kunnen voorzien. De genoemde doelstelling
wordt beschreven aan de hand van de drie volgende subdoelstellingen:
1. Ret achterhalen van variabelen en onderlinge relaties tussen deze variabelen die
van belang zijn bij het beschrijven van het handelen van zware heroYnegebrui-
kers (zie paragraaf 2).

2. Het geven van een beschrijving van het handelen van zware heroinegebruikers
op basis van de bij het vorige punt gevonden resultaten.
Met behult, van een zogenaamd procesmodel wordt een beschrijving gegeven
van de processen die zich afspelen aan de vraagzijde van de heroYnemarkt. Het
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procesmodel beschrijft in concreto de verschillende stappen die een heroYnege-
bruiker kan volgen teneinde heroyne te verwerven. Doordat gebruik wordt ge-
maakt van technieken uit de simulatie, is het mogeijik om op basis van betrek-
kelijk weinig gegevens toch onderbouwde conclusies te forrnuleren (zie para-
graaf 3).

3. Het onderzoeken van de effecten die beleidsmaatregelen kunnen hebben op Va-
riabelen als het heroinegebruik en de hoeveelheid geld die wordt verkregen uit
illegale bron. Hierbij wordt gebruik gemaakt van scenario-analyses (zie para-
graaf 4).

2. GEGEVENSVERZAMELING OMTRENT DE VRAAGZIJDE

VAN DE HEROINEMARKT

2.1. Bepaling van de gegevensbron; segmenten en steekproefomvang

Om de beschrijving van het handelen van de heroYnegebruikers zo goed mogelijk
empirisch te onderbouwen dient gegevensverzameling plaats te vinden op het meest
gedisaggregeerde niveau: dat van de individuele vrager (heroinegebruiker). Het
segmenteren van de vraagzijde van de herofnemarkt wordt ingegeven door de wens
om groepen herotnegebruikers te onderscheiden in relatie tot hun readies op bij-
voorbeeld het hanteren van beleidsinstrumenten, veranderingen in de prijs van he-
roYne e.d. Bij het vaststellen van segmentatievariabelen wordt uitgegaan van ver-
schillen in a priori relevant geachte karakteristieken van gebruikers. Er is derhalve
sprake van a priori segmentering2.Primair bepalend voor het onderscheid tussen groepen gebruikers is de veronder-
stelling dat verschillen in de omvang van het heroYnegebruik van invloed zijn op
reacties op bijvoorbeeld prijsveranderingen, politie- en justitie-optreden en aan-
bod van hulpverleningsfaciliteiten, in het blizonder in de vorm van methadonver-
strekkingsprogramma’s. De steekproef ujt de populatie van herotnegebruikers in
Nederland is gesegmenteerd aan de hand van drie kenmerken: gebruiksniveau
(lichte gebruikers, zware gebruikers en ex-gebruikers), sexe en land van herkomst
(Nederlanders en Surinamers). Ten aanzien van de segmentatie-variabele ‘ge-
bruiksniveau’ is de nadruk gelegd op de categorie van de zware gebruikers. E~n en
ander resulteert derhalve in vier populatiestrata: Nederlandse mannen, Nederland-
se vrouwen, Surinaamse mannen en Surinaamse vrouwen, alien zware gebruikers.
Wat betreft de te kiezen omvang van de steekproef uit de populatie van heroYnege-
bruikers in Nederland kan het volgende worden gesteld. Gezien het feit dat het
handelen van heroinegebruikers wordt besebreven met behulp van een procesmid-
del waarbij gebruikt wordt gemaakt van technieken uit de simulatie zou met een
kleine steekproef kunnen worden volstaan. Van de waarnemingen kunnen immers
verdelingen worden geconstrueerd op basis waarvan een groot aantal waarnemin-
gen kan worden gegenereerd. Uiteraard geldt ook dan -dat de beschrijving alleen
geldig is voor de groep die wordt beschreven. Er zijn evenwel veel relaties die een
rol spelen bij het handelen van heroYn~gebruikers. Omdat bovendien op voorhand
weinig gegevens voorhanden waren over de spreiding in voor dit onderzoek rele-
vante grootheden — zoals het heroYnegebruik per tijdseenheid — en meer in het
bijzonder over de vraag of die spreiding per groep verschilt, leek het toch verstan-
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dig om per groep een redelijke steekproefvang te kiezen. Per populatiestratum is
gestreefd naar een steekproefomvang van 25 respondenten.

2.2. Voorbereiding van de vraaggesprekken

Teneinde door middel van vraaggesprekken gegevens te kunnen verzamelen onder
heroYnegebruikers is kennis van de doelgroep vereist. Door andere onderzoekers
met ervaring op dit terrein is gewezen op de noodzaak van specifieke kennis om-
trent het functioneren van de illegale heroinemarkt en omtrent het dagelijks leven
van gebruikers3. Dit is niet alleen van belang om zich in de gebruikers te kunnen
verplaatsen, maar bovendien om de verstrekte gegevens op geldigheid en juistheid
te kunnen beoordelen. In eerste instantie heeft met dit doel een literatuurstudie
plaatsgevonden4. Verder zijn bezoeken gebracht aan een door heroinegebruikers
bezocht ‘aanloopuur’ van een instelling voor contactiegging met en hulpverlening
aan druggebruikers. Deze bezoeken zijn met name zinvol geweest voor het aanle-
ren van het taalgebruik en het verkrijgen van zicht op het dagelijks leven van de ge-
bruiker, problemen die zich daarbij voordoen, idee~n over afkicken e.d.

2.3. Benadering van responden ten

De benadering van en contactiegging met potenti~le respondenten vereist de uiter-
ste zorg. Gezien het illegale karakter van handel in en gebruik van heroine zullen
de marktpartijen namelijk terughoudend zijn bij het verstrekken van informatie
omtrent hun activiteiten. Er zal dan ook in feite eerst aan een ‘vertrouwensrelatie’
moeten worden gewerkt. Andere studies, waarbij gegevens werden verzameld door
middel van vraaggesprekken met heroinegebruikers (zij bijvoorbeeld McGlothlin
et al. (1977), Janssen en Swierstra (1982)) wijzen evenwel uit dat zij niet alleen be-
reikbaar zijn maar ook de bereidheid hebben aan gesprekken omtrent hun activi-
teiten mee te werken.
Ten aanzien van de contactiegging met de respondenten is gekozen voor een twee-
tal benaderingswijzen, te weten via hulpverleningsinstellingen en via huizen van
bewaring5. Hieraan liggen de volgende overwegingen ten grondslag. In de eerste
plaats garanderen beide wijzen van benadering een goede bereikbaarheid van he-
roinegebruikers. Bovendien kan de onderzoeker, indien nodig, worden gefntrodu-
ceerd door een ‘vertrouwenspersoon’: een hulpverlener of, in een huis van bewa-
ring, een maatschappelijk werker. Door deze wijze van benadering is de steekproef
uit de populatie van zware heroinegebruikers in Nederland echter niet volledig re-
presentatief. De groep gebruikers die noch contacten heeft met de hulpverlening,
noch detentie-ervaring heeft is immers niet in het onderzoek opgenomen. Het be-
naderen van deze groep gebruikers had op straat of in cafe’s moeten plaatsvinden.
Dit is eenzeer tijdrovend proces met een, gezien de beschikbare onderzoektijd, ge-
ringe kans van slagen. Aan de via hulpverleningsinstellingen benaderde responden-
ten werd een beloning van f 25, — in het vooruitzicht gesteld. Dit diende ter ver-
groting van de bereidheid en als vergoeding van de ‘geclerfde’ inkomsten (geduren-
de de tijd die wordt besteed aan het vraaggesprek kan immers niet worden ‘ge-
scoord’). Overigens bestaat de indruk dat deze beloning zelden doorsiaggevend is
geweest voor de medewerking aan een interview. Slechts in drie gevallen werd, na
een aanvankelijke weigering, medewerking toegezegd nadat de beloning genoemd
werd.
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2.4. Modelspecificatie: relatiesehema

Ret theoretische model dat aan de gegevensverzameling ten grondslag ligt wordt
weergegeven in een schema, waarin de variabelen die worden verondersteld direct
of indirect het gebruik van heroine te beinvloeden in hun onderlinge verband zijn
opgenomen. Dit schema wordt aangeduid met de term ‘relatieschema’. Ret betreft
variabelen die betrekking hebben op het heroinebeleid, het heroinegebruik, de fi-
nanci~n en de achtergrond van heroinegebruikers. Ret schema bevat in totaal 34
variabelen met 69 onderlinge relaties. Enkelevoorbeelden vanopgenomen variabe-
len zijn: het heroinegebruik per dag, de prijs van heroine, de benodige hoeveelheid
geld per dag en de manier waarop heroinegebruikers aan geld komen (het zoge-
naamde ‘scoren’). Enkele voorbeelden van relaties zijn: de relatie tussen het
politie-optreden en de prijs van heroine, tussen de prijs van heroine en de verkre-
gen hoeveelheid heroine, en tussen het gebruik van het heroine-vervangende mid-
del methadon en heroinegebruik. De keuze van de opgenomen variabelen en van
de relaties tussen deze variabelen is deels gebaseerd op (economisch-) theoretische
overwegingen, voor een ander deel zijn variabelen en relaties opgenomen op basis
van informatie ontleend aan literatuur omtrent heroine~ebruikers en de heroine-
markt, en aan gesprekken met hulpverleners. Bovendien heeft het proefonderzoek,
bestaande uit de eerste negen vraaggesprekken met heroinegebruikers, een belang-
rijke rol gespeeld bij het ontwikkelen van aanvullende hypothesen die hebben ge-
leid tot een uitbreiding en nadere invulling van het relatieschema.

2.5. Aard en structuur van de vraaggesprekken

Bij het verzamelen van de gegevens, ter toetsing van de in het relatie-schema weer-
gegeven hypothetische verbanden, is gestreefd naar een zoveel mogelijk open ge-
sprekssituatie. In de eerste plaats bestaat de veronderstelling dat de bij de respon-
denten aanwezige informatie niet of nauwelijks gestructureerd is. De gegevens zul-
len in dat geval via een dialoog naar boven moeten komen, hetgeen het vraagge-
sprek het karakter van een open interview geeft. Bovendien was het, gezien de ver-
onderstelde complexiteit van het handelen van heroinegebruikers, op voorhand
niet zeker of in het relatieschema alle relevante variabelen en relaties waren opge-
nomen. Open interviews bieden de mogelijkheid nieuwe aspecten op te sporen en
zodoende tot een meer volledige beschrijving te komen van variabelen en relaties.
Een ander, minstens zo belangrijk voordeel van het voeren vanopen vraaggesprek-
ken betreft het eerder genoemde belang van het scheppen van een ‘vertrouwensre-
latie’. De onderzoeker dient er blijk van te geven zich te kunnen verplaatsen in de
positie van de gebruikers, en dient uiteraard belangstelling te hebben voor hetgeen
door de respondent wordt verteld. De respondent moet bovendien kunnen praten
over aspecten die geen of slechts indirect betrekking hebben op de onderzoek-
vraagstelling. Een interview aan de hand van een gestructureerd enqu&eformulier
biedt daartoe geen gelegenheid: het formulier zal bij iedere respondent in dezelfde
volgorde en op dezelfde wijze moeten worden afgewerkt. Open interviews bergen
deze mogelijkheid — per definitie — wel in zich: door niet onmiddellijk te hoeven
terugkeren naar de vragenlijst kan de onderzoeker laten merken belangstelling te
hebben voor de persoon van de gebruiker, en niet alleen voor de voor het onder-
zoek relevante gegevens. Mede hierdoor toonden de respondenten zich overhet al-
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gemeen zeer weiwillend om de gevraagde gegevens te verstrekken. Hoewel van te-
voren door de onderzoeker duidelijk werd gesteld dat er niet behoefde te worden
gesproken over dingen waarover de respondent niet wilde praten, bestaat de in-
druk dat van die mogelijkheid nauweijiks gebruik is gemaakt. Vrijwel alle respon-
denten hebben de gestelde vragen beantwoord, ook al vereiste dat enig denkwerk.
De openheid van de gesprekssituatie kan waarschijnhijk het beste worden geillus-
treerd aan de hand van een aantal voorbeelden:
— een (gedetineerde) respondent rookte een hasjpijpje tijdens het interview;
— een (gedetineerde) respondent zei: ‘1k zeg tegen u dat ik gedeald heb in 1981,
maar ik zeg het niet tegen de officier want het is de derde keer.’

— enkele respondenten die een methadonprogramma volgden vertelden over het
zelf verhandelen van de verstrekte hoeveelheid methadon.

Wel is het enkele malen voorgekomen dat vragen in eerste instantie niet werden be-
antwoord; op een later tijdstip geschiedde dit echter veelal aisnog, ofwel nadat de
onderzoeker de vraag opnieuw stelde, ofwel omdat de respondent er zelf op terug-
kwam.
Om in de interviews toch enige structurering aan te brengen zijn de gesprekken ge-
voerd aan de hand van een tijdbalk (zie McGlothlin et al. (1978)). Aan het begin
van ieder vraaggesprek zijn, door onderzoeker en respondent gezamenlijk, de ver-
schillende gebruiksfasen die de respondent had doorlopen (gedefinieerd op basis
van gebruiksniveau en gebruiksomstandigheden) onderscheiden en op een as afge-
zet. Al voordat het feitelijke interview was begonnen had de respondent daarmee
al een globale schets gegeven van het verloop van de gehele gebruiksperiode.
Een dergelijke tijdbalk ziet er bijvoorbeeld als volgt tiit:

eerste tijdstip
gebruik interview
1978 1978 1980 1980 1981 1982 1982
feb. aug. mei dec. mrt. jan. juni

I licht I zwaar I gevangen- I licht I zwaar I methadon- I
gebruik gebruik schap gebruik gebruik gebruik

Figuur 1. Voorbeeld van een t,jdbalk.

Na de opstelling van de tijdbalk is, in chronologische volgorde en aan de hand
van een deels gestructureerde vragenlijst, iedere gebruiksfase ingevuld met gege-
vens omtrent de voor het onderzoek relevante variabelen. De tijdbalk is derhalve
als leidraad bli het vraaggesprek gebruikt. Rierdoor is de respondent voortdurend
instaat gesteld zich te concentreren op een specifiekeperiodeuit het gebruiksverle-
den en uitsluitend gegevens te verstrekken die op die periodebetrekking hebben. In
veel gevallen is de tijdbalk een onmisbaar hulpmidde] gebleken om de gedachten
tot een specifieke periode te kunnen bepalen. Overigens is het regelmatig voorge-
komen dat de respondent of de onderzoeker in de loop van het gesprek ontdekte
dat ~a of meerdere fasen nog niet inde tijdbalk waren opgenomen. In dat geval is
de tijdbalk uitgebreid en zijn ook over deze fasen de relevante gegevens verstrekt.
Er hebben, binnen de onderscheiden a priori segmenten, 80 gesprekken plaatsge-
vonden, verspreid overNederland. Er zijn gesprekken gevoerd met 28 Nederlandse
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mannen, 25 Nederlandse vrouwen, 23 Surinaamse mannen en 4 Surinaamse vrou-
wen, alien zware gebruikers. De geringe omvang van het vierde steekproefsegment
ten opzichte van de andere drie segmenten berust op het feit dat deze groep moei-
lijk is te benaderen. Overigens is de groep Surinaams vrouwen binnen de populatie
van heroinegebruikers in Nederland van beperkte omvang (Sijlbing, 1981: 5).
Alle vraaggesprekken zijn opgenomen met behuip van een cassetterecorder. Een
gesprek duurde gemiddeld 2 ~ 2,5 uur. Geen van de respondenten heeft het gesprek
voortijdig afgebroken. De vraaggesprekken hebben geresulteerd in gegevens om-
trent waarden die afzonderlijke variabelen (heroinegebruik, prijs van heroine en
dergelijke) gedurende de verschillende gebruiksfasen aannamen. Bovendien zijn
gegevens verzameld omtrent het bestaan en de richting van de in het schema veron-
derstelde relaties (bijvoorbeeld aande hand van de vraag: ~Reb je wel eens gemerkt
dat de politie harder optrad tegen dealers? Wat heb je daarvangemerkt wat betreft
de prijs en de kwaliteit van de heroine?’).

3. PROCESMODEL

Op basis van analyse van de verzamelde gegevens (onder meer met behulp van de t-
toets en de chi-kwadraat toets) blij ken er betrekkelijk weinig verschillen te bestaan
tussen de onderscheiden segmenten ten aanzien van het bestaan en de richting van
de onderzochte relaties. Er zijn in een aantal andere opzichten echter wel verschil-
len tussen de segmenten. Zo maken vrouwen vaker dan mannen gebruik van een
‘veilige’ bron van inkomsten zoals prostitutie en zijn zij minder vaak gedetineerd
dan mannen. Verder hebben Surinaamse gebruikers vaker dan Nederlandse ge-
bruikers de heroinehandel als bron van inkomsten, kunnen zij vaker poffen en
hebben zij vaker een vaste dealer of huisadres voor hun heroine-aankopen. Mede
op grond van deze verschillen is ervoor gekozen een procesmodel te ontwikkelen
voor een deel van de onderzochte groep, en wel voor de groepSurinaamse, overwe-
gend zware, mannelijke gebruikers. Deze groep bevat 18 respondenten. Een ge-
bruiker wordt ‘overwegend zwaar’ genoemdwanneer hij minstens de heift van zija
totale gebruiksperiode heeft doorgebracht in fasen van zwaar gebruik.
Een procesmodel bevat een weergave van opeenvolgende, aan elkaar gerelateerde
fasen (zie bijvoorbeeld Bosman, 1986: 316-317; Sol, 1986: 216). Deze fasen wor-
den sequentieel doorlopen, terwijl — -afhankelijk van de omstandigheden — de
mogelijkheid bestaat dat verschillende paden worden gevolgd en dat daarmee be-
paalde fasen Worden overgeslagen (zie ook Bosman en 501 198t 155). Er wordt
een afhankelijkheid gespecificeerd door relaties tussen fasen te defini~ren waar-
door kan worden vastgelegd hoe een verandering in een variabele in een bepaalde
fase via opeenvolgende relaties kan doorwerken in variabelen in andere fasen.
In het procesmodel van het handelen van eengroep Surinaamse, overwegend zwa-
re heroinegebruikers zijn die relaties uit het relatieschema opgenomen waurvan het
bestaan voor de te beschrijven groep is aangetoond. Ret model beschrijft geduren-
de 350 dagen het dagelijkse proces van het verwerven van geld en heroine, het wel
of niet gedetineerd raken, c.q. gaan afkicken, c.q. gaanvolgen van een methadon-
programma6. Op basis van uit de interviews verkregen gegevens kan het proces van
het verkrijgen van heroine in een aantal fasen worden vastgelegd. Erworden in het
model vier fasen onderseheiden, te weten:

112



a. een gebruiksfase, waarin de gebruiker niet gedetineerd is, geen methadonpro-
gramma volgt en niet afkickt, maar zich bezighoudt met het verwerven en ge-
bruiken van heroine;

b. een methadonfase, waarin de gebruiker een methadonprogramma volgt en
daarnaast al dan niet heroine bijgebruikt;

c. een afkickfase, waarin de gebruiker geen heroine gebruikt, zonder dat er sprake
is van detentie of het volgen van een methadonprogramma;

d. een detentiefase, waarin de gebruiker gedetineerd i:s.

In een procesmodel bestaat de mogelijkheid dat verschillende paden worden ge-
volgd en dat daarmee bepaalde fasen worden overgeslagen. Ret pad dat op dag (t)
door gebruiker (j) kan worden gevolgd is afhankelijk van de fase waarin de gebrui-
ker zich op die dag bevindt. Zo zijn er bijvoorbeeld voor een gebruiker in een de-
tentiefase op dag (t) drie mogelijkheden:
1. hij blijft in detentie omdat de detentieperiode nog niet ten einde is;
2. de detentieperiode is beeindigd en hij gaat niet onmiddellijk weer heroine ge-

bruiken, zodat hij in een afkickfase komt;
3. de detentieperiode is be~indigd en hij gaat weer heroine gebruiken, zodat hij in

een gebruiksfase komt.

Een volledig overzicht van de mogelijke opeenvolging van fasen op dag (t) wordt
gepresenteerd in figuur 2. Door een individuele gebruiker kan op ~n dag slechts
~n van de weergegeven paden worden doorlopen.

13

METHADON

GEBRUIK METHADON AEKICK DETENTIE METHADON AFKICK DETENTIE

C

AFKICK

AFKICK GEBRUIK ~NTIE AFKICK GEBRUIK

Figuur 2. Defasen die op dag (t) kunnen worden doorlopen.
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De volgorde waaria de onderscheiden fasen worden doorlopen, alsmede het tijd-
stip waarop eevn gebruiker een andere fase ingaat, ligt niet op voorhand vast, maar
wordt bepaald met behulp van technieken uit de simulatie (zie o.a. Boersma en
Roenderkamp (1981), Mitrani (1981) en Shannon (1975)).
Gezien de derde subdoelstelling van het onderzoek, te weten het onderzoeken van
de effecten van beleidsmaatregelen, zijn relaties met de omgeving inhet te beschrij-
yen proces van groot belang. Te denken valt hierbij aan het hanteren van instru-
menten in het kader van politie-, justitie- en methadonbeleid. In het model moet
derhalve worden aangegeven hoe de omgeving invloed op het proces van het ver-
krijgen van heroine kan uitoefenen. In figuur 3 wordt, in de vorm van een globaal
stroomschema van het procesmodel, weergegeven hoe een gebruiker het model kan
doorlopen. Links van de in het schema aangebrachte verticale lija is de omgeving
opgenomen, rechts van deze lijn wordt het proces beschreven van het verkrijgen
van geld en heroYne. Uit het schema kan worden afgeleid dat eengebruiker die zich
in een detentie- dan wel afkickfase bevindt, gedurende deze fase slechts een klein
deel van bet model doorloopt. Een gebruiker in eengebruiksfase, of in een metha-
donfase waarin heroine wordt gebruikt, doorloopt ook de stappen vanaf ‘benodig-
de hoeveelheid heroYne’.
De bovengenoemde fasen bestaan uit ~n of meer procedures. Teneinde toe te lich-
ten hoe het model functioneert, worden nu enkele van deze procedures beschreven.
De hierbij gehanteerde tussenkopjes verwijzen naar figuur 3. Voor een uitgebreide
weergave van de wijze waarop met het procesmodel wordt gerekend wordt verwe-
zen naar Roekstra (1987).

Verkriygen v~m geld:
Indien de beschikbare hoeveelbeid geld (saldo van dag (t-l) plus eventuele legale inkomsten)
kleiner is dan de voor dag (t) benodigde hoeveelheid geld gaat de gebruiker op semi-legale
dan wel op illegale wijze achtergeld aan (‘sc7oren’). Hij loopt hierbij in het model een, op ba-
sis van de gegevens uit de interviews berekende, kans van 0,095% om gepakt te worden. In-
dien de gebruiker niet wordtgepakt, worden in een procedure de opbrengsten uit scoren be-
paald. In de interviews is geen verband aangetroffen tussen de benodigde hoeveelheid geld
en de manier va~ scoren, en evenmin tussen de benodigde hoeveelbeid geld en de uit scoren
verkregen inkomsten. De interviews wezen echter w~l uit dat 34% van de groep gebruikers
‘altijd genoeg’geld verkrijgt uit scoren, en dat het scoren voor 616% vande groep ‘weleens te
weinig’ geld oplevert. (00k hier is overigensigeen verband aangetroffen met de manier van
scoren). Er is op basis hiervan in bet model een verband verondersteld tussen de benodigde
hoeveelbeid geld en de inkomsten uit scoren door twee groepen te onderscheiden: de ‘altijd
genoeg’-groep verkrijgt ofwel de benodigde hoeveelbeid geld, ~f tweemaal dit bedrag uit
scoren, hetgeen is te verantwoorden op basis vande gegevens uit de interviews. Voor de ‘wel
eens te weinig’-groep kunnen de opbrengsten zowel lager als hoger zijn dan de benodigde
hoeveelbeid geld. Indien de opbrengsten lager zijn is er in het model een kans van 18% opge-
nomen dat de gebruiker geld gaat lenen, hetgeen in de helft van de gevallen op een later tijd-
stip ook weer wordt afgelost.

Arrestatie:
De in bet mo-del opgenomenpakkans heeft betrekking oparrestaties die resulteren in een ge-
vangenisstraf. Indien de gebruiker wordt opgepakt, danbevindt hij zichvervolgens geduren-
de 186 dagen in detentie, zijnde de in de interviews aangetroffen gemiddelde detentieduur.
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Figuur 3. Fasen in het procesmodel en relatie met de omgeving.



A ankoop van hero?~se:
De gebruiker die niet is gepakt gaat vervolgens over tot aankoop van herotne. Riervoor
wordt de volgende procedure gebruikt. Als_de beschikbare hoeveelheid geld voldoende is,
dan wordt de voorgenomen hoeveelheid herotnegekocht. Wanneer dit niet het geval is en de
gebruiker ook niet kan poffen (hiervoor is een kans opgenonien van 56%), dan wordt het
volledige bedrag aan herotne uitgegeven. Cocatne en anderemiddelen worden alleengekocht
indien daarvoor na heroine-aankoop nog geld beschikbaar is. Als er ook daarna nog geld
resteert, is er in het model een kans opgenomen van 67% dat de gebruiker een deel van het
saldo aan extra heroine besteedt.

De endogene variabelen in het model zijn het gemiddelde heroine-gebruik per dag
en de gemiddelde hoeveelheid geld die per dag uit illegale bron wordt verkregen. Ret
model is onder meer geverifieerd door na te gaan of de uitkomsten van het model
(de verdelingen van de endogene variabelen) overeenkomen met de in de interviews
aangetroffeii Verdelingen. D&geverifieefde beschrijving resulteert ineen gemiddeld
heroinegebruik van 0,458 gram per dag en een gemiddelde uit illegale bron verkre-
gen hoeveelheid geld van 68,22 per dag, hetgeen overeenkomt met de aan de inter-
views ontleendegegevens. Qok is een experttoets uitgevoerd en zijn gevoeligheids-
analyses verricht. Op grond van de uitgevoerde verificatie kan niet worden gecon-
cludeerd tot onjuistheid van de in het procesmodel neergelegde beschrijving.
Met behulp van het procesmodel worden vervolgens, in de vorm van scenario s,
experimenten uitgevoerd teneinde na te gaan wat de effecten van beleidsmaatrege-
len kunnen zijn op het heroinegebruik en de uit illegale bron verkregen hoeveelheid
geld.

4. SCENARIO-ANALYSES

Een procesmodel kan worden gebruikt als hulpmiddel bij het uitvoeren van expert-
menten en het daarmee formuleren van een beleid. Dezeexperimenten kunnen be-
trekking hebben op het vari&en van kansverdelingen (bijvoorbeeld de kans op ar-
restatie) en waarden van exogene variabelen (bijvoorbeeld de omvang van de me-
thadon-hulpverlening) binnen een waardenbereik dat zich in de bestaande situatie
voordoet, dan wel heeft voorgedaan. Doordat een proc~smodel de mogelijkheid
biedt samenhangen tussen fasen en variabelen te wijzigen, kunnen de experimenten
evenwel ook waarden van variabelen bevatten die zich (nog) niet hebben voorge-
daan. Met behulp van een procesmodel is het mogelijk een beleid numeriek te spe-
cificeren en vast te stellen in hoeverre dit beleid in staat is doelstellingen te realise-
ren.
Een scenario beschrijft een relatie tussen een bestaande situatie, ~n of meer ge-
beurtenissen en/of acties en een toekomstige situatie. In een scenario maakt men
veronderstellingen omtrent de waarde van bepaalde parameters en/of variabelen,
waarna kan worden geobserveerd hoe deze waarden endogene variabelen beinvloe-
den (zie ook Geurts, 1983: 43). Een sceiiario bevat ~n of meer van de volgende ele-
menten (zie bijvoorbeeld Van Routen et al. (reds.), 1982: 206-207):
a) een beschrijving van de huidige situatie
b) een toekomstbeeld
c) een vergelijking van de huidige situatie met de toekomstige.
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Teneinde scenario’s te ontwikkelen met betrekking tot de effecten van instrumen-
ten gericht op de heroineproblematiek, wordt op de volgende wijze aan bovenge-
noemde elementen inhoud gegeven:

ad a. Een beschrijving van de huidige situatie
Ret in de vorige paragraaf beschreven procesmodel vormt een beschrijvend model
van het handelen van een groep zware heroinegebruikers. Ret procesmodel is on-
der andere geverifieerd op basis van gegevens die zijn verkregen door het voeren
van vraaggesprekken met heroYnegebruikers en op basis van gesprekken met des-
kundigen op het terrein van de herotneproblematiek. Op basis van de verificatie
kan niet worden gesteld dat het model een onjuiste beschrijving geeft van het han-
delen van een groep Surinaamse, overwegend zware heroinegebruikers.

ad b. Een toekomstbeeld
Er wordt een toekomstbeeld gebaseerd op door de la:ndelijke overheid geformu-
leerde doelstellingen van beleid. Rierbij is de centrale cloelstelling van het heroine-
beleid als uitgangspunt gehanteerd: de preventie en het opvangen van de risico‘s
die voor de gebruiker zelf, diens omgeving en de samenleving voortvloeien uit
druggebruik (Ministerie van WVC, 1984). Deze doelstelling is nader geconcreti-
seerd in: het verbeteren van het functioneren van gebruikers en het terugbrengen
van de criminalisering. Er is gekozen voor het uitwerken van een projectief scena-
rio, i.c. een beschrijving van een toekomstige situatie die raakvlakken heeft met de
huidige situatie7. Rierbij worden bestaande mogelijkheden en beperkingen ten
aanzien van de toepassing van instrumenten als uitgangspunt genomen8.

ad c. Fen vergelijking van huidige en toekomstige situatie
Door middel van het toepassen van instrumenten moet het verschil tussen de huidi-
ge situatie en een toekomstige situatie worden overbrugd. Riertoe dienen instru-
menten te worden gespecificeerd. De in de scenario’s opgenomen instrumenten be-
treffen een verruiming van de methadonvoorziening en een vermindering van het
politie-optreden ten opzichte van dealers, c.q. een vermindering van de pakkans
voor dealers9.
Het heroinegebruik en de uit illegale bron verkregen hoeveelheid geld worden be-
schouwd als indicator voor de twee centrale doelstellingen van het beleid, i.c. voor
respectievelijk het verbeteren van het functioneren van gebruikers en het terug-
brengen van de criminalisering. Gesprekken met deskundigen op het terrein van de
heroineproblematiek geven indicaties omtrent de effecten van instrumenten op en-
dogene variabelen.
Een scenario wordt gespecificeerd door een aangepast procesmodel, waarin de re-
levante wijzigingen zijn aangebracht, door te rekenen. Er zijn in totaal dertig com-
binaties van waarden van de methadon-voorziening en het politie-optreden door-
gerekend. Ret procesmodel wordt derhalve dertig maal met verschillendewaarden
van de exogene variabelen doorgerekend. De endogene variabelen (de uitkomsten
van de scenario-analyses) zijn in alle gevallen het heroinegebruik en de uit illegale
bron verkregen hoeveelheid geld. Veranderingen in deze variabelen, ten opzichte
van de waarden die op de huidige situatie betrekking hebben, vormen een indicatie
voor het effect van beleidsmaatregelen.
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5. RESULTATEN

De uitkomsten van de uitgevoerde analyses worden in tabel I weergegeven. Desce-
nario’s (genummerd I t/m 30) geven een representatie van de instrumenten en de
niveaus waarop zij worden gebruikt, aan de hand waarvan een beleid kan worden
geformuleerd. leder element van tabel I geeft een beleid weer. Scenario nummer I
geeft de waarden weer die in het procesmodel zijn opgenomen en dus op de
bestaande situatie van toepassing zijn, terwijl scenario nummer 30 de hiervan het
meest afwijkende waarden bevat (i.c. een verruiming van de methadonvoorzie-
ning met 80% en een verlaging van de pakkans voor dealers met 50%).
De dertig doorgerekende scenario s resulteren in vijf gevallen in een significante

Tabel 1. Uitkomsten scenario’s. -

Scenario Gemiddeld herotne-
gebruik in grammen

per dag

2
3
4
S
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

0,458
0,490
0,49&
0,486
0,462
0,479
0,439
0,491
0,477
0,467
0,471
0,478
0,435
0,45 1
0,446
0,450
0,440
0,438
0,416
0,454
0,459
0,435
0,430
0,417
0,334*
0,360*
0,352*
0,351*
0,389
0,370*

Gemiddelde inkomsten
uit illegale bron in
guldens per dag

68,22
68,15
65,66
57,24
53,25*
47,09*
66,79
68,38
60,39
53 59*
54,49
49,40*
62,82
6f,65
5629
537,26*
48,89*
43,17*
57,22
60,36
54,31*
49,62*
39,28*
37,95*
44,66*

- 43,70*
38,87*
34,38*
34,64*
30,66*

Een * duidt op een significant van scenario 1 afwijkende waardeop het 5%-significantieni-
veau.
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daling van het heroYnegebruik. Zestien van de doorgerekende scenario’s resulteren
in een significante daling van de gemiddelde uit illegale bron verkregen hoeveelheid
geld. Er kan worden gesteld dat de in de scenario’s gespecificeerde instrumenten
meer effect hebben op het terugbrengenvan de criminalisering dan op het verbete-
ren van het functioneren van gebruikers. De uitkomsten zijn vervolgens geanaly-
seerd met behuip van regressie-analyse om na te gaan of er een statistisch signifi-
cante relatie bestaat tussen de instrumenten en de endogene variabelen. Op basis
van deze analyse kan worden geconcludeerd dat het tot op zekere hoogte mogelijk
is een rechtstreeks verband te vinden tussen de in het model opgenomen be-
leidsmaatregelen enerzijds en de inkomsten uit illegale bron anderzijds, en wel al-
leen voor uitbreiding van de methadonvoorziening tot maximaal 40%.
De gevonden resultaten geven indicaties voor de effecten van de in de scenario~s
opgenomen instrumenten. Omdat in de scenario’s (nog) niet-bestaande situaties
zijn doorgerekend is het niet mogelijk de resultaten va:n de scenario’s aan de hand
van waarnemingen uit de werkelijkheid te valideren. De validatie heeft plaatsge-
vonden door te achterhalen of de wijze waarop het overheidsbeleid is vertaald in
het model aansluit bij de realiteit. De in de scenario’s ingevoerde waarden van in-
strumenten zijn daarbij gebaseerd op indicaties van deskundigen. De tekens van de
geschatte regressieco~fficienten geven een beeld dat overeenkomt met gegevens die
aan gesprekken met deskundigen zijn ontleend. Op basis hiervan kan worden ge-
steld dat de uitkomsten van de scenario’s kunnen worden gebruikt bij beleidsfor-
mulering.

6. SLOTBESCHOUWING

De kracht van het toepassen van een procesmodel ligt in het bieden van een hulp-
middel bij het formuleren van een beleid. Riertoe dient men te beschikken over een
beschrijving van de huidige situatie — waarin ingangen zijn opgenomen om aan de
relatie tussen omgeving en proces vorm te geven (het in paragraaf 3 beschreven
procesmodel) — en numeriek te specificeren instrumenten. Door middel van sce-
nario-analyses kunnen de effecten van instrumenten worden getraceerd. De scena-
rio’s geven een representatie van de instrumenten en de niveaus waarop zij worden
gebruikt. leder scenario geeft een beleid weer. Met behulp van een procesmodel is
het mogelijk een beleid numeriek te specificeren en vast te stellen in hoeverre dit
beleid in staat is doelstellingen te realiseren. Een dergelijk model stelt beleidsma-
kers bovendien in staat doelstellingen numeriek te specificeren, doordat inzicht
kan worden geboden in mogelijke en haalbare wijzigingen in endogene variabelen.

NOTEN

1. Dit artikel is gebaseerdop de injanuari van ditjaar verschenen dissertatie van de auteur. Het disser-
tat ie-onderzoek werdgesubsidieerd door de NederlandseOrganisatie voor ZuiverWetenschappelijk
Onderzoek (ZWO) onder de projectnummers 45-42 en 45-50.

2. Segmentatievariabelen kunnen 00k wordengevonden door de verschillen in respons van gebruikers
te analyseren en vervolgens na te gaan in hoeverredeze zijn teverkiaren uit verschillen in karakieris-
tieken van de gebruikers. In dat geval is er sprake van a posteriori segmentering (zie Leeflang en
Beukenkamp, 1981: 349).
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3. Mondelinge uiiededeling van onder andere K. Swierstra, Criminologisch Instituut, Rijksuniversileit
Gronineen.

4. Zie bijvoorbeeld: Amsel et al. (1976), Ball (1967), Ben-Yehuda (1980), Brecher (1972), Brown en
Silverman (1974), Cressey (1969), Gandossy et al. (1980), Hannan (1975), Janssen en Swierstra
(1982), Johnson et al. (1985), Kaplan (1977), Lewis et al. (1985), McGlothlin et al. (1977, 1978),
Moore (1977), Silverman en SprOill (1977), Stimmel (1975).

5. Voor het voerenvan vraaggesprekken in huizeh van bewaring is toestemming verkregenvan hetMi-
nisterie v~n Justitie.

6. Het model geeft een beschrijving van het handelen van een bestaande groep gebruikers. Er is geen
mogelijkheid opgenomen voor toetreding van nieuwe gebruikers, evenmin als er een mogelijkheid is
opgenomen voor permanent afkicken van bestaande gebruikers.

7. Naast cen projectief scenario onderscheiden we een prospectief scenario. In een dergelijk scenario
wordt de huidige situatie niet als uitgangspunt genomen. Een toekomstbeeld behoeft niet aan de be-
staande situatie te kunnen worden gerelateerd en er hoert geen rekening te worden gehouden met
bestaande beperkingen. Zie voor een nadere uiteenzetting omtrent scenario’s bijvoorbeeld: Geurts
(1983) en Van Houten et al. (reds.) (1982).

8. De grenzen van de haalbaarheid van beleidsmaatregelengericht op de heromeproblematiek worden
bepaald door deOpiumwet en het (internationale) Enkelvoudig Verdrag inzake verdovende Midde-
len van 1961.Beide schrijven voor dat het gebruik van verdovende middelen dient te worden be-
perkt tot gebruik voor geneeskundige en wetenschappelijke doeleinden. Binnen deze grenzen kan
worden gesteld dat de volgende instrumenten niet haalbaar zijn: bewaking van de kwaliteit van de
herotne (dan zou namelijk kwaliteitscontrole moeten plaatsvinden op herotne die niet bestemd is
voor geneeskundige ofwetenschappelijke toepassing); beheersing van de prljs van de herotne (regel-
geving met bctrekking tot prijszetting is in de huidige context ondenkbaar); en het instellen van ge-
doogcentra met huisdealers.

9. Een instrijihent als voorlichting, gericht op preventie van druggebruik, is niet iii cen scenario opge-
nomen omdat het procesmodel een beschrijvinggeeft van het handelen van een besraande groep ge-
bruikers en in deze beschrijving geen mogelijkheid is opgenomen voor toetreding van nieuwe ge-
bruikers.
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8. De visie van de Consumentenbond op de
rol van marktonderzoek

D.M. WESTENDORP

SAMENVATTING

In deze bijdrage aan het Jaarboek van de Nederlandse Vereniging van Marktonderzoekers
wordt — in hoofdlijnen — de visie geschetst van de Consumentenbond op de rol van rnarkt-
onderzoek.

1. INLEIDING

Wat zou de rol van marktonderzoek en dan met name in het produktontwikke-
lingsproces in de visie van de Consumentenbond eigenlijk moeten zijn? Of, belang-
rijker flog:
Op welke wijze ontwikkelt het marktonderzoek zich en wat zijn daarvan de gevol-
gen voor de ondervraagden?

De eerste vraag houdt verband met de visie op het functioneren van de markteco-
nomie, en dan met name met de vraag op welke wijze wensen en behoeften van de
consument daarin naar voren komen en in welke mate daaraan voldaan wordt. En
daarbij kan het dan gaan om welke produkten al dan niet gewenst zijn maar ook
am welke verwachtingen de consument van al bestaande produkten heeft. Te den-
ken valt aan aspecten als gebruiksgemak, gebruiksaanwijzingen, service &garantie
naast de meer kiassieke produkttechnische eigenschappen.

Mede bestaansgrond van elke consumentistische beweging is, zwart-wit redene-
rend, het falen van het marktmechanisme of anders gezegd, de onjuistheid van de
claims t.a.v. de behoeftebevrediging van de consument, die wij vinden in de gang-
bare definities van het marketing-concept.
De consument heet daarin souverein te zijn. De bedrijfshuishoudingen zorgen, on-
der meer door verfijnd marktonderzoek, voor een precieze afstemming van pro-
duktvarianten op de behoeften van de consument.

De consumentenbeweging is nooit zo onder de indruk van de manier waarop de
term behoefte in deze context wordt gehanteerd, maar dat kan hier verder buiten
beschouwing blijven. Belangrijker is dat de claim van de zorgvuldige afstemming
van produktie op behoeften uitgaat van een model van marktvoorziening op grand
van vraagregistratie. En daar schiet de theorie tekort, want dit uitgangspunt wordt
in de praktijk helaas veel te weinig toegepast.
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2. MARKTONDERZQEK BINNEN HET HUIDIGE
ECONOMLSCHE SYSTEEM -

In het huidige economische systeem ishet niet rebel te stellen dat de cansument een
initi~rende rol speelt. De bedrijfshuishoudingen dienen, xvii er geen sprake zijn van
kapitaalvernietiging, te kamen tot marktbeheersing. De maatschappelijke organi-
satie van de produktie laat hen daarbij de ruimte am te kamen tat voartdurend
nieuwe produktconcepties, waaruit met behulp van marktonderzoek een voar de
bedrijfshuishoudingen optimale keuze gedaan kan worden. De consument is bier-
bij in feite passief. Pas zodra een nieuwe produktvariant de markt heeft bereikt,
heeft de cansument de vrij beperkte macht om bepaalde produkten te weigeren,
waarbij het 6verigens lang niet zeker is, dat deze weigering direct aanleiding is am
de variant van de markt te nemen.
Dat hoeft overigens niet altijd een bezwaar te zijn. Zoals menige palitieke partij
beter dan de willekeurige burger instaat is politieke voarkeuren op doelmatige xvii-
ze te articuleren, za is 6ak menig praducent in staat de richting van de behoeftebe-
vrediging op voor de consument aanvaardbare wijze te bepalen en de bevrediging
dienavereenkamstig doelmatig te arganiseren.

Wat blijft er echter in deze visie nag aver van of voor het marktonderzaek?
Marktonderzoek is, zoals gezegd, binnen bet beperkte kader van de produktant-
wikkeling niets meer maar oak niets minder dan een methade waarap produktont-
wikkelaars, lees fabrikanten, er achter kunnen komen:
a. aan welke produkten cansumenten behoefte hebben en aan welke niet;
b. welke verwachtingen t.a.v. aanschaf, gebruik en afschaf van die produkten

cansumenten hebben;
c. welke ervaringen met aanschaf, gebruik en afschaf van die produkten cansu-

menten hebben;
d. wat consumenten denken van bepaalde aspecten van het produkt, zawel uiter-

lij k als innerlij k, distributiemethoden e.d.

En voor alle duidelijkheid, marktonderzaek is maar ~n methade am die gegevens
te verzameIen. Bovendien, marktanderzaek is niet anfeilbaar. Het is aithans maei-
lijk vaarstelbaar dat de reden voar het mislukken van nag altijd zaveel nieuwe pro-
dukten, gelegen is in het ontbreken van marktonderzoek. Zo nalef is geen zichzelf
respecterend bedrijf.
Maar, marktonderzoek is slechts ~n methade en in die zin is de betekenis ervan
voar bet produktantwikkelingspraces -dan oak beperkt.

Een andere methode (die bovendien vaak heel wat gaedkoper is) is het voeling hau-
den met de eigen afnemers. Zowel de rapparten van reparatie- en servicemanteurs
als een goede registratie van individuele klachten en vragen van cansumenten kun-
nen uiterst waardevolle gegevens opleveren.

Weer een andere methade is bet goed luisteren naar de bevindingen en meningen
van organisaties als de Cansumentenband ander andere, maar niet alleen gekap-
peld aan bet daar verrichte vergelijkend warenanderzaek. Over de invlaed van de
consumentenbeweging op bet (taekamstige) produktaanbod kan kortheidshalve

124



verwezen warden naar de rapporten van SWOKA, bet anafhankelijk instituut
voar consumentenanderzaek.
Daarbij is ander meergebleken, dat de praducenten am overigens wel begrijpelijke
redenen nagal terughaudend zijn am aver praduktontwikkelingen met cansumen-
tenarganisaties te praten. Toch is vanuit maatschappelijk aogpunt (macro-econa-
misch, milieu technisch, grandstoffen palitiek) van beJiang, dat nieuwe antwikke-
lingen niet puur uit winst-aagmerk op de markt verschijnen. Maar oak voar de in-
dividuele consument is het van groat belang, dat praduktontwikkeling rekening
haudt met de laatste stand van techniek, met eisen van veiligheid, met eisen van
duurzaamheid, met eisen van normen en standaardisatie, met erganamische aspec-
ten, met nieuwe materialen, en natuurlijk met de laagste bezitsduurkosten. Onder-
zoek naar behoeften op dat gebied vindt vaak veel minder plaats dan onderzoek
naar op irrationele aspecten gerichte verkoopbaarheid van bet pradukt.

3. DE ROL VAN MARKTONDERZOEK

Terug naar het marktonderzaek, met de hierboven aangestipte beperkingen in het
achterhaofd. Marktanderzoek moet aan een aantal voorwaarden voldoen, wil bet
in de visie van de Cansumentenbond de ral die het heeft bij de praduktontwikke-
ling naar beharen en verantwoord kunnen spelen. Daarbij blijven de in de diverse
codes neergelegde zelfreguleringsregels buiten beschouwing. Ret zal wellicht be-
kend zijn, dat de Band daar op anderdelen kritiek op heeft, maar daarapingaan
zou hier te ver voeren.

Wat zijn de belangrijkste aspecten, waaraan aandacht moet warden besteed?
1. De relatie tussen marktanderzoeker en opdrachtgever moet de nodige anafhan-

kelijkheid van bet anderzoek garanderen, andanks bet feit dat bet door de ap-
drachtgever betaald wardt. Nag beter zau het zijn, als onderzaek geheel anaf-
hankelijk zou plaatsvinden.

2. Marktonderzaek moet op een dusdanig tijdstip plaatsvinden, dat go-na-ga be-
slissingen nag niet gevallen zijn. Te vaak ontaardt rnarktonderzoek. Het nagaan
van de werkelijke behoefte aan een pradukt bij de consument wordt dan ver-
vangen door een speurtacht naar de methoden waarap de fabrikant zijn al ant-
wikkelde produkt het best aan de man/vrauw kan brengen.

3. Marktanderzoek moet marktanderzaek blijven en niet verwarden tot ~n van
de vele verkaapbevorderende activiteiten. Een aantal grensvervagende activi-
teiten op dit gebied van de laatste tijd (de Stichting Selectieve Pastreclame, Gea-
marktprofiel, Telemarketing etc.) stemt de Bond zorgelijk en zau oak binnen de
kring van marktonderzoekers tat bezinning moeten leiden.

4. Marktanderzaek moet appassen voar te grate inbreuken op de privacy van de
andervraagde. Niet alleen door de aard of de haeveelheid van de vragen, maar
oak door bet aantal malen dat consumenten warden andervraagd (Iaat staan als
ze dan achteraf nag met reclamemateriaal warden bestaakt op grand van de
eerder gegeven antwaorden). In de kantakten, die de Ledenservice van de Can-
sumentenbond dagelijks met consumenten heeft, blijkt deze zorg, of zelfs an-
vrede, steeds vaker. Op den duur zal wellicht de wal van de nanrespons bet
schip van de marktanderzaeker doen keren.
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Daar kamt nag bij, dat het met de rechten van de andervraagde andanks alle
codes vaak nag heel mager gesteld is. Dat wordt door bijv. de toename van het
gebruik van de telefoon alleen maar erger.

5. En tat slat en zeker niet onbelangrijk is vaak een gesprek aan tweexvegverkeer
tussen enqu&eur en respondent vast te stellen.

De manca’s indat tweewegverkeer zijn hierander apgesomd, waarbij het averigens
niet de bedoeling is te suggereren dat op alle punten een alternatief of een totale
amkering van de situatie te prefereren of haalbaar is. IDesalniettemin de lijst:
I. de producent stelt eenzijdig de vragen op;
2. de praducent bepaalt wie geYnterviewd zullen warden, een cansument kan daar

niet am vragen;
3. de cansument wordt daargaans anvoarbereid vragen gesteld; wat de kwaliteit

niet altijd ten goede komt;
4. de praducent stelt de vragen, waarap de cansument alleen maar mag antwaar-

den;
5. een tegenvraag van de gefnterviewde wordt niet of anvaldoende beantwoord en

bereikt de praducent zelden of naait;
6. de cansurijent weet niet wat er met zijn antwoorden gebeurt en waartae deze lei-

den (voaral oak weer bij de telefoon);
7. de cansument kent de apdrachtgever vaak niet.

Nagmaals: het hoeft niet meteen allemaal andersam gearganiseerd te warden maar
oak een marktanderzoeker doet er goed aan zich steeds te realiseren waar het hole
econamisch proces uiteindelijk am draait, te xveten de consument.
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9. Het meten van assertief en agressief

consumentengedrag in de V.S. en Nederland

B.J. VERHAGE EN M.L. RICHINS

SAMENVATTING

Hoewel relatief veel onderzoek is verricht naar de ontevredenheid en klachten van consu-
menten, ontbreekt het nodige inzicht in hun assertief en agressief gedrag dat bepalend kan
zijn voor de vraag of zij hun gevoelens van onvrede indaden omzetten. In de VerenigdeSta-
ten werden onlangs meetinstrumenten voor deze gedragseigenschappen ontwikkeld. Door
het analyseren van de functional, conceptual en scalar equivalence van deze begrippen inNe-
derland onderzoeken de auteurs of de schalen ook bruikbaar zijn in andere Westerse cultu-
ren. Uit de in Nederland en de V.5. verzamelde gegevens blijkt dat agressiviteit eenin beide
landen grotendeels gelijkwaardig concept is; bij assertiviteit is dit niet het geval. Het ‘verhaal
halen’ als vorm van assertief consumentengedrag wordt in de Nederlandse cultuur als agres-
siever gedrag beschouwd dan in de V.5. De onderzoeksuitkomsten tonen voorts aan dat as-
sertiefconsumentengedrag in Nederland meer locatie-gebonden lijkt te zijn.

1. INLEIDING

De nieuwe marketing definitie van de American Marketing Association legt het ac-
cent op de transacties die in het ruilproces tot stand komen. Vrij vertaald is marke-
ting de — op de markt afgestemde — ontwikkeling, prijsbepaling, promotie en dis-
tributie van produkten, diensten en ideeen, teneinde planmatig transacties te cree-
ren waarmee organisaties en personen hun wederzijdse doelstellingen verwezenlij-
ken (Verhage 1986). Hoewel dergelijke transacties overal ter wereld plaatsvinden,
verschillen hun kenmerken en de vorm waarin ze gegoten worden van cultuur tot
cultuur. Er wordt dan ook veel onderzoek naar verricht: sociologen en antropolo-
gen bestuderen vooral de vorm, regels en voorwaarden van het ruilproces in ver-
schillende culturen, terwiji economen zich — vanuit een macro-invaishoek — con-
centreren op de ontwikkeling van vraag en aanbod en de rol die kopers, verkopers
en andere partijen op de markt daarbij spelen.
Degenen die aan het ruilproces deelnemen, worden in toenemende mate als indivi-
duen bestudeerd (Allen, Kahler, Tatham & Anderson 1977, Cialdini, Bickman &
Cacioppo 1979); met name de studie van het consumentengedrag is in de afgelopen
tien jaar tot een voiwassen onderzo~ksve1d uitgegroeid. Tal van studies analyseren
de versehillen in houding en gedrag van consumenten in hun contacten met indivi-
duele leveranciers. Sommigen concentreren zich op de meting van consumentenon-
tevredenheid en -klachten (zie Francken 1983), terwijl anderen proberen nate gaan
hoe bepaalde eigenschappen die in de klinische psychologie uitgebreid zija onder-
zocht, tot uitdrukking komen in het (commerciele) ruilproces waarmee marketeers
zich bezig houden. Voorbeeldenvan dat laatste zijn assertiviteit en agressiviteit (zie
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Arkowitz 1981, Galassi & Galassi 1978). Het zijn deze twee eigenschappen en de
problematiek van het meten ervan, die in het hier beschreven onderzoek centraal
staan.
Aanvankelijk werd in onderzoek naar interactievormen op de markt vertrouwd op
de algemene maatstaven van assertiviteit en agressiviteit, zoals die uit klinisch on-
derzoek zijn voortgekomen (Fornell & Westbrook 1979, Zaichkowsky & Liefeld
1977). Omdat uitingen van assertiviteit en agressiviteit echter situatie-gebonden
zijn (Chiazzi, Heimberg & Doty 1982, Eisler, Hersen, Miller & BLanchard 1975),
bleken deze niet te voldoen. Daarom werden onlangs specifieke maatstaven voor
de interactie tussen koper en verkoper ontwikkeld (Richins 1983). Net als inde on-
derzoekingen van klinische psychologen (Hollandsworth 1977) werd hierbij aange-
toond dat de assertiviteit en agressiviteit van de consument twee onafhankelijke
concepten zijn.
Volgens de Grote van Dale omvat agressief gedrag een geneigdheid om een conflict
te zoeken of te riskeren, terwiji uit assertief gedrag blijkt dat men ‘niet over zich
heen laat lopen’. In de context van het consumentengedrag werd agressiviteit ge-
meten als ecn ~ndimensioneel concept (wellicht vanwege de beperkte mogelijkhe-
den tot agressief gedrag in zo n verband), dat zich voornamelijk beperkt tot verba-
le agressie. De meting van assertiviteit omvatte drie dimensies: (1) het weerstaan
van de druk die verkopers uitoefenen, (2) verzoeken om informatie of huip, en (3)
verhaal halen als een transactie onbevredigend blijkt te zijn. Zowel assertief als
agressief gedrag van consumenten dienen om hun belangen in markttransacties te
bewaken, zij het op verschullende manieren. Assertiviteit betekent: het opkomen
voor je rechten zonder die van anderen te schenden, terwiji agressiviteit het ge-
bruik van bedreigende stimuli omvat om die rechten te handhaven.
Tot nu toe heeft onderzoek naar assertiviteit en agressiviteit zich grotendeels be-
perkt tot de Verenigde Staten, binnen het geheel van economische en culturele fac-
toren die uniek zijn voor dat land. De economische en culturele tradities van het
Amerikaanse yolk — inclusief de vele etnische minderheden — benadrukken waar-
den als individualisme, concurrentie, de arbeidsethiek, en het voortdurende stre-
yen om de eigen positie te verbeteren. Het kapitalistische systeem en de beperkte
sociale voorzieningen hebben geleid tot een samenleving waarin het opkomen voor
het eigenbelang wordt gezien als noodzakelijk en alleszins acceptabel. Het hier om-
schreven onderzoek richt zich op de interactie-stiji van de consument in Neder-
land, met zijn eigen culturele waarden en normen.
Wat het nivean van economische ontwikkeling betreft ontlopen Nederland en de
V.S. elkaar niet zo veel. Desalniettemin zijn er enkele duidelijke culturele en eco-
nomische verschillen tussen deze twee Westerse landen. Zo is de Nederlandse cul-
tuur — ondanks de aanwezige minderheden — zowel op etnisch als economisch ge-
bied homogener van aard. De sterk progressieve belastingtarieven hebben geleid
tot een aanzienlijke inkomensnivellering. Tegelijkertijd zijn de overheidsbemoeie-
nis en -subsidies in velerlei vormen van grotere betekenis in de Nederlandsemaat-
schappij. Omdat de assertiviteit en agressiviteit van de consument niet zijn los te
koppelen van het beschermen van economische belangen, worden ze wellicht bern-
vloed door deze kenmerken van de culturele en economische omgeving.
Het doel van dit onderzoek is om na te gaan of de begrippen assertiviteit en agressi-
viteit van deconsument zoals die in de V.5. zijn 6nt~ikkeld, van toepassing zijn
op de Nederlandse samenleving, en of de in Amerika ontwikkelde schalen om ze te
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meten, ook hier bruikbaar zijn. Conform de methode van ondermeer Hui &Trian-
dis (1 9~5), onderzoeken wij eerst de functionele en conceptuele gelijkwaardigheid
van consumentenassertiviteit en agressiviteit in de twee landen, en wel door het
analyseren van de overeenstemming in de interne structuur (internal structure con-
gruence) en de nomological networks van de metingen in beide landen. Demeetin-
strumenten worden ook onderzocht op hun scalar equivalence.
Er is sprake van functionele gelijkwaardigheid indien bet betreffende gedrag zich
ontwikkeld heeft in antwoord op een probleem dat twee of meer sociaal-culturele
groepen met elkaar gemeen hebben (Berry 1969). Ter illustratie: eenzelfde voor-
werp als een fiets kan in twee landen uiteenlopende functies (transportmiddel ver-
sus sportieve recreatie) vervullen. Ook een aktiviteit als bet ‘winkelen’ kan in de
ene cultuur worden beschouwd als een onaangename, doch noodzakelijke bezig-
heid, en in de andere als eenprettige sociale aktiviteit. In dat geval vervult het win-
kelen in deze landen twee wezenlijk andere functies, waarbij we ons moeten afvra-
gen of eventuele verschillen in onderzoekresultaten niet aan dit verschil in functies
moet worden toegeschreven. Voorts kan de conceptuele gelijkwaardigheid van een
begrip in verschillende landen te wensen overlaten. Zo heeft een concept als
‘vriendschap’ een andere — cultuur-gebonden — betekenis in Latijns-Amerikaan-
se landen (waar vriendschap voor het leven geldt) dan inbijvoorbeeld de Verenigde
Staten (een cultuur met vluchtige relaties). Om de functionele/conceptuele gelijk-
waardigheid vast te stellen moet men aantonen dat de handelingen die aan het ge-
drag vooraf gaan respectievelijk er op volgen alsmede bun correlaten, in beide cul-
turen identiek zijn (Hui & Triandis 1985).
Assertiviteit en agressiviteit hebben beide te maken met het ‘opkomen voor je rech-
ten’ in een bepaalde interactie of transactie, een probleem dat in elkecultuur voor-
komt. Ofschoon een helder inzicht in de factoren die aan eventueel assertief of
agressief gedrag vooraf gaan, ontbreekt, is er in de V.S. wel het nodige onderzoek
verricht naar de gevolgen ervan bij aankoopbeslissingen van de consument (Ri-
chins 1983). Zowel assertieve als agressieve personen komen eerder in koopsitua-
ties voor hun rechten op dan degenen die deze karaktereigenschappen missen. Bo-
vendien blijkt de onderhandelingspartner of tegenpartij in zo’n marktsituatie beter
in te spelen op de behoeften van assertieve personen dan op die van consumenten
die niet assertief zijn. Dit gaat echter niet op voor agressieve personen, wellicht
omdat hun vijandige opstelling bij het ‘halen van hun recht’ de leverancier af-
schrikt en tussen de betrokkenen een — vermeende of feitelijke — drempel op-
werpt die het bereiken van overeenstemming in de weg staat. Tenslotte is bekend
dat zowel assertieve als agressieve personen er — kennelijk en gevoelsmatig —

minder moeite mee hebben om voor hun belangen op te komen en het ook bepaald
niet genant vinden om schadeloosstelling te eisen als zij zich te kort gedaan voelen.
Teneinde de conceptuele en functionele gelijkwaarcligheid van assertiviteit en
agressiviteit te kunnen beoordelen werden de beide begrippen, de meetinstrumen-
ten en de als hypotheses geformuleerde verbanden zorgvuldig ge~va1ueerd door een
nantal Nederlandse deskundigen op bet terrein van psychologie en consumentenge-
drag. Een deel van dit panel was vertrouwd met de Amerikaanse cultuur. Of-
schoon zij enkele wijzigingen in de vertaling van de schalen aanbevolen, waren
de deskundigen in dit stadium van oordeel dat de conceptuele en functionele gelijk-
waardigheid bevredigend was. De statistische analyses ter beoordeling van de ge-
lijkwaardigheid komen nu aan de orde.
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2. ONDERZOEKSMETHODE

2.1. Steekproeven

In de Verenigde Staten werden de gegevens verzameld bij twee steekproeven: een
steekproef van 122 personen, woonachtig in een stad en in diverse dorpen, en een
tweede groep van 234 consumenten die in het afgelopen jaar een klacht over een
produkt hadden ingediend (zie Richins 1983). In Nederland werden, verspreid over
gemeenten in het land, zes verschillende steekproeven getrokken’. De benodigde
gegevens werden verkregen door bij de respondenten thuis vragenlijsten achter te
laten en deze op een later tijdstip weer op te halen. Van de 454 benaderde personen
weigerden 54 hun medewerking aan de enqu~te. Na — -maximnal — 3 bezoeken
aan de resterende consumenten werden uiteindelijk 304 bruikbare vragenlijsten uit
deze steekproef verkregen, wat overeenkomt met een response van 67 procent.

2.2. Meetinstrumenten

De Nederlandstaligeschalen voor het meten van de assertiviteit en agressiviteit van
de consument staan in Tabel 1. Voor de Amerikaanse versie hiervan verwijzen wij
naar de appendix van Richins (1983).

Het enqu&eformulier bevatte voorts vragen over eventuele pogingen van respon-
denten om verhaal te halen, hun percepties ten aanzien van de bereidheid van de le-
verancier om klachten op te lossen, de mate wanrin zij het sociaal aanvaardbaar
vonden om hun recht te halen en het eventuele genoegen dat zij daarin schepten.
Zoals noodzakelijk bij cross-cultureel onderzoek werden de schalen voor het ge-
bruik in ons land eerst vertaald in het Nederlands en vervolgens — door anderen —

weer terugvertaald in het Engels om mogelijke verschillen tussen de oorspronkelij-
ke en terugvertaalde versie te vinden (Brislin 1976, Sechrest, Fay & Zaidi 1972).
Na enkele wijzigingen in de formulering te hebben aangebracht werd een tweetal
pre-tests uitgevoerd om zeker te stellen dat de vertalingen niet alleen taalkundig
correct waren, maar ook pasten binnen ons cultuurpatroon.

3. RESULTATEN

3.1. Toets yoUr antwoordpatroon

Voordat de gelijkwaardigheid werd onderzocht, werd het antwoordpatroon
(response style) van de respondenten geanalyseerd. De neiging om overwegend ex-
treme antwoorden aan te kruisen — die per cultuur kan verschillen (Chun, Camp-
bell &Yoo 1974, Shapiro, Roosenblood, Berlyne &Finberg 1976) — werd onder-
zocht door middel van de Nunnally’s test (1978, blz. 669); er werden daarbij geen
significante verschillen tussen Nederland en de V.S. gevonden (z = 1.36,
p > .l0).2
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Tabel 1. Schalen voor he! ineten van assertiviteit en agr~ssiviteit*.

i. AssERTIvITEIT

He! hoofd b/eden aan druk die word! uitgeoefend.
1. AIs jemand mu telefonisch iets wil verkopen waar ik niet in getnteresseerd ben, heb ik

ergeen moeite mee op te hangen.
*2. 1k heb geen idee hoe ik met agressieve verkopers om moet gaan.
*3• 1k koop wel eens iets dat ik eigenlijk niet wit, omdat ik het moeilijk vind ‘nee’ te zeg-

gen tegen verkopers.
4. Als iemand mu aan de deur iets wil verkopen dat ik niet wil hebben, zeg ik keihard

nee
*5• Als een verkoper veel moeite gedaan heeft om iets voor mij te vinden, dan vind ik het

vervelend om het niet te kopen (zelfs als het niet precies is wat ik zoek).

Verzoeken cm informatie of huip
*6. Soms krijg ik in de winkel niet alle informatiedie ik nodig heb over een produkt, om-

dat ik het vervelend vind verkopers met vragen lastig te vallen.
*7~ 1k vind het onpiezierig winkelpersoneel te vragen waar jets staat in de winkel.
*8. Als ik een koopcontract teken, vraag ik niet altijd uitleg voor alles wat ik niet begrijp.
9. Als de winkel niet de juiste maat/kleur/model heeft, kan het mij niets schelen om de

verkoper te vragen of hij wil nagaan of dat artikel nog in een ander filiaal aanwezig is.
10. Als de cassi&re aan het praten is met vrienden terwiji ik sta te wachten om geholpen te

worden, onderbreek ik hun gesprek en vraag gewoon of ik even afmag rekenen.

Verhaal ha/en
* II. Als een kapot artikel goedkoop is, houd ik het liever, dan er ophef over te maken of

een klacht in te dienen.
*12. 1k doe alles liever dan een produktterugbrengen naar de winkel.
13. Een produkt waar ik ontevreden over ben, breng ik eerder terugdan de meeste mensen

die ik ken.
* 14. 1k probeer het altijd uit te stellen wanneer ik weet dat ik een ondeugdelijk produkt

naar de winkel terug moet brengen.
15. AIs de service van de zaak erg slecht is, stap ik naar de directie.

II. AGRESSIVITEIT

1. Het is weleens voorgekomen dat ik een verkoper gezegd heb dat ik zijn optreden bru-
taal vond.

2. 1k heb weleens, om te zorgen dat men mijn aanklacht bevredigend zou behandelen, zo-
veel ophef in de winkel gemaakt dat andere klanten het merkten.

3. 1k voel me zeer voldaanals ik een onbehoorlijke verkoper op zijn nummer heb gezet.
4. Soms is brutaal zijn de beste manier om een klacht goed te regelen.
5. Als het moet ga ik in de winkel zo’n ophef maken, dat mijn klacht afgehandeld wordt

zoals ik dat wit.
6. Je meet het verkopers zeggen als zij onbeleefd zijn.

~) In het vragenformulier werden de schaalcomponenten voor het meten van de assertiviteit en agressi-
viteit nier, zoals hier, afzonderlijk vermeid. Er werd cen vijf-punts Likertschaal gebruikt, waarbij
helemaal mee eens’ een scorevan vijf punten en ‘helemaal mee oneens’ ~n punt kreeg. Bij de met
een * aangeduide onderdelen van de schaal werd deze puntenwaardering omgekeerd.
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3.2. Interne consistentie

De zogeheten interne consistentie betrouwbaarheid werd beoordeeld aan de hand
van Cronbach’s alpha en door het analyseren van de item-rest correlaties voor de
twee meetinstrumenten. De ce~ffici~nt alpha veer de 6 vragen omvattende schaal
veer het meten van agressiviteit was .72 voor de Nederlandse steekproef en .76
veer de Amerikaanse steekproef. Voor de uit 15 vragen bestaande assertiviteits-
schaal waren de alpha-waarden .77 (Nederland) en .80 (Verenigde Staten). Voor de
Nederlandse steekproef waren de item-rest correlaties echter lager dan .30 voor de
onderdelen I ,4 en 13 van de assertiviteitsschaal.

3.3. Congruentie van de interne structuur

Met behulp van het LISREL V programma (J6reskog & SOrbom 1981) werd een
maximum likelihood confirmatory factor analyse uitgevoerd em de cengruentie
van de interne structuur te beoordelen. De eerste test was voor de gelijkheid van de
cevariantie matrix (x2 (231, N = 660) 493.6, p < .01; GFI [goodness-of-fit in-
dex] = .92) en duidde op een matig niveau van overeen~temming tussen de ceva-
riantie structuren.
Vervolgens wei~den de factorstructuren van de twee meetinstrumenten onderzocht
op basis van de eerder voorgestelde dimensionele structuur, namelijk dat assertivi-
teit drie gecorreleerde dimensies omvat3, terwiji het meetinstrument veer agressivi-
teit ~ndimensieneel is en erthogonaal ten epzichte van assertiviteit. Hiervan uit-
gaande werd zewel veer de Nederlandse als veer de Amerikaanse steekpreef een
model met vier facteren geteetst: drie assertiviteitsfacteren en ~n agressiviteitsfac-
tor. Veer beide landen leidden de de x2-waarden van 447.4 veer Nederland en
387.6 veer de V.S. (df = 183,p cc .01) tot verwerping van het model. De y2-teets
is echter zeeti gevoelig veer afwijkingen van de multivariate nermaliteit, en steek-
preeven van grote omvang hebben de neiging em de chi-kwadraatwaarde kunst-
matig op te voeren (Joreskog & SUrbom 1981); dit vraagt em een nadere analyse
van de model fit.
Veer wat de Amerikaanse steekproef betreft ken hieruit worden afgeleid dat de
model fit veldeende was. De ladingen van alle elementen waren conform de hype-
these en de laagste t-waarde veer de ladingen was 6.2.; de GFI bedreeg .88. De
model fit veoFde Nederlandse steekpreef liet enigszins te wensen over. Met een
GFI van .83 bedreegen de t-waarden veer de drie variabelen met de eerder bespro-
ken lage item-rest cerrelaties minder dan 5.0, statistisch significant dech bepanld
niet greet. Bevendien bleek uit de modificatie indices dat vraag 15, een assertivi-
teitsvariabele, een sterker verband teende met de vragen ever agressiviteit dan met
de andere elementen van het assertiviteitsmeetinstrument. Deze vier variabelen ver-
schillen dus in de twee culturen.
Nadat de vier discrepante variabelen uit de analyse waren verwijderd, werd ep-
nieuw een confirmatory factor analyse uitgevoerd. Dit leidde tot een beter model
fit, met GFI-waarden van .93 en .90 veer de Amerikaanse resp. Nederlandsesteek-
preef.
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3.4. Toets van de nomologische validiteit

Het doel van deze validiteitsteetsen is em na te gaan of assertiviteit en agressiviteit
in de twee culturen deel uitmaken van eenzelfde concepten-netwerk. Daarbij moe-
ten de — veer elkecultuur apart entwikkelde — cerrelatiematrices, met danrin het
betreffende concept aismede gerelateerde cencepten, eenzelfde patreen van cerre-
laties vertonen. De correlatiematrices veer assertiviteit, agressiviteit en gerelateer-
de concepten staan afgedrukt in Tabel 2~.
We zien dat de twee matrices een grete mate van evereenkomst vertonen. Zo is, in
elk geval, de richting van de co~ffici~nt in beide steekpreeven identiek. Wat de me-
tingen van assertiviteit en agressiviteit betreft, blijken de ce~fficidnten die in de ene
steekpreef statistisch significant zijn, dat oek in de andere te zijn, met slechts twee
uitzenderingen. In de Amerikaanse steekproef is de correlatie tussen assertiviteit
en agressiviteit, conform onze hypothese, niet significant. Daarentegen werd in de
Nederlandse steekpreef wel een significante cerrelatie tussen deze twee eigenschap-
pen gevenden. Gm een beter inzicht in dit verschil te verkrijgen, werden cerrelaties
berekend tussen agressiviteit en elk van de drie assertiviteitsschalen. De correlaties

Tabel 2. Correlaries tussen assertiviteit, agressiviteit, en gerelateerde metingen voor Neder-
landse en A,nerikaanse respondenten.

Variabele 1 2 3 4 5

Nederlandse steekproef (n = 304)

I. Assertiviteit
2. Agressiviteit
3. Pegingen tot verhaal
4. Perceptie van bereidheid van de ver-

koper em het probleem op te lessen
S. Seciale aanvaardbaarheid van

het verhaal halen
6. Geneegen dat het verhaal

halen verschaft

.16
.35

.35

.15

-.21 .15 —

•09a .22 .12 -.19 —

•04a .33 .13 -.11 09a

Amerikaanse Steekpreef (n = 356)

I. Assertiviteit
2. Agressiviteit
3. Pegingen tot verhaal
4. Perceptie van bereidheid van de ver-

keper em het prebleem op te lessen
5. Seciale aanvaardbaarheid van

het verhaal halen
6. Geneegen dat het verhaal

halen verschaft

.26

.29

.20

-.31 04a

.25 .29 .27 -.23 —

•07a ~ 05a -.13 .15

a. Niet significant. Alle andere coi~fficienten significant bij p < .05.
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veer de eerste twee schalen bedreegen minder dan .07 (p > .10); de cerrelatie tus-
sen verhaal halen en agressie was echter .33.
De tweede nemelogical discrepantie betreft de correlatie tussen de gepercipieerde
sociale aanvaardbaarheid van het verhaal halen en assetTiviteit, een verband dat
significant bleek te zijn veer de Amerikaanse steekproef, maar niet veer de Neder-
landse steekproef. Om dit te kunnen verklaren werd epnieuw een nadere analyse
uitgeveerd: veer elke steekpreef werd de cerrelatie berekend tussen de schaal ‘ver-
haal halen’ en de sociale aanvaardbaarheidsvariabele. Voor de Nederlandse res-
pectievelijk Amerikaanse steekpreef werden cerrelaties van .23 en .27 gevenden.
Hieruit valt af te leiden dat er een gretere overeenstemming bestaat tussen de Ne-
derlandse en Amerikaanse metingen die op bepoalde subgebieden betrekking heb-
ben dan tussen de metingen in hun tetaliteit.

3.S. Equivalentie van regressieco&ffici~nten

Volgens Peertihga (1975) kan de scalar equivalence het beste werden beeerdeeld
aan de hand van de regressie-co~ffici~nten (beta’s) em daarbij na te gaan of ze al
dan niet significant verschillen van 0, of ze (indien significant) hetzelfde teken heb-
ben en aan elkaar gelijk zijn. Deze test werd uitgeveerd op de vier aparte regressie-
vergelijkingen veer elk land met als afhankelijke variabelen de vier eerder geneem-
de valideringsvariabelen. Als veerspellende variabelen werden de epgetelde scores
veer de assertiviteits- en agressiviteitsmetingen gebruikt. De uitkomsten staan in
Tabel 3.

Tabel 3. Regressie-uitkornsten veer attitude- en gedragscorrelaties van consumentenasse,’u-

viteit (AS) en agressiviteit (A G,)a

Betas

AS AG 7R
Poging~n tot verhaal
Nederlandse steekpreef .21 I5~ .26
Amerikaanse steekproef .25 .18 7.32

Percepties van bereidheid van de verkoper em het probleem op te lessen
Nederlandse steekpreef .39 -.28 - .44
Amerikaanse steekpreef .31 -.34 - .44

Seciale aanvaardbaarheid van het verhaal halen
Nederlandse steekpreef •Q6c .21 .23
Amerikaanse steekproef .23 .27 .37

Geii6e~en dat het verhaal halen verschaft
Nederlandse steekpreef .O2’~ .33 .33
Amerikaanse steekproef •05c .36 .37

a. Alle toetsen veer interactie waren niet signific~nt. Alleandere toetssn significant bij p ~ .01, tenzij
anders aangegeven.

b. p<.05 -

c. niet significant bij p < .05
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De eerste teets veer de scalar equivalence emvat het vergelijken van de beta’s van
de twee steekpreeven op hun significantie en teken. Alle tekens waren in dezelfde
richting, terwijl eok de significantie overeenstemde Op ~n ce~ffici~nt na, namelijk
die van het verband tussen assertiviteit en de seciale aanvaardbaarheid van bet ver-
haal balen. Deze beta was wel significant in de Amerikaansemaarniet in de Neder-
Iandse steekpreef; een discrepantie die ook al in de cerrelatiematrices tot uiting
kwam. Een tweede reeks regressies veer dit verband werd uitgeveerd met gebruik
van de subschaal ‘verhaal halen’. De beta’s en multiple R bleven veer de Amen-
kaanse steekpreef praktisch engewijzigd. Veer de Nederlandse steekproef bedree-
gen de beta’s .16 veer de assertiviteitssub-schaal en .19 veer de agressiviteitsme-
ting; de waarde van R steeg tot .28. Alle waarden bleken significant te zijn bij
p < .01.
Een stringentere test veer de scalar equivalence richt zich op de evereenstemming
tussen de regressie co~ffici~nten. Conform de door Neter & Wasserman (1974,
blz. 702-703) aanbevolen procedure werden de steekproeven samengeveegd; ver-
volgens werden regressie analyses uitgeveerd, met gebruik van dummy variabelen
veer bet land en de interactie-vermen veer de assertiviteit in land X en de agressi-
viteit in land X, em de co~ffici~nten te vergelijken. Alle tests veer de engelijkheid
waren niet significant (p > .10), met uitzendening van ~n: er werd een significant
verschil gevonden veer de beta’s met betrekking tot het verband tussen (algehele)
assertiviteit en sec~ale aanvaardbaarheid (t (653) = 2.17, p < .05). In een nadere
analyse verdween deze discrepantie echter teen de ‘verbaal balen’ component van
de assertiviteitsmeting werd gebruikt in plnats van de algemene meting van deze
eigenschap.

4. DISCUSSIE

De uitkomsten van de scale equivalence tests wijzen op duidelijke evereenkemsten
in de meting van agressiviteit. Uit de internal structu:re test, nemelegical network
test en scalar equivalence test leiden wij af dat de door ens entwikkelde schaal kan
worden gebruikt em bet niveau van agressiviteit in het censumentengedrag tussen
twee landen te vergelij ken, mits de steekpreeven aan de eisen veldoen. De resulta-
ten van de assertiviteitsmeting waren minder eenduidig: er werden drie discrepan-
ties gevenden.
Ten eerste vermt assertief censumentengedrag een aigemene dimensie bij Amen-
kaanse respendenten, maar bij Nederlandse censumenten een eigenschap die nauw
verbonden is met de locatie waarin bet gedrag zich manifesteert. De reactie van de
consument — naar diens zeggen — op telefonische verkeeppegingen en colportage
(vragen I en 4) teenden geen cerrelatie met zijn everige assertief gedrag; die corre-
latie werd wel gevonden bij bet weerstand bieden aan druk die in winkels op peten-
ti~le kepers werdt uitgeeefend.
Ten tweede wordt de mate van assertiviteit in Nederland — sterker dan in de V.S.
— bepaald deer bet type assertief gedrag. In de Verenigde Staten zijn de mate van
assertiviteit en agnessiviteit in grete lijnen identiek veer elk van de componenten
van de assertiviteitsschaal. In Nederland, daarentegen, bestaat en een verband tus-
sen de derde component van deze scbaal — verhaal balen — en agressie. Kennelijk
is bet opkomen veer je belangen, deer bijveerbeeld je geld terug te vnagen of een
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artikel te ruilen, in de egen van de Nederlandse consument een agressievere hande-
ling dan in de Amenikaanse cultuur.
Deze zogeneemde domeinspecificiteit treedt tenslotte ook op als assertiviteit
wordt gecorreleerd met externe vaniabelen, die dus buiten de schaal vallen. Blijkt
in de V.S. assertiviteit te cerreleren met de gepercipieerde seciale aanvaardbaar-
heid van het verhaal halen, in Nederland wend een dergelijke uitkomst alleen ge-
vonden bij demeinspecifieke analyses. -

De eerste twee discrepanties kunnen worden venminderd deer een assertiviteits-
schaal te gebruiken die uit slechts 11 elementen bestaat. Retnisice hiervan is echter
dat de grenzen van het assertiviteitsbegnip kunstmatig worden beperkt. Nader en-
derzeek van de hypothese dat de assertiviteit van de Nederlandse consument
plaatsgebonden is, kan verden inzicht bieden in de vnaag of de kortene schaal de
veenkeur verdient. Onderzoek is eok gewenst naar het al dan niet verhaal halen
van de censument, daar dit in twee van de dnie discrepanties een rel speelt.

NOTEN

1. Dc steekpreeven in beide landen zijn niet gehec! vergelijkbaar omdat de Amerikaanse steekproef
deels uit cen speciale groep respendenten bestond (nameljik consumenten die een klacht hadden in-
gediend of lid waren van een consumentenorganisatie). em het effect van deze discrepantie in te
schatten werden alle analyses eerst apart veer de tweeAmerikaanse subgroepcn uitgcveerd. Bij het
ontbreken van significante verischillen in de uitkomsten, werden de twee sub-steekprocven vervol-
gens bij elkaar gevoegd; in dit artikel worden alleen de gecembineerde analyses vermeld.

2. efscheen de middelen niet teereikend waren em andere response style en sociale wenselijkheidsef-
fecten te onderzoeken, werd in het onderzoek onder Amcrikaanse respondenten geen verband ge-
vonden tussen sociale wenselijkheid scores en de assertiviteits- en ags-essiviteitsschalen.

3. De correlaties tussen de assertiviteiis-subschalen varieerden van .35 tot .56 veer de Nederlandse
steekproef en van .37 tot .55 veer de Amerikaanse steekproef.

4. Zoals eerder vermeld werd veer vier elementen in de assertiviteitsscWaal inequiv~lence verkregen.
em na te gaan of deze inequivalence van invloed was ep de nomological validity tests, werden de
correlatie en regressie analyses veer ieder land twee keer uitgevoerd: ~n keer met de complete asser-
tiviteitsschaal van 15 vragen, en een keermet die van II vragen. Daar de uitkomsten van de twec sc-
ries analyses wetnigverschilden, wordenhier alleen de uitkemsten veer de complete schaal gegeven.
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10. Non-respons in de praktijk

J.G. Bethlehem en H.M.P. Kersten

SAMENVATTING

Non-respons is een verschijnsel waarmee men bij elke enqu&e wordt geconfronteerd. Non-
respons heeft een nadelige invloed op de kwaliteit van de ui.tkomsten van de enqu~te. Het is
daarom van groot belang de mogeijike consequenties van non-respons te onderkennen. In
dit artikel worden omvang en aard van het verschijnsel non-respons bekekenen erwordt in-
gegaan op een techniek om de non-respons te analyseren. Verder worden twee aanpakken
besproken om te corrigeren voor de negatieve effecten van non-respons: het verkrijgen van
informatie van non-respondenten met de methode van de Centrale Vraagen het wegen van de
steekproef.

1. MET VERSCHIJNSEL NON-RESPONS

1.1. Inleiding

Indien in een enqu&e van een persoon de gewenste informatie niet wordt verkre-
gen, terwiji hij/zij tot de doelpopulatie van het onderzoek behoort en in de steek-
proef is getrokken (en dus ondervraagd had moeten worden), dan spreken we van
non-respons. Non-respons leidt tot een geringer aantal waarnemingen dan was ge-
pland, maar in principe hoeven de uitkomsten niet verkeerd te zijn. Wel zullen de
bij de uitkomsten behorende betrouwbaarheidsmarges wat groter zijn. De situatie
is ernstiger wanneer de non-responsselectief is. Dit verschijnsel doet zich voor als,
ten gevolge van non-respons, bepaalde groepen onder- of oververtegenwoordigd
zijn. Gedraagt een ondervertegenwoordigde groep zich duideijik anders met be-
trekking tot de te onderzoeken variabelen dan de oververtegenwoordigde groep,
dan leidt dit tot een vertekening in de uitkomsten. Anders gezegd: een schatting
valt systematisch te hoog of te Iaag uit.

Dat non-respons tot vertekening kan leiden, blijkt onder andere uit de volgende
voorbeelden. Bij de Enqu&e Slachtoffers Misdrijven zija mensen die ‘s avonds
thuis bang zijn, minder bereid om mee te doen aan een vervolgonderzoek. Bij wo-
ningbehoeftenonderzoeken is de woningbehoefte onder weigeraars kleiner dan on-
der respondenten. En bij het Onderzoek Verplaatsingsgedrag worden mobielere
mensen minder vaak thuis aangetroffen (en dat was juist het onderwerp van het
onderzoek).

In dit artikel wordt ingegaan op de aard en consequenties van non-respons. De
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ernst van de gevolgen wordt bepaaLd door omvang en selectiviteit van non-respons.
Er worden technieken besproken om de mate van selectiviteit vast te stellen en bier-
voor te corrigeren. Veel van het behandelde is afkomstig-uit het proefschrift van
Bethlehem en Kersten (Bethlehem en Kersten, 1986). In dit proefschrift wordt een
algemene theoretisehe onderbouwing gegeven van het verschijnsel non-respons.
Vanuit dit theoretisch kader wordt een groot aantal technieken behandeld om iets
aan de non-respons te doen.

1.2. Ornvang van de non-respons

Non-respons neemt de laatste jaren eenzodanige omvang aan dat zonder extra te-
genmaatregelen ernstig rekeningmoet worden gehoudenmet een aantasting van de
kwaliteit van de uitkomsten. Tabel 1.1. geeft een overzicbt van percentages non-
respons bij enkele CBS-onderzoeken.

Tabel 1.1. Non-responspercentages bi] enkele C’BS-onderzoeken.

Jaar Arbeids-
krachten-
telling

Consumenten
Conj unctuur
Onderzoek

Leefsituatie
Onderzoek

Onderzoek
Verplaatsings-
Gedrag

Vakantie
Onderzoek

1972 29
1973 12 23
1974 25 28
1975 14 22 14
1976 28 23’ 13
1977 12 31 30 19
1978 36 33 22
1979 19 37 352 31 26
1980 39 - 39 32 26
1981 f7 35 32 26
19S2 40 36’ 34 29
1983 18 — 37 42 34 26
1984 - 353 36 31
1985 23 31 32

1. AlIcen jongeren.
2. AIleen ouderen.
3. Sinds 1984 telefonische enqu~te.

De cijfers zijn oi~derIingwat moeilijk vergelijkbaar, omdat het gerealiseerde non-
responspercentage ook samenhangt met gebeel verschillende benaderingen van de
steekproefpersonen, bet houden van proxy-vraaggesprekken en specifieke aspec-
ten zoals het doel van het onderzoek, de periode waarin bet onderzoek wordt ge-
houden, de te onderzoeken populatie, bet steekproefkader, de kwaliteit van de en-
qu~teurs, de specifieke vorm van het veidwerk, bet aantal berbezoeken enz. Boven-
dien zijn dit allemaal CBS-enqu&es. Toch lijkt de stijgende tendens die men in ta-
bel 1.1. kan aflezen, ook voor enqu&es van marktonderzoeksbureaus te gelden en
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Figuur 1.1. Percentage non-respons naar leeftUd voor enkele CBSpersonensteekproeven.

wellicbt zelfs nog in sterkere mate. De toename van non-respons werkt kostenver-
bogend, aangezien steeds meer inspanning verricht moet worden om uitspraken
met eenzelfde nauwkeurigheid te kunnen doen.
Zelfs de tijd van bet jaar waarin bet onderzoek wordt gebouden speelt een rol van
betekenis. Zie biervoor Bethlehem en Kersten (1982), waar resultaten van bet On-
derzoek Verplaatsingsgedrag worden gegeven. Gunstige maanden voor enqu&e-
ring, tenminste vanuit bet oogpunt van een lage non-respons in dit onderzoek, Iij-
ken de maanden maart, april, oktober en november.

Zoals bierboven reeds vermeld, is het vergelijken van non-respons tussen verscbil-
lende onderzoeken nogal gecompliceerd door mogelijke verschillen in opzet en uit-
voering. Toch kan bet naast elkaar leggen van de veldwerkresultaten van de ver-
schillende onderzoeken leiden tot aanwijzingen in hoeverre bet onderwerp van de
enqu&e en de metbode van benadering tot een hogere non-respons aanleiding
geeft. In figuur 1.1. wordt de non-respons naar leeftijd gegeven voor vier onder-
zoeken die op personensteekproeven zijn gebaseerd. Het zijn gegevens van bet
Leefsituatie-onderzoek 1977, het Leefsituatie-onderzoek van 55-jarigen en oude-
ren, bet Dagtocbtenonderzoek 1979, het Woningbehoeftenonderzoek 1977/’78 en
het Woningbehoeftenonderzoek 1981. Het berekenen van deze percentages is mo-
gelij k aangezien bij deze onderzoeken aan de gemeenten is gevraagd om bij de
steekproeftrekking van de personen ook bet geboortejaar van de in de steekproef
getrokken personen te vermelden. Het veldwerk voor de eerste drie genoemde on-
derzoeken werd uitgevoerd door CBS-enqu&rices, bet veidwerk voor de Woning-
beboeftenonderzoek door drie marktonderzoekbureaus. Bij bet Leefsituatie-on-
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derzoek 1977 en het Dagtochtenonderzoek 1979 waren proxy-vraaggesprekken
mogeLijk. Vooral bij jonge kinderen kwamen dit soort vraagge~prekken nogal veel
voor. Bij de Woningbehoeftenonderzoeken was slecbts beperkt sprake van proxy-
interviews: alleen de echtgeno(o)t(e) of vaste partner mocbt voor de steekproefper-
soon antwoorden bij’ diens afwezigbeid. In de grafiek is te zien dat bet patroon in
de non-respons, bet verloop afgezet tegen leeftijd, bij de betrokken onderzoeken
globaal betzelfde is. Er is alleen sprake van een niveau-verschil. Het overde bele ii-
nie lage percentage non-respons van de Woningbeboeftenonderzoeken wordt on-
dermeer veroorzaakt door bet uitvoeren van een zogenaamd ‘tweede golf’: er werd
een steekproef uit de non-respondenten getrokken en deze personen werden op-
nieuw benaderd.
Bij bet Dagtochtenonderzoek 1979 is de non-respons onder kinderen (00k zij kon-
den in de steekproef worden getrokken) laag. Dit wordt veroorzaakt doordat ener-
zijds proxy-vraaggesprekken voor hen mogelijk zijn en anderzijds de tbuistrefkans
voor buisboudens met kinderen groot is. De invloed van de vergrote tbuistrefkans
is 00k zicbtbaar in de daling in het percentage non-respons die optreedt na de 25-
jarige leeftijd. In deze categorie bevinden zich veel ouders met kleine kinderen. De
non-respons is hoog bij personen tussen de 20 en 25 jaar. De voornaamste reden
van non-respons in deze categorie is dat de personen niet bereikt kunnen worden.
Zij zijn vaak niet thuis of ze zijn verhuisd. De onderzoeken bebben gemeen dat de
non-respons rond de zestigjarige Ieeftijd toeneemt en vervolgens rond 65 jaar weer
daalt. Daarna fieemt de non-respons weer toe. In Bethlehem en Kersten (1982)
wordt als mogelijke verkiaring voor de daling van de non-respons bij 65 jaar de be-
trokkenbeid gegeven die deze personen bij de maatscbappij willen bouden na pen-
sionering. Bovendien is de tbuistrefkans na pensionering groter.

Als men de non-responspercentages in tabel 1.1. en het verloop van de non-res-
ponspercentages in figuur 1.1. bekijkt, en rekening boudt met de verscbillende ca-
tegorie~n van non-respons (weigering, niet-thuis, e.d.) kan men zich afvragenwelk
percentage nog acceptahel is. Valt er een kritische grens aan te wijzen waarboven
de non-respons ontoelaatbaar boog is? Bij de beslissing ten aanzien van de toelaat-
baarbeid van een percentage non-respons speelt niet alleen de hoogte van dit per-
centage een rol, maar ook de mate van vertekening als gevoig van selectiviteit. In
Bethlehem en Kersten (1985a, 1985b en f9S6) wordt een voorstel voor een dergelijk
criterium gedaan. Een aanvulling voor dit criterium is voorgesteld door Gnoss
(1986). Het criterium is gebaseerd op de verbouding tussen de vertekening (maat-
gevend voor-de selectiviteit) en de standaardfout (maatgevend voor de precisie).
Ifidien de vertekening groter is dan de standaardfout, dan zegt dit criterium dat bet
effect van non-respons ontoelaatbaar groot is. Men zal dan (extra) maatregelen
moeten nemen zoals bijvoorbeeLd bet opnieuw benaderen van non-respondenten.

De non-respons is opgebouwd uit verschillende groepen. We kunnen onderscheid
maken tussen actieve en passieve non-respons. Bij actieve non-respons wordt de
medewerking bewust geweigerd. Dit zijn de weigeraars. Bij passieve non-respons
blijkt eenvraaggesprek niet mogellik door omstandigbeden buiten de wil van de te
ondervragen persoon: bij/zij is niet tbuis, verbuisd, of op een andere manier onbe-
reikbaar. Uit nader onderzoek van non-respondenten (bijvoorbeeld met de metbo-
de van de CeiTtiThe Vraag, zie paragraaf 3) is gebleken dat de verscbillende groepen
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non-respondenten nogal kunnen verschillen ten aanzien van de te onderzoeken va-
riabelen. Elk type non-respons kan aanleiding geven tot een ander soort verteke-
ning. Het is daarom bij de analyse van de non-respons van groot belang onder-
scheid te maken tussen de verschillende typen non-respons. Eengoede indeling van
de non-respons is hierbij onontbeerlijk. Ecbter niet alleen voor deze analyse, maar
ook voor een goede verantwoording van bet veidwerk is een duidelijke, ondubbel-
zinnige classificatie noodzakelijk.

1.3. Non-respons en onderdekking

In bet voorgaande is al beschreven dat de metbode van enqu&eren invloed kan
bebben op bet te behalen percentage non-respons. De verschiLlen in non-respons-
percentages tussen mondeling (face-to-face), schrifteiij ke en telefoniscbe enqu~tes
illustreren dit duidelijk. Bij de twee laatstgenoemde vormen van onderzoek dient
men ecbter bet probleem van onderdekking (undercoverage) niet te onderscbatten.
Onderdekking doet zich voor als men met bet steekproefkader niet de volledige
doelpopulatie kan bereiken. Er zijn dan personen die nooit in de steekproef kun-
nen komen. De personen die behoren tot de onderdekking verscbillen nogal van
non-respondenten. Soms boort men de bewering dat bij telefonische enqu~tes de
mensen die niet in bet telefoonboek staan (de onderdekking, ze kunnen niet wor-
den bereikt), ook bij mondelinge enqu&e niet bereikt zouden worden. Bij de tele-
fonische enqu&ezouden deze personen zich in de onclerdekking bevinden en bij de
andere vorm van onderzoek in de non-respons. Recent onderzoek naar onderdek-
king en non-respons (zie Kersten en Moning, 1985) beeft aangetoond dat, aitbans
voor bet Onderzoek Verplaatsingsgedrag, de onderclekking nogal afwijkt van de
respondenten en dat er ook nogal wat verschillen zijn met de non-respondenten. In
tabel 1.2. worden drie soorten schattingen voor de gebele Nederlandse populatie
van 12 jaar en ouder gegeven. Op grond van de gegevens van respondenten uit een
mondelinge enqu&e, waarin ook gevraagd is naar telefoonbezit, zijn kenmerken
van de responderende telefoonbezitters vergeleken met die van niet-telefoonbezit-
ters.

Uit tabel 1.2. blijkt dat voor sommige kenmerken cle onderdekking erg afwijkt.
Voor andere, niet opgenomen, variabelen vallen de verschillen soms mee. Toch
blijkt dat in bet Onderzoek Verplaatsingsgedrag een aantal variabelen die sterk sa-
menbangen met de doelvariabelen van bet onderzoek, voor de onderdekking en
respons verscbillen. Opmerkelijk is de ondervertegenwoordiging in de onderdek-
king van rijbewijsbezitters, van samenwonenden, van kinderen (opgenomen in de
categorie ‘personen die nog opleiding volgen), van bcgere inkomens en van perso-
nen die zowel een auto als een fiets bezitten. Het onagekeerde, een oververtegen-
woordiging, doet zich voor bij de alleenstaanden, jongeren (18-25 jaar) en perso-
nen zonder vervoermiddel. De uiteindelijke invloed van een afwijkende onderdek-
king op de schattingen gebaseerd op alle respondenten wordt mede bepaald door
de omvang van de onderdekking.

Het maken van een vergelij king tussen onderdekking en non-respons ten aanzien
van de in tabel 1.2. beschreven variabelen is nauwelijks mogellik: bet zijn immers
gegevens van respondenten uit een mondelinge enqu~te.
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Tabel 1.2. ScIlattingen voor de gehelepopulatie gebaseerd op de telefoonbezitters, op niet-
telefoonbezitters en op de totale respons van een mondelingeenqu~te (schattingen in milioc-
nen).

Variabele Gebaseerd op

Responden- Responden- Alle res
ten met ten zonder pondenten
telefoon telefoon

Aantal personen met rijbewijs BE 6,07 4,44 - 5,97
Aantal alleenstaanden 0,94 2,19 1,01
Aantal samenwonenden 6,75 5,80 6,70
Aantal personen die nog steeds
opleiding volgen 6,93 5,60 6,85

Aantal personen zonder eigen
inkomen 3,69 3,16 3,66

Inkomen > bfl. 38000,— 0,72 0,21 0,69
Personen in leeftijdscategorie

18-25 jaar 1,27 2,35 - 1,33
Personen in bezit van auto en fiets 3,22 1,98 3,15
Personen zonder vervoermiddel 0,89 1,78 0,94

Aantal respondenten 16 159 1 018 17 177

Indien bepaalde groepen zowel bij telefonische als bij mondeling enqu&es slecbt
responderen, terwijl ze bovendien bij de telefoonbezitters ondervertegenwoordigd
zijn, dan versterken deze effecten zicb en wordt het gevaar voor een vertekening al-
leen maar groter. In dit Iicbt bezien zou onderdekking een nieuwe vertekenings-
component van belang worden. Indien de respons-en non-responsstructuur van de
twee vormen van enqu&es wezenlijk verscbillen dan ligt de situatie duidelijk anders.
Dan is het noodzakelijk om een grondig non-responsonderzoek te starten naar de
non-respons bij telefoniscbe enqu~tes zoals dat door ons is gedaan voor mondelin-
ge enqu&es. Het gaat daarbij niet speciaal om welkecategorie~n personen of buis-
boudens ondervertegenwoordigd zijn maar veeleer naar bet verband tussen de res-
ponsvariabele, bet telefoonbezit, de doelvariabelen en de acbtergrondvariabelen.

2. EXPLORATIEVE ANALYSE

2.1. Inleiding

Zoals al eerder is gezegd zijn de effecten van non-respons van twee~rlei aard: ener-
zijds vermindert non-respons bet aantal waarnemingen en anderzijds kan een se-
lectieve non-respons tot een vertekening in de resultaten van bet onderzoek leiden.
Het eerste effect kan eenvoudig worden opgevangen. Meestal bestaat bij de start
van bet onderzoek wel een ruwe indicatie van de verwachte fractie non-respons.
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Door de steekproeffractie voldoende te verhogen kan er voor worden gezorgd dat
de gerealiseerde steekproef in de buurt komt te liggen van de geplande steekproef-
omvang. Ret tweede effect van non-respons is ernstiger. Is de non-respons niet in
elke deelpopulatie even groot, dan is de non-respons selectief. De uitkomsten van
bet onderzoek kunnen dan onjuist zijn. Zo op bet oog lijkt er niets aan de band te
zijn. Er zijn gegevens en er kunnen dus schattingen worden gemaakt van popula-
tiegrootheden. Een selectieve non-respons valt hierin niet onmiddellijk op. Een on-
derzoeker zal gerichte actie moeten ondernemen om daar achter te komen.

In deze paragraaf zullen we dieper ingaan op een exploratieve analyse van de non-
respons. Eerst wordt enige notatie ingevoerd en laten we zien hoe onder verschil-
lende modelveronderstellingen non-respons kan leiden tot vertekende schattingen.
Vervolgens gaan we in op de rol die hulpinformatie kan spelen bij bet onderzoeken
van de selectiviteit van de respons en de non-respons. Tenslotte onderzoeken wede
non-respons van een woningbeboeftenonderzoek met bebuip van de techniek
ANOTA (Analysis of Tables).

2.2. Populatie en steekproef

We veronderstellen dat weeen eindige populatie onderzoeken, bestaande uit N ele-
menten. Onze belangstelling gaat uit naar een variabele Y, de doelvariabele. De
waarden van Y voor de elementen in de doelpopulatie geven we aan met Y,, Y2,

YN~ We nemen aan dat bet onderzoek zich ricbt 01) bet schatten van bet popu-
latiegemiddelde Y.

Teneinde bet populatiegemiddelde te kunnen schatten wordt uit de populatie een
enkelvoudige aselecte steekproef van omvang n (zonder teruglegging) getrokken.
Eerst gaan we er nog even vanuit dat alle steekproefelementen responderen. Bij
volledige respons is bet steekproefgemiddelde 37 eenzuivere schatter voor bet popu-
latiegemiddelde 7, met andere woorden de schatting op grond van de steekproef
zal niet systematiscb te hoog of te laag zijn.

Wat gebeurt er nu als non-respons optreedt? Om het verschijnsel non-respons
in de steekproeftheorie op te nemen, moeten we er een model voor maken. Er zijn
twee modellen voor bet optreden van non-respons gangbaar in de literatuur: bet
Vaste Responsmodel en bet Stochastische Responsmodel. We zullen beide in bet
kort bebandelen en vervolgens in de rest van deze bijdrage alleen uitgaan van bet
Vaste Responsmodel.

Bij bet Stochastische Responsmodel wordt aan elk element in de populatie een
vaste, maar onbekende, kans op responderen toegekend, gegeven dat bet element
in de steekproef zit. Ret al of niet responderen van een steekproefelement is dus
bet resultaat van een kansmechanisme.

Ret Vaste Responsmodel veronderstelt dat de populatie is opgedeeld in twee stra-
ta: een responsstratum van elementen die responderen als ze in de steekproef ko-
men en een non-responsstratum van elementen die niet responderen als ze in de
steekproef komen.
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Ret Vaste Responsmodel is een simplificatie van bet Stocbastiscbe Responsmodel.
Ret wordt verkregen door in het Stocbastiscbe Responsmodel alle responskansen
op 0 of 1 te zetten. Eenandere manier van kijken naar bet Vaste Responsmodel is
de steekproef conditioneel op de gerealiseerde respons en non-respons te bescbou-
wen. Alboewel bet VasteResponsmodel een wat eenvoudige voorstelling van zaken
geeft, zijn de ermee afgeleide formules erg inzicbtelijk.

2.3. Het Vaste Responsrnodel

Bij bet Vaste Responsmodel wordt de populatie opgedeeld in een responsstraturn
en een non-responsstratum. Grootbeden die betrekking hebben op bet responsstra-
turn zullen we in bet vervoig aanduiden met de subscript r en die van bet non-
responsstratum met de subscript nr. In de ingevoerde notatie is de omvang van bet
responsstratum gelijk aan N~ en die van bet non-responsstratum gelijk aan Nnr~
Uiteraard geldt bierbij datNr + Nnr =~=N. Ret gemiddelde van de variabele Y in het
responsstratum wordt aangeduid met ~r en bet gemiddelde in bet non-responssrtra-
turn met ~flr~

Is de non-respons selectief, dan zal bet gemiddelde ~r van de respondenten afwij-
ken van bet gemiddelde Tnr van de non-respondenten. Ret verschil tussen deze
twee gemiddelden noemen we bet kontrast en dat wordt aangegeven met

K=Y-Y. (2.1)r Or

Uit de bierboven bescbreven populatie wordt een steekproef van omvang n getrok-
ken. Een g~deelte daarvan zal afkomstig zijn uit bet responsstratum.
Dat aantal geven we aan met nr. Op analoge wijze is bet aantal steekproefelemen-
ten in het non-responsstratum gelijk aan n

0~ (waarbij nr + n0~ = n).
De waarnenaingen die we binnen krijgen betreffen alleen de nr waarnemingen uit
bet responsstratum. Ret ligt voor de band om bet steekproefgemiddelde Yr van de-
ze nr waarnemingen te gebruiken als schatter voor bet populatiegemiddelde Y. Re-
laas, dat loopt verkeerd af! We kunnen aantonen dat bet steekproefgemiddelde

7r
een zuivere schatter is voor bet gemiddelde ~r in bet responsstratum maar niet voor
bet populatiegemiddelde 7. In zijn algemeenbeid is bet waargenomen gemiddelde
een onzuivere schatter voor Y. Een maat voor de onzuiverbeid is de vertekening.
De vertekening is gedefinieerd als bet verschil tussen de verwachting van de schat-
ter en de populatiegrootheid die bij beoogt te schatten. Rier is vertekening van
gelijk is aan

B(Y) = E(~)-Y=Y-Y. (2.2)

Voeren we vervolgens de grootheid Q in die is gedefinieerd als de relatieve omvang
van bet non-responsstratum,

Q = Nor / N, (2.3)

dan kan de vertekening 00k geschreven worden als

B(37r) = QK, (2.4)
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waarin K bet al eerder ingevoerde kontrast is tussen responsstratum en non-
responsstratum. De vertekening van de scbatter blijkt uit twee componenten te
bestaan:
1. De factor Q: hoe groter bet aandeel van de non-respons, des te groter de verte-

kening.
2. Ret kontrast K: Roe groter het verscbiL tussen respondenten en non-

respondenten, des te groter de vertekening.

De lering die we uit deze conclusies kunnen trekken, zal duidelijk zijn. We moeten
ervoor zorgen dat de omvang van de non-respons zo klein rnogelijk is. Aan bet
kontrast kunnen we niet zoveel doen. Ret is immers bet verscbil tussen twee popu-
latiegrootheden.

2.4. De rol van hulpinformatie

In de vorige deelparagraaf is een uitdrukking voor de vertekening van de scbatter
3~r gegeven. We kunnen de vertekening ook nog op een andere manier schrijven.
Daartoe voeren we eerst de responsindicatoren R,, R2,..., RN in. De indicator Rk
beeft de waarde I als element k in bet responsstratum z:it en waarde 0 als element k
in bet non-responsstratum zit. We kunnen nu afleiden dat de vertekening gelijk is
aan

B6Tr) = Cov(Y, R) / (1-Q) (2.5)

waarin Cov(Y, R) de covariantie is tussen de waarden van de doelvariabele Y,, Y2,
en de waarden van de responsindicatoren R, H RN. Deze covariantie

Cov(Y, R) is een maat voor de sterkte van de samenbarig tussen de te onderzoeken
variabele en bet responsgedrag: Roe sterker de samenhang, des te groter de verte-
kening.

Roe kan worden nagegaan of de non-respons (en dus cle respons) selectief is? Met
bebulp van de bescbikbare informatie over de doelvariabele (de waarnemingen bij
de respondenten) kunnen we geen uitspraak doen over een vertekening. Non-res-
pondenten zeggen immers niets over hun Y-waarde. Toch is er een uitweg en die
wordt gevormd door hulpvariabelen. Dat zijn variabelen die gemeten zijn in bet
onderzoek en waarover extra informatie bekend is. Neem bijvoorbeeld eens de va-
riabele leeftijd. De Ieeftijdsverdeling in de populatie van alle Nederlanders is be-
kend. Door de leeftijdsopbouw van de steekproef te vergelij ken met die van de po-
pulatie krijgen we aanwijzingen over eenmogelijke selectiviteit van de respons. Let
wel, we kunnen dan alleen zeggen of de steekproef selectief is met betrekking tot de
variabele leeftijd, en niet of dat ook bet geval is met betrekking tot de doelvariabe-
le. Hoe komen we dan verder? Bescbouw daartoe figuur 2.1.

Stel dat bekend is dat de hulpvariabele X sterk samenhangt met de doelvariabele
Y. Er doen zich nu twee mogelijkbeden voor:
1. Er is een sterke samenbang tussen bulpvariabele en responsgedrag. Dan zal er

ook samenbang bestaan tussen doelvariabele en responsgedrag en is er sprake
van een selecte respons.
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2. Er is geen samenhang tussen hulpvariabele en responsgedrag. Dan zal er ver-
moedelijk weinig of geen samenbang bestaan tussen doelvariabele en responsge-
drag. Er is dan geen selecte respons;

De bulpvariabele vormt een instrument voor het onderzoeken van de selectiviteit
van de respons. Niet elke bulpvariabele is echter bruikbaar. De samenbang tussen
bulpvariabele en doelvariabele moet voldoende sterk zijn om een eventueel gevon-
den samenbang tussen bulpvariabele en responsgedrag over te kunnen dragen naar
de doelvariabele.
Voor de ex7ploratieve analyse van de non-respons dient de onderzoeker dus op zoek
te gaan naar bulpvariabelen die verband bouden met de te onderzoeken variabele.
Voor deze bulpvariabelen wordt vervolgens nagegaan -of de respons selectief is.
Blijkt dat bet geval te zijn, dan is dit een aanwijzing dat conclusies met betrekking
tot bet te onderzoeken verscbijnsel wel eens vertekend zouden kunnen zijn. Roe
een dergelijke exploratie in zijn werk kan gaan is bet onderwerp van de volgende
deelparagraaf.

2.5. Analyse van selectiviteit

Er staan de onderzoeker veel statistische tecbnieken tot zijn bescbikking om selec-
tiviteit van de non-respons te analyseren. We zullen ons concentreren op ~n, xvat
minder bekende, techniek, genaamd ANOTA. We zullen in het kort uitleggen wat
ANOTA is envervolgens de tecbniek toepassen op een praktisch voorbeeld. De ge-
gevens biervoor zijn afkomstig uit een woningbehoeftenonderzoek. Een aardig as-
pect van dit onderzoek is dat er over de non-respondenten gegevens bescbikbaar
waren. Aangezien de steekproef is getrokken uit bet bevolkingsregister kennen we
van elke persoon in de steekproef (dus ook van de non-respondenten) leeftijd, ge-
slacbt, burgerlijke staat en gezinsgrootte. Bovendien is er regionale informatie
over de steekproefpersonen (regio, gemeentegrootte en urbanisatiegraad).

ANOTA (Analysis of Tables) Lijkt op lineaire regressie~analyse. De tecbniek on-
derzoekt de samenbang tussen variabelen. E~n variabele speelt de rol van afbanke-

Figuur 2.1. De relatie tussen doelvariabele (Y2, responsgedrag (R) en hulpvariabele ~
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lijke, te verkiaren variabele en de andere variabelen vormen de onafbankelijke va-
riabele. Een belangrijk verscbil met lineaire regressie-analyse is dat zowel de afban-
kelijke variabele als de onafbankelijke variabelen discreet mogen zijn. ANOTA
berekent co~ffici~nten. De interpretatie van deze co~ffici~nten is dezelfde als bij li-
neaire regressie: ze geven bet effect van de kiassen van de onafhankelijke variabele
aan op de klassen vande afbankelijke variabele. De co~ffici~nten zijn echter gecor-
rigeerd voor de invloed van andere variabelen in bet model en bet zijn daarom ‘pu-
re’ of ‘netto’ effecten. Voor meer details over de theorie acbter ANOTA verwijzen
we naar Keller, Verbeek en Bethlehem (1985). De techniek is geimplementeerd op
een microcomputer, zie Bethlehem (1986).

In Bethlehem en Kersten (1986) staat eenANOTA-analyse van de non-respons van
bet Woningbehoeftenonderzoek 1981. Daarin wordt als afbankelijke variabele ge-
nomen bet resultaat van het verzoek om deel te nemen aan de enqu&e, met als
klassen ‘respons’, ‘onbereikbaar’, ‘weigering’ en ‘overige redenen (waaronder niet
thuis)’. Er waren zes onafbankelijke variabelen in bet model opgenomen: leeftijd,
geslacbt, burgerlijke staat, gezinsgrootte, provincie en urbanisatiegraad. We lich-
ten ~n tabel uit de analyse, die voor gezinsgrootte.

Tabel 2.1. ANOTA-cot~fficienten voor de onafhankelUke variabele gezinsgrootte. Extra vet
gedrukte coefficienten duiden op waarden die sign~icant van 0 verschillen (o~ = 0,05).

Resultaat
van bezoek

Gemiddeld Gezinsgrootte

1 2 3 4 5 6+ onbekend

Respons
Onbereikbaar
Weigering
Niet thuis e.a.

71,2
4,1
16,6
8,1

-2,0
0,5
0,6
0,9

-0,9
0,8
1,2
0,5

1,4
-0,5
0,4
-1,2

4,0
-1,2
0,4
-3,2

4,1
-0,7
-1,9
-1,6

4,1
-0,4
-5,8
2,2

0,8
-0,1
-0,5
-0,2

Totaal 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

In de kolom ‘Gemiddeld’ staan de percentages in de vier klassen van de variabele
Resultaat. Ret percentage respons was kennelijk 71,2%. Terwijl de grootste cate-
gone non-respons werd gevormd door de weigeraars (16,6%). In de diverse klassen
van de variabele gezinsgrootte staan de verschillen met deze percentages. Zo is bij
de 1-persoons huishoudens de respons kennelijk 2% lager. Let wel dat dit pure
effecten zijn van gezinsgrootte. Doordat andere variabelen ook in bet model waren
opgenomen, is voor de effecten biervan gecorrigeerd. Uit de tabel kunnen we con-
cluderen dat de respons bij grote gezinnen beduidend groter is (een extra bijdrage
van minstens 4% bij gezinnen van vier personen en meer). Een merkwaardig feno-
meen is bet relatief lage percentage weigeringen bij gezinnen van zes personen of
meer (5,8% minder).

De vraag rijst wellicbt wat bet verband is tussen een tabel als tabel 2.1. en een ge-
wone kruistabel met een chi-kwadraat-toets. In de eerste plaats is de cbi-kwadraat-
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toets symmetriscb. Rij onderzoekt het verband tussen twee variabelen en probeert
niet het gedrag van de ene variabele uit andere variabelen te verkiaren. In de twee-
de plaats is tabel 2.1. ~n van de tabellen uit een analyse waarin meer variabelen
zijn betrokken. De uitkomsten in de tabel zijn gecorrigeerd voorde invloeden van
de andere variabelen in de analyse. Worden van eenaantal variabelen kruistabellen
met bijbeborende cbi-kwadraten bepaald, dan zijn de uitkomsten niet gecorrigeerd
voor de invloeden van de andere variabelen.

Uit deze analyse is het duidelijk dat er verband bestaat tussen responsgedrag en de
bulpvariabele gezinsgrootte. Is dit ernstig? Dat kan bet zeker zijn. Zou het onder-
zoek bijvoorbeeld worden gebruikt om inzicbt te krijgen in de buisvestingsproble-
matiek bij kleine buisboudens, dan zal bet duidelijk zijn dat bet gevonden verband
tot een vertekening leidt. De kleine huisboudens zijn relatief ondervertegenwoor-
digd en daarom zal ondermeer de totale woningnood voor deze categorie worden
onderscbat.

3. DE CENTRALE VRAAG EN STEEKPROEVEN UIT DE
NON-RESPONS

Al in 1946 za7gen Hansen en Rurwitz de ongewenste effecten van non-respons. Ten-
einde een mogelijke vertekening van non-respons bij scbriftelijk onderzoek nader
te onderzoeken stelden zij voor om de non-respondenten opnieuw te benaderen,
maar dan mondeling. Deze metbode kan 00k toegepast worden voor mondeling
onderzoek. Dan zullen met name de weigeraars opnieuw benaderd moeten worden
door speciaal getrainde enqu~teurs (zij moeten slagen waar de eerste enqu&eur
faalde).

Alboewel de bierboven bescbreven metbode veel informatie kan opleveren over
non-respondenten beeft zij ook nadelen. De methode is kostbaar en tijdrovend.
Daarom wordt zij niet vaak toegepast. Voortbordurend op de metbode van Han-
sen en Hurwitz bebben Kersten en Bethlehem (1984) de methode van de Centrale
Vraag ontwikkeld. Deze metbode kan worden toegepast indien blijkt dat bet hou-
den van een volledig vraaggesprek (op dat moment of op grond van een nieuweaf-
spraak) werkelijk onmogelijk is. Ook bij demetbode van de Centrale Vraag verza-
melt men informatie over non-respondenten, zij bet in mindere mate. Daar staat
tegenoverdat de metbode veel minder kostbaar en tijdrovend is. De metbode van
de Centrale Vraag is gebaseerd op bet idee dat mensen die geen tijd of zin hebben
om een bele vragenlijst te beantwoorden, wel bereid zijn ~n of twee vragen te be-
antwoorden. Bij veel onderzoeken kunnen wel ~n of twee belangrijke vragen aan-
gewezen worden waar bet onderzoek in feite om draait. Indien van de non-respon-
denten antwoord op de Centrale Vraag wordt verkregen, geeft dit een indruk van
een mogelijke vertekening in de resultaten van de enqu~te. De Centrale Vraag
boeft niet beperkt te blijven tot weigeraars. Voor niet-thuis gevallen kan bet ant-
woord op deze vraag acbteraf telefoniscb of doormiddel van een kort briefje wor-
den verkregen.

Om de ant~voorden op de Centrale Vraag van respondenten en non-respondenten
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goed te kunnen vergelijken moet de vraag bij beide groepen zoveel mogelijk onder
dezelfde omstandigbeden worden gesteld. Dit betekent dat de vraag bij de respon-
denten zoveel mogelijk vooraan in de vragenlijst moet komen. Blijkt in de loop
van bet vraaggesprek dat bet antwoordniet juist was, dan mag bet eerste antwoord
voor bet hepalen van de vertekening en een eventuele correcte ervoor niet meer ver-
anderd worden. Ret (vermeende) correcte antwoord dat later gegeven wordt moet
vanzelfsprekend ook worden verwerkt. Bij een gebleken verscbil in antwoorden op
de Centrale Vraag tussen respondenten en non-respondenten kan de verkregen in-
formatie op twee manieren worden gebruikt. In de eerste plaats kan de schatting
met betrekking tot de Centrale Vraag z~lf verbeterd worden. In de tweede plaats
kan de kwaliteit van de andere uitkomsten worden verbeterd. Voor de wiskunde
hiervoor zie ook Bethlehem en Kersten (1986).

De Centrale Vraag-variabele kan worden gebruikt als hulpvariabele bij bet maken
van schattingen voor andere variabelen. Dit is een aanlokkelijk uitgangspunt aan-
gezien verwacbt kan worden dat de andere variabelen in bet onderzoek samenbang
zullen vertonen met de Centrale Vraag-variabele. Is de Centrale Vraag-variabele
een continue variabele dan kan een regressie-schatter worden geconstrueerd. De
methode van de Centrale Vraag is ondermeer toegepast bij bet Woningbeboeften-
onderzoek 1981. Tabel 3.1 bevat de antwoorden van respondenten en non-respon-
denten op de Centrale Vraag.

Tabel 3.1. Antwoorden op de Centrale Vraag in het Woningbehoeftenonderzoek 1981.

Wilt u binnen twee
mar verhuizen

Respondenten Non-respondenten

ja 29,7% 12.8%
nee 70,3% 87,2%

De respondenten beantwoorden vanzelfsprekend de Centrale Vraag (bet percenta-
ge respons bedroeg na maximaal 3 bezoeken 71,2%) terwijl 35% van de non-res-
pondenten de Centrale Vraag beantwoordde. Kennelijk is bij de non-respondenten
de beboefte om te verbuizen duidelijk minder. In dit onderzoek bestond de moge-
lijkbeid om na te gaan in boeverre de non-respondenten redelijk geantwoord beb-
ben op de Centrale Vraag. In een tweede golf van bet onderzoek zijn een groot
aantal non-respondenten opnieuw benaderd. Een aantal daarvan deed nu wel mee
en bad bovendien in de eerste golf de Centrale Vraag beantwoord. Voor deze men-
sen kunnen we nagaan in hoeverre bet antwoord gegeven bij de Centrale Vraag
overeenstemde met het antwoord gegeven in bet volledige vraaggesprek. De resul-
taten staan in tabel 3.2.
Enige kritiscbe kanttekeningen zijn bij de tabel op zijn plaats. Alboewel 83% van
de personen in tabel 3.2. betzelfde antwoord geeft op de vraag naar verhuisge-
neigdbeid, is de verhuisgeneigdheid gemeten door de Centrale Vraa~g in de eerste
golf (13,7% = 225/1638) nogal verschillend van de verbuisgeneigdheid gemeten
bij een volledig vraaggesprek in de tweede golf (20,8% = 340/1638). Een van de
belangrijkste mogelijke verklaringen is dat de Centrale Vraag aan respondenten op
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Tabel 3.2. Antwoorden op de C~entrale Vraag in eerstegolf(Wilt Ubinnen tweejaar per/wi-
zen?) en het antwoord tddens het vraaggesprek inde tweedegolf van het Woningbehoeftcn-
onderzoek 1981.
Antwoord op Centrale Antwoord in tweede golf - Totaal
Vraag in eerste golf

Ja Nee
Ja 141
Nee 199
Totaal 340 1 298 - 1 638

84
1 214

225
1 413

een ander moment in bet vraaggesprek is gesteld. Bij de respondenten werd deze
vraag pas ongeveer halverwege de enquete gesteld en werden eerst gegevens over de
buidige huisvesting verkregen. De C&ntrale Vraag wordt in het algemeen op de
stoep beantwoord in een moeilijke situatie waarbij bet vaak onduidelijk is of de in-
formant de steekproefpersoon is en bij/zij de juiste informatie kan verstrekken.
Daarnaast speelt de antwoord-categorie ‘weet niet’ een rol. Dezecategorie was wel
opgenomen bij de Centrale Vraag maar niet bij de vraag naar verbuisgeneigdbeid
in bet midden van de enqu&e. Tot slot is het mogelijk dat in de tijd verstreken tus-
sen bet beantwoorden van de Centrale Vraag in de eerste golf en de volledige res-
pons in de tweede golf daadwerkelijk personen van mefling kunnen zijn veranderd,
bijvoorbeeld omdat een bewustwordingsproces ten aanzien van verbuisgeneigd-
beid beeft plaatsgevonden.

Al met al kan worden geconcludeerd dat de methode een aantal aantrekkelijke
eigenschappen bezit, maar ook dat verder onderzoek naar de validiteit van de be-
antwoording van de Centrale Vraag noodzakelijk is. In Bethlehem en Kersten
(1986) worden een aantal verscbillendescbattingsmetboden met elkaar vergeleken.
Bij eenaantal daarvan wordt gebruik gemaakt van informatie die verkregen is met
bebulp van de Centrale Vraag. De scbattingsmethoden zijn toegepast op gegevens
uit bet Woningbehoeftenonderzoek 1981. Er kunnen daar verscbillende soorten
respondenten en non-respondenten worden onderscbeiden. Zo zijn er mensen die
gelijk in de eerste fase meedoen, mensen die pas in de tweede fase meedoen, men-
sen die in de eerste fase alleen de Centrale Vraag beantwoorden en in de tweede fa-
se toch meedoen, enz. Uitgaande van uitsluitend de respondenten in de eerste fase,
kunnen we schattingen maken van populatiegrootbeden. Een andere methode ge-
bruikt, behalve deze informatie, ook nog de antwoorden van de non-respondenten
in de eerste fase op de Centrale Vraag. Een derde methode vat de respondenten in
de tweede fase op als een steekproef uit de non-respondenten in de eerste fase. Zo
zijn in totaal zes verschillende schattingsmetboden onderzocbt. Bebalve dat de re-
sultaten onderling zijn vergeleken, was het soms ook mogelijk de schattingen te
confronteren met bekende informatie omtrent de populatie. Daarbij kwamen op-
merkelijke verscbillen aan bet licbt. Voor bet schatten van grootbeden die betrek-
king bebben op de doelvariabelen van bet onderzoek blijkt bet gebruik van de in-
formatie uit de Centrale Vraag de schattingen te verbeteren. Gaat bet om andere
variabelen die weinig of geen verband hebben met de doelvariabelen, dan blijkt de
metbode van Hansen en Rurwitz beter. Dat is de metbode waarbij de respons uit
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de tweede fase wordt opgevat als een steekproef uit de non-respons in de eerste fa-
se. Ret is duidelijk dat de methode van de Centrale Vraag eenwaardevolle aanvul-
ling kan vormen op bestaande methoden voor het uivoeren van marktonderzoek.

4. MET WEGEN VAN STEEKPROFVEN

4.1. Inleiding

Een van de meest gebruikte technieken om de steekproef te corrigeren voor de na-
delige effecten van non-respons, is ongetwijfeld wegen. Bij wegen wordt aan elk
record met gegevens een bepaalde wegingsfactor of gewicbt toegekend. Daarbij
krijgen records van ondervertegenwoordigde groepen een groter gewicht dan re-
cords van oververtegenwoordigde groepen. Dit lijkt een zinvolle procedure. De
vraag is alleen: aan welkecriteria moeten de gewichten voldoen en boe worden ze
berekend?

Bij wegen speelt bet concept representativiteit een belangrijke rol. Deze term wordt
regelmatiggebruikt in samenbang met enqu&es, maar bet is niet altijd even duide-
lijk wat daarmee wordt bedoeld. Soms is bet slechts eenkreet, bedoeld om de men-
sen gerust te stellen dat het wel goed zit met de steekproef en de uitkomsten. Als
wij bet bebben over representativiteit dan bedoelen we daarmee representativiteit
met betrekking tot een hulpvariabele. Een steekproef is representatief met betrek-
king tot de variabele leeftijd als de leeftijdsverdeling in de steekproef overeenstemt
met die in de populatie. Als we er in slagen de steekproef representatief te maken
ten aanzien van zoveel mogelijk bulpvariabelen, dan is bij misschien ook wel repre-
sentatief ten opzicbte van de doelvariabele. We moeten dus op een zodanige ma-
nier gewicbten construeren dat die representativiteit in zoveel mogelijk opzicbten
wordt bereikt. Ret aldus wegen van een steekproef beeft twee grote voordelen:
I. Indien de doelvariabele weinig varieert binnen de categoAe~n van de bulpvaria-
bele, of indien de non-respons niet select is binnen de categorie~n van de bulp-
variabele, danwordt een vertekening ten gevolge van non-respons gereduceerd.

2. Indien de doelvariabele weinig varieert binnen de categorie~n van de bulpvaria-
bele, dan wordt de precisie van de schatter groter (destandaardfout wordt klei-
ner).

Om de diverse vormen van wegen te illustreren, zullen we een eenvoudig kunstma-
tig voorbeeld gebruiken. We bescbouwen daartoe bet denkbeeldige land Samplo-
ni~ met een bevolking van 1000 zielen. Laten we met bet eenvoudigste geval van
~n bulpvariabele beginnen. Stel dat we weten dater 511 rnannen zijn in Samploni~
en 489 vrouwen. Uit deze populatie wordt een steekproef van omvang 100 getrok-
ken. De resultaten staan in tabel 4.1.
Uit de tabel blijkt dat de verbouding man/vrouw in de steekproef anders is dan in
de populatie. We kunnen nu de steekproef representatief maken door de mannen
een gewicbt (100/48) x (511/1000) = 1,065 te geven en de vrouwen een gewicbt
(l00/52)x(489/l000) 0,940. Dat de mannen een gewicbt groter dan I krijgen,
is niet verwonderlijk; ze zijn ondervertegenwoordigd in de steekproef. Vrouwen
zijn oververtegenwoordigd en krijgen een gewicht kleiner dan 1. Zouden we nu op
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Tabel 4.1. Wegen van ean steekproef van 100 op basis van ~n hulpvariabale.

G~1acht Steekproef Populatie Gewicht
Man 48 511 1,065

Vrouw 52 489 0,940

Totanl 100 1000

grond van de steekproef de fractie mannen willen schatten dan vinden we
(48x l,065)/i00 = 0,511 en dat is precies de fractie mannen in de populatie.
Evenzo komt de fractie vrouwen precies goed uit. De gewogen steekproef is dus re-
presentatief met betrekking tot de variabele geslacbt.

Zijn er meer hulpvariabelen, dat wordt de zaak ingewikkelder: Hoe breng je de
steekproef voor meer variabelen tegelijk in orde? In deze paragraaf zullen we een
drietal technieken voor wegen bespreken die dit idee verder uitwerken. Ret zijn de
klassieke post-stratificatie en twee uitbreidingen daarvan: lineair wegen en multi-
plicatief wegen.

4.2. Post-stratificatie

De meest elementaire wijze om wegen uit te breiden naar meer variabelen, is post-
stratificatie. Bij post-stratlficatie deelt men de populatie op in strata. Rebben we
&n bulpvariabele, dan zijn er evenwel strata als de hulpvariabele klassen beeft. Bij
meer variabelen is bet aantal strata betprodukt van de aantallen klassen per varia-
bele. Stel we bebben bij bet Samploniscbe voorbeeld ook nog de bescbikking over
de bulpvariabele leeftijd in drie categorieen (long, middelbaar en oud). Dan is er
bij de stratificatie naar de hulpvariabelen leeftijd en geslacbt een stratum voor elke
combinatie van leeftijd en geslacbt en dat geeft bier 2 x 3 = 6 strata. Kennen we
nu de verdeling van de populatie over de aldus gevormde strata dan kunnen we
voor elk stratum een gewicht bepalen. In tabel 4.2. wordt dit geillustreerd aan de
band van een steekproef uit Sarnploni~.

Tabel 4.2. 07~gen van aen steekproef van 100 op basis van twee hulpvariabelen.

Populatie Steekproef Gewicbten

Man Vrouw Man Vrouw Man Vrouw
Jong - 226 209 Jong 11 16 Jong 2,055 1,306
Middelbaar 152 144 Middelbaar 24 26 ~MiddeIbaar0,633 0,554
Oud - 133 ~136 Oud - -- 13 10 Oud 1,023 1,360

De gewichten zijn op dezelfde manier bepaald als in tabel 4.1. Maar nu bebben we
bereikt dat de steekproef representatief is geworden met betrekking tot zowel leef-
tijd als geslacbt. Sterker nog, de steekproef is ook representatief voor geslacbt bin-
nen elke leeftijdscategorie en, omgekeerd, voor leeftijd binnen elk geslacbt.
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Het is belangrijk om zoveel mogelijke bulpvariabelen te gebruiken, want dan
wordt de steekproef in zoveel mogelijk opzicbten representatief. Er zitten ecbter
twee adders onder bet gras, waardoor in werkelijkbeid de zaken iets minder roos-
kleurig zijn dan ze lijken. De eerste adder wordt geillustreerd in tabel 4.3.

Tabel 4.3. Het probleem van de lege cellen

Populatie Steekproef Gewichten

Man Vrouw Man Vrouw Man Vrouw

Jong 226 209 Jong 0 21 Jong 7 0,994
Middelbaar 152 144 Middelbaar 28 31 Middelbaar 0,543 0,465
Oud 133 136 Oud 20 0 C’ud 0,655 ?

Als er veel hulpvariabelen worden gebruikt voor bet maken van de strata of bet
aantal waarnemingen is niet al te groot, dan is bet niet uitgesloten, dat in sommige
strata geen waarnemingen bescbikbaar komen. Kennelijk is dit bet geval in tabel
4.3. voor de jonge mannen en de oude vrouwen. Voor die twee strata kunnen we
geen gewicbten berekenen. Post-stratificatie kan bier dus niet worden toegepast.
Traditioneel wordt dit opgelost door lege cellen samen te voegen met erop Iijkende
gevulde cellen. Bij grote stratificaties met veel bulpvariabelen is dit meestal een
tijdrovend en ingewikkeld proces.
De tweede adder wordt geillustreerd in tabel 4.4.

Tabel 4.4. Het probleem van de onthrekende informatie.

Populatie Steekproef

Man Vrouw Totaal Man Vrouw Totaal

Jong ? 7 435 Jong 11 16 27
Middelbaar ? 296 Middelbaar 24 26 50
Oud ? 269 Oud 13 10 23

Totaal 511 489 1000 Totaal 48 52 100

Hier bebben we een keurige stratificatie met gevulde celien, maar belaas is ten aan-
zien van de bulpvariabelen niet voldoende informatie bescbikbaar: alleen de mar-
ginale aantallen zijn bekend en niet de uitsplitsing. Ook bier kunnen geen gewich-
ten worden berekend, maar nu omdat de populatie-aantallen in de strata niet be-
kend zijn. Dit probleem kan worden opgelost door ~n van de twee bulpvariabelen
niet te gebruiken: stratificeer of naar leeftijd of naar geslacbt, maar niet naar alle-
bei.

4.3. Lineair wegen

De metbode van lineair wegen biedt een alternatief daar waar de traditionele post-
stratificatie faalt. De methode is ontwikkeld door Betbiebem en Keller (1983). Li-
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neair wegeri kan worden toegepast in de twee in de vorige deelparagraaf gescbetste
probleem-situaties.
Uitgangspu~t is dat als eenvolledige post-stratificatie niet mogelijk is, je tocb moet
proberen om gewichten te berekenen op basis van zoveel mogelijk van de beschik-
bare informatie. Bij beide problemen, dat van de lege cellen en dat van bet gebrek
aan populatie-informatie, kan gekozen worden voor bet uitvoeren van post-
stratificatie op basis van ~n bulpvariabele. Met lineair wegen kunnen meer post-
stratificaties tegelijkertijd worden uitgevoerd, dus zowel enerzijds een stratificatie
naar geslacbt a~s anderzijds een stratificatie naar leeftijd.

Ret berekenen van de gewicbten vereist enige wiskunde. Voor iedere post-stratifi-
catie wordt een reeks dummy-variabelen ingevoerd, ~&nvoor elk stratum. Zo krij-
gen we in bet voorbeeld voor geslacbt twee dummy-variabelen en voor leeftijd drie
dummy-variabelen. Bij iedere respondent hoort dus eenvector vanvijf dummy-va-
riabelen. Deze vectoren vormende rijen van de matrix X van hulpvariabelen. In ta-
bel 4.5. wordt een voorbeeld gegeven.

Tabel 4.5. Dc mcgellike waarden van de dummy-variabelen poor de si,nultane stratlficatie
flaar geslacht en leeftild.

Geslacht - Leeftijd X

1 2 3 4 5

Man
Man
Man
Vrouw
Vrouw
Vrouw

JOng
Middelbaar
Oud
Jong

- Middelbaar
Oud

0
0
0
0
0
0

1
1
1
1
1
1

0
0
0
0
0
0

-

0
0
0
0
0
0

1
1
1
1
1
1

De matrix X bevat de steekproefgegevens ten aanzien van de hulpvariabelen. Ver-
der is nog-n~dig de vector X van populatiegemiddelden van de bulpvariabelen. Dit
zijn de kolomgemiddelden van~ als deze matrix alle populatiegegevens zou bevat-
ten. In onsgeval bestaat X uit 5 elementen: de fractie mannen, vrouwen, jongeren,
middelbaren en ouderen in de populatie.
Dus X ==(0,51l 0,489 0,435 0,296 0,269). Vervolgens kan een vector v van go-
wicbtsco~ffici~nten worden berekend met bebuip van de formule

v = n(X’X)’X. (4.1)

Met bebulp van deze gewicbtsco~ffici~nten kunnen nu gewicbten worden bepaald.
Doze gewtchten worden verkregen door per record bet inproduct te nemen van de
gewicbtsco~fficienten en de waardon van de bulpvariabelen.
Aldus ontstaat de vector w van gewichten, met

w Xv. (4.2)
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Dat dit goode gewichten oplevert, wordt duidelijk als we met doze gewichten pro-

boron do (al bokende) gemiddeldon van do hulpvariabeion to schatten. Dat levert

X’w = X’Xv/n = nX’X(X’X)’X/n = X. (4.3)

Ret is heel good mogolijk dat do matrix X’X singulior is, maar dat kan in do prak-
tijk oenvoudig worden opgelost door hot verwijderon van redundante kolommen
uit X, of door hot opleggon van rostrictios aan do waarden van do gewichtsco~ffi-
ci~nten in do vector v. Hior is dit probleem opgelost door bet opnemon van eon ko-
loin met ~nen in X en opleggen van do ois dat do co~ffici~nten beboronde bij ~n
bulpvariabele tot nul mooton optollen. Voor do gegevons uit tabel 4.4. wordt de
matrix X,X nu gelijk aan

[100 48 52 27 50 231
148 48 0 11 24 13
j52 0521626101

X’X= 127 11 16 27 0 0
1502426 050 01
L23 13 10 0 0 23 J

wanrin do oersto nj en kolom hot gevoig zijn van hot opnomen van eon kolom met
enon in X als oorste kolom. Do vector x van populatiogogevens wordt

x = (1,000 0,511 0,489 0,435 0,296 0,269)

Toepassen van formule (4.1) geeft do volgende vector van gowichtscoeffici~nton:

v = (1,127 0,080 -0,080 0,499 -0,532 0,032)

Roe mooten we doze co~ffici~nton intorpretoron? Rot gowicbt dat aan eon record in
do steekproef wordt toegekond, is opgebouwd uit eon aantal compononton. Elke
record krijgt in ieder geval eon bijdrage van 1,127.
Afbankelijk van hot goslacht komt daar 0,080 bij (voor eon man) of gaat or 0,080
af (voor do vrouw). Verder is or nog eon bijdrageafbankelijk van do leeftijd: 0,499
orbij voor jongoron, 0,532 eraf voor middelbaren en 0,032 erbij voor ouderen. Zo
krijgt eon oude vrouw eon gowicht 1,127 - 0,080 + 0,032 = 1,079. In tabel 4.6.
staat voor olke combinatie van geslacbt en Ieeftijd bet berokende gowicbt.

Tabel 4.6. De gewichten bij simultane stratlficatie naar geslacht en leeftUd.

Geslacht Leeftijd Gewicht

Man Jong 1,127 + 0,080 + 0,499 = 1,706
Man Middelbaar 1,127 + 0,808 — 0,532 = 0,676
Man Oud 1,127 + 0,080 + 0,032 = 1,240
Vrouw Jong 1,127 — 0,080 + 0,499 = 1,546
Vrouw Middelbaar 1,127 — 0,080 — 0,532 = 0,515
Vrouw Oud 1,127 — 0,080 + 0,032 = 1,079
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Op eenvoudige wijze kan worden nagogaan dat do steekproef enorzijds roprosonta-
tief is ten aanzien van geslacbt en anderzijds ton aanzion van loeftijd, maar niot
voor elke combinatie van geslacbt on Ieeftijd.

4.4. Multiplicatief wegen

Bij Iineair xvogon ontstaan do gewicbten als eon lineaire combinatie van bijdragon
die afkornstig zijn van do verscbillende stratificaties. Bij multiplicatiof wegen wor-
don de gowicbton verkrogen als product van bijdragen die afkomstig zijn van do
verschillonde stratificatios. --
Multiplicatiof wegen staat ook wel bekend onder do namen ‘raking’, ‘raking ratio
estimation’ of ‘iterative proportional fitting’. Zoals do laatste naam al aanduidt,
wordon do gewicbten bepaald in eon itoratief proces. We illustreren do gang van
zaken woor aan do band van do gegovens uit tabel 4.4. We beginnen met gewicbts-
factoron die voor rijon on kolommen van do tabol op I op zijn gozot, zie tabel 4.7.

Tabel 4.7. Dc startsituatie veer multiplicatief wegen.

Man Vrouw Factor Gowogen som Populatie

Jong
Middelbaar
Oud

11
24
13

16
26
10

1,000
1,000
1,000

27,000
50,000
23,000

- 43,500
29,600
26,900

Factor
Gewogon som
Populatie

1,000
48,000
51,100

1,000
52 000
48,900

100,000 -

100,000

Rot gewicbt voor elke cel in do tabel wordt verkregen door do corresponderondo
nj- en kolomfactor met olkaar to vermenigvuldigon. D~ gowogon som voor eon nj
of kolom onistaat door do met do gowicbton gewogen col-aantallon op to tollen. Do
mot populatie aangegoven nj on kolom geven aan hoe do verdeling in do stoekproof
zou mooten zijn uitgaando van do populatie-aantallon. Ret zijn do populatie-
aantallon, maar teruggebracbt naar do steekproefomvang.
We gaan nu oorst do factoron in do rijon aanpassen, on wel zodanig dat do gowogon
som in ovoroonstemming is met do populatievordeling. Ret resultaat staat in tabol
4.8.

Tabel 4.8. Dosituatie bi] inultiplicatief wegen na de cerste stap.

Man Vrouw Factor Gewogen som Populatie
Jong -- -
Middelbaar
Oud

11
24
13

16
26
10

1,611
0,592
1170

43,500
29,600
26,900

-

43,500
29,600
26,900

Factor -
Gowogen scm
Populatie - -

1,000
47,135
51,100

1,000
52,865
48 900

100 000
100,000

158



Do niouwe factoren worden gevonden door in tabel 4.7. do waardon in do kolom
‘populatie’ todelen door do waardon in do kolom ‘gowogensom’, dus bijvoorbeeld
43,500 / 27,000 = 1,611. Als do rijfactoron voranderon, veranderen ook do go-
wicbten, en dit boeft consequonties voor do gewogen sommen van do kolommon.

Tabel 4.9. De situatie bi] multiplicatief wegen na de tweede stap.

Man Vrouw Factor Gewogen som Populatie
Jong
Middelbaar
Oud

11
24
13

16
26
10

1,611
0,592
1,170

43,057
29,641
27,302

43,500
29,600
26,900

Factor
Gewogen som
Populatie

1,084
51,100
51,100

0,925
48,900
48,900

100,000
100,000

Do volgende stap in bet itoratieproces is nu dat do kolomfactoren in orde worden
gemaakt. Dit gaat op dezolfdo manior als bij do rijen en bet resultaat staat in tabel
4.9. Mork op dat door dozeactie do gewogonsommon in do rijen weerworden aango-
tast, maar do situatie is niet moor zo erg als bij bet begin,. Inderdaad, als we dit pro-
cos van om en om rijon en kolommen aanpassen voorizetton, dan ontstaat or op
een gegevon moment eon situatie waarin zowol rijen als kolommen good zijn. Ret
oindresultaat, verkregen na zes stappen, staat in tabel 4.10.

Tabel 4.10. De situatie bi] multiplicatief wegen na zes stappen.

Man Vrouw Factor Gewogen som Populatie

Jong
Middelbaar
Oud

11
24
13

16
26
10

1,767
0,591
1,152

43,500
29,600
26,900

43,500
29,600
26,900

Factor
Gewogen som
Populatie

1,086
51,100
51,100

0,924
48,900
48,900

100,000
100,000

Do uiteindelijke gewicbten worden verkregen door correspondoronde nj- on ko-
lomfactoron met elkaar to vermenigvuldigon. Zo krijgt eon oude vrouw oen go-
wicbt 1,152 xO,924 = 1,064. Merk op dat dit gewicbt afwijkt van bet gewicbt
1,097 dat was govonden bij lincair wegon. Do metbodon leveren verscbillonde resul-
taten.

Als lineair wegen niot betzolfde is als multiplicatiof wogon, welke methode vordient
dan do voorkour? In principo moot die motbode worden gokozon die do moost
nauwkourige schatters oplevert. Bij Iineair wegen is or eon rechtstreeks verband
met regrossie-analyso. Bescbouw eon rogressiomodel dat bet gedrag van do doelva-
riabolo van hot onderzook proboert to vorklaren uit do bulpvariabolen. Naarmate
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dat rogressiomodel beter past, zal lineair wegen nauwkouriger schatters opleveren.
Bovendien is hot via do rogressie-tbeoriemogelijk omvariantios van schatters to be-
palen die door lincair wegen zijn verkregen. Zie voor moor details Bethlehem en
Kersten (1985b) en Bethlehem on Kersten (1986). Voor multiplicatief wegen bostaat
niet zo’n acbterliggondo theorie. Ook is bet niot mogelijk variantios to bopalen (nog
wel voor ~5n of twee stappen, maar niet voor moor stappon). Niettemin zou bet
best kunnon dat concoptuool multiplicatiove gewichten realistiscber zijn dan lineai-
re gowicbton. Nader onderzoek zal dat moeten uitwijzon.

NOOT

* De in dit rapport weergegeven opvattingen ZiTh die vande auteurs en komen niet noodzakelijk over-
een met hot beleid van hot Centraal Bureau voor de Statistiek of Rabobank Nederland.
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11. Wetenschappelijk onderzoek in de
marketing

J.M.D. KOSTER

SAMENVATTING

Dit artikel behandelt de stand van zaken met betrekking tot bet wetenschappelijk onderzoek
in de marketing-discipline. Met name worden invloeden van wetenschapstheoretische uit-
gangspunten en vooronderstellingen op dit onderzoek, en de daaruit voortvloeiende marke-
ting-kennis, belicht. Het blijkt dat de marketing-discipline op dit moment door &~n weten-
schapstheoretische visie wordt gedomineerd. Deze visie is gedateerden dringend toe aan ver-
vanging, wil de marketing tot een volwaardige tak vanwetenschap uitgroeien. De voorgestel-
de alternatieve visies zijn nog onvoldoende gerijpt om nieuwe uitgangspunten en vooral me-
thodologieen te verschaffen.
Het is dan ook noodzakelijk grote aandacht te besteden aan de verdere uitwerking van deze
alternatieve visies.

1. INLEIDING

Dit artikel gaat over wetenschappelijk onderzoek naar marketing-verschijnselen.
Dit is niet hetzelfde als marketingonderzoek of marktonderzoek, ofschoon wel een
relatie tussen deze begrippen bestaat. Doel van het wetenschappelijk onderzoek is
het verwerven van wetenschappelijke kennis omtrent marketing-verschijnselen.
Deze aktiviteit wordt wel ‘marketing science’ (marketing-discipline of -weten-
schap) genoemd en beheist het beschrijven, verkiaren, voorspellen en wellicht zelfs
het beheersen van marketing-fenomenen.
Marktonderzoek en marketingonderzoek, belangrijke instrumenten voor analyse
en beleidsvoorbereiding ten behoeve van functionele naarketing-beslissingen (mar-
keting-management), maken gebruik van methoden en technieken, die met behuip
van resultaten uit het wetenschappelijk onderzoek ontwikkeld zijn.
Verwarrend blijft evenwel dat niet alleen het empirisch object van de marketing-
wetenschap, namelijk de marketing-verschijnselen, maar ook de discipline zeifmet
dezelfde term worden aangeduid. In het vervolg zal met de term ‘marketing’ de we-
tenschappelijke discipline worden bedoeld en zal ‘onderzoek’ naar wetenschappe-
lijk onderzoek verwijzen.

Ret onderzoek naar de beginselen en uitgangspunten van bet vakgebied, zoals dat
in de loop der jaren is verricht, valt globaal uiteen in twee probleemgebieden; bet
legitimeringsvraagstuk en de kwestie van het kenobject of domein van de marke-
ting. Ret legitimeringsvraagstuk betreft het aloude strijdpunt of marketing nu wel
of geen (tak van) wetenschap is (of kan zijn). Wij stelien ons op het standpunt dat
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zowel het marketing management als de marketing science zelfstandig bestaans-
recht heeft. OWer het tweede probleemgebied betreffende de vaststelling van het
kenobject is vanouds veel discussie geweest. Vaak wordt de vraag naar de weten-
schappelijkheid van de marketing-discipline afhankelijk gemaakt van de omvang
van het domein. In dit betoog gaan weuit van Kotler’s definitie (1980) als indicator
van bovenstaand domein:
‘marketing-verschijnselen zijn die as7pecten van het menselijk handelen, die ge-
richt zijn op het bevredigen van behoeften door middel van ruilprocessen.’

Sinds enkele jaren staat een nieuw on-derwerp op het gebied van de marketing-
grondslagen inde belangstelling. Dit duidt men wel aan met de term ‘philosophy of
marketing science’ (Hunt, 1976), waarmee opvattingen omtrent methodologie en
wetenschapsleer in de marketing-discipline wordt bedoeld. De wetenschapsleer be-
studeert de aard van wetenschappelijke kennis en de wijzen waarop deze wordt (of
zou moeten worden) verkregen, wat onder meer inhoudt hoe theorievorming
plaatsvindt, wat de struktuur is van theorieen, hoe wordt verklaard en voorspeld,
en welke verschillen en overeenkomsten er zijn tussen de bestaande wetenschap-
pen. Methodologie in engere zin verwijst naar de studie van methoden, procedures
en opbouw van ~n specifieke of een aantal verwante disciplines.
Wetenschapstheorie en methodologie zijn sterk met elkaar verbonden, aangezien
wetenschapstheoretische inzichten, naast het domein van onderzoek, mede bepa-
lend zijn voor de selectie van onderzoeksmethoden. Deze reflecteren op onder-
zoeksresultaten, en derhalve op de vakwetenschappelijke kennis (fig. 1).

WETENSCHAPSLEER

WERKELIIRHEID

Figuur 1.
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WETENSCJ-{APSLEER

I METATHEORIE

Figuur 2.

Onder metatheorie verstaan we die delen van de wetenschapsleer en methodologie,
die betrekking hebben op theorievorming als doel en middel van wetenschap (fig.
2).
In dit artikel willen we de metatheoretische vooronderstellingen, zoals die aan on-
derzoek in de marketing ten grondslag liggen, expliciteren. Deze vooronderstellin-
gen beinvloeden het vakwetenschappelijk onderzoek en kennis en zijn derhalve te
belangrijk om impliciet te blijven. Daartoe zullen we allereerst aandacht besteden
aan de wetenschapsleer om zodoende een begrippenkader te scheppen, waarmee
we de marketing-discipline kunnen beschrijven en analyseren.

2. METATHEORETISCH KADER

De vraag naar metatheoretische vooronderstellingen in de marketing is gedeeltelijk
subjectief, daar het gaat om denkbeelden van wetenschappers over hoe wetenschap
wordt en zou moeten worden bedreven.
We gaan er echter vanuit dat er onder hen een zekere conformiteit bestaat met be-
trekking tot deze vooronderstellingen. Wetenschap is een sociale activiteit, waarin
communicatie een centrale rol speelt. Enige overeenstemming over de betekenis
van begrippen, definities en vooronderstellingen is een noodzakelijke voorwaarde
voor de ontwikkeling van een vakgebied. Er is geen aanleiding deze overeenstem-
ming voor de marketing in twijfel te trekken, mede gezien de afwezigheid van enige
discussie hieromtrent.
Voorts nemen we aan dat het mogelijk is metatheoretische vooronderstellingen in
de marketing onder te brengen bij ~n of bij een combinatie van enkele weten-
schapsfilosofische stromingen, aangezien niet aannemelijk is dat in de marketing
unieke filosofische gedachten circuleren.

De wetenschapsleer bestudeert de aard van wetenschappelijke kennis en de wijzen
waarop deze wordt nagestreefd en bereikt. Wetenschappelijke kennis onderscheidt
zich van alledaagse kennis, doordat zij voldoet aan een aantal bijzondere eisen, zo-
als algemene geldigheid, gegrondheid, systematiek, en intersubj ectiviteit.
Theorieen en hypothesen in empirische wetenschappen moeten bovendien voldoen
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aan de eis van empirische toctsbaarheid. We stelden reeds vast dat wijsgerige ori~n-
taties betreffende wetenschapsbeoefening uiteen lopen.
In de eerste plaats hangen de hedendaagse wetenschapsfilosofen, en daarin ver-
schillen zij niet van andere wetenschappers, verschillende conflicterende theorie~n
aan. In de tweede plaats doet het verschijnsel zich voor dat oudere wetenschaps-
theoretische denkbeelden, die door hedendaagse filosofen al zijn verlaten, bijiven
voortleven in de afzonderlijke disciplines. De oorzaak hiervan is dat de interesse
van de vakwetenschappelijke onderzoekers primair gericht is op het studie-object
van het desbetreffende vakgebied. Nieuwe wetenschapstheoretische inzichten sij-
pelen sleclits langzaam door, en men is pas g~neigd hieraan serieuze aandacht te
besteden, wanneer een discipline in een grondslagencrisis dreigt te geraken. Hier-
onder volgt een zee’ beknopt overzicht van de belangrijkste wetenschapstheoreti-
sche stroming~n.

2.1. Empirisrne/inductivisrne/logisch positivisme

Empiristen huldigen de opvatting -dat zintuiglijke waarneming de enige bron van
kennis is. Volgens het logisch positivisme, een vorm vait empirisme, kan een uit-
spraak alleen dan zinvol zijn, indien daarvoor een empirische evidentie bestaat, of
indien de uitspraak met behulp van (logische) regels tot de directe waarneming her-
leidbaar is.
De Logisch positivist streeft naar zuivere observatie, zonder enige voorkennis of
vooroordeel. Wetenschappelijk onderzoek begint naar ziin meningniet eenschone
lei, verschaft vervolgens door observatie onfeilbare waarnemingsgegevens, die
zonder gerelateerd te worden aan vooropgezette ideeen, door middel van inductie
tot een theorie leiden. Theorieen stellen de onderzoeker in staat middels deductie-
ye redeneringen verschijnselen te verkiaren en te voorspellen. De logisch positivist
leidt nit een theorie hypothetische uitspraken af, die hij vervolgens toetst aan waar-
nemingsgegevens. Als beide met elkaar kioppen, is de theorie beter bevestigd en is
de waarheid van de theorie waarschijnlijker geworden. Op deze wijzegroeit weten-
schappelijke kennis.

Kritiek op het logisch positivisme heeft onder meer betrekking op de rechtvaardi-
ging van inductie (een inductieve redenering bezit immers geen logische geldigheid)
en op de rol van waarnemingsgegevens, wier onfeilbaarheid en onafhankelijkheid
op kennistheoretische gronden niet is vol te houden. Daarbij komt dat iedere waar-
nemingsuitspraak in ~n of andere taal wordt geformuleerd, waarbij een (feilbaar)
theoretisch model wordt verondersteld, hoe vaag dit ook moge zijn. De waarne-
ming vindt plaats in een zekere context, die mede bepalend is voor de waarne-
mingsuitspraak.

2.2. Falsificationisme/kritisch rationalisme

Het kritisch rationalisme onderkent de eenzijdigheid in bet empirisme en in bet
oorspronkelijke rationalisme (waarin kennisverwerving uitsluitend mogelijk is
door middel van de rede) en combineert beide. Het kritisch rationalisme, en in bet
bijzonder bet falsificationisme van Popper, staat op verschillende punten lijnrecht
tegenover bet logiseb positivisme, bijvoorbeeld in bet uitgangspunt dat wetensebap
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niet begint met waarnemingen, maar met problemen en speculatieve hypothesen,
die door ‘trial and error’ worden weerlegd of bevestigd.
De falsificationist eist dat theorie~n en hypothesen falsifieerbaar zijn, aangezien
weerlegging logisch te rechtvaardigen is. Popper ve:rvangt het aloude zekerheids-
ideaal door het diepgangsideaal, omdat hij het onmogelijk acht zekerheid te ver-
krijgen over het waarheidsgehalte van een theorie.
Deze oplossing is bovendien vruchtbaarder en leidt tot exact geformuleerde, diep-
gaande en veel verklarende theorieen, die ondjubbelzinnige aanwijzingen bevatten
voor de wijze waarop hun eigen falsificatie tot stand zou kunnen komen. Een theo-
ne is beter dan een andere, indien de eerste empirische toetsen overleeft, die de an-
dere theorie weerleggen.
De wetenschap gaat vooruit doordat van nieuwe theorieen wordt ge~ist, dat ze
enerzijds meer falsifieerbaar zijn en dus meer inhoud hebben, en anderzijds door
minder (of liever geen) waarnemingsgegevens worden weerlegd.

Een belangrijk punt van kritiek is dat falsificaties evenzeer feilbaar zijn, omdat ze
op feilbare waarnemingsuitspraken zijn gebaseerd. Popper suggereert een empiri-
sche basis, bestaande uit bij conventie geaccepteerde basisuitspraken, te construe-
ren. Blijft echter het probleem van de complexiteit van een falsificatie.
ledere waarnemingsuitspraak wordt gedaan in de context van eenaantal theorie~n,
hypothesen en vooronderstellingen, die alle onjuist kunnen zijn.

2.3. Lakatos

Lakatos onderkent in zijn verfijning van het kritisch rationalisme dat een enkele
falsificatie een theorie kan weerleggen. Hij introduceerde de zogenaamde scientific
research programmes, die bestaan uit reeksen theonieen. Deze theorie~n kenmer-
ken zich door een gemeenschappelijke harde kern (hard core). Daaromheen be-
vindt zich een beschermgordel (protective belt) van hu1ptheorie~n en -hypothesen,
die gewijzigd kunnen worden. De harde kern van het onderzoeksprogramma daar-
entegen is door methodologische afspraak immuun voor falsificaties (negatieve
heuristiek). Falsificaties worden opgevangen door nanpassingen in de beseherm-
gordel. De positieve heuristiek geeft (vage) aanwijzingen hoe het programma zich
in de toekomst zou moeten ontwikkelen. Verificatie vormt een belangrijke onder-
steuning van de harde kern. Falsificaties staan niet op zich zeif, maar vinden altijd
plaats in het licht van een alternatieve theonie.
Theorieen volgen elkaar op binnen een onderzoeksprogramma, waarbij de harde
kern intact blijft. Maar ook onderzoeksprogramma’s kunnen elkaar opvolgen.
Een degeneratief programma, dat geen voorgang rneer boekt, wordt opgevolgd
door een progressief programma, dat (voortdurend) nieuwe verschijnselen ver-
klaart en voorspelt. Lakatos legt niet de nadruk op falsificatie, maar op de produc-
tiviteit van onderzoeksprogramma’s.

2.4. Kuhn

De vooral beschrijvende wetenschapstheorie van Kuhn is bemvloed door sociologi-
sche aspecten van wetenschapsbeoefening. Volgens Kuhn is wetenschap geen ge-
lijkmatig groeiend lichaam van kennis, maar doen zich duidelijk revoluties voor.
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De voortgang van wetenschap wordt in zijn visie als volgt samengevat’:
voorwetenschappelijke (preparadigmatische) periode — normale wetensehap
(paradigma) crisis (ernstige anomalie~n) — revolutie (geniale inval) — nieuwe
normale wetenschap (nieuwe paradigma) — nieuwe crisis, etc.

Fen paradigma bestaat uit wetten en definities, metafysische aannamen over de
werkelijkheid, methodologisehe eisen, waarden en exemplarisehe probleemoplos-
singen.
Waarnemingsuitspreken worden door de paradigma gec-onstrueerd. Wetenschap-
pers houden zich bezig met ‘puzzles’, welke zich binnen het vigerende paradigma
voordoen. Men houdt star vast nan het paradigma; falsificaties in de popperiaanse
zin zijn uitgesloten. De noodzaak van een paradigma is gelegen in het feit dat on-
derzoekers op geconcentreerde wijze detailprobLemen ter hand kunnen nemen,
zonder zich te vermoeien in filosofisehe discussies over grondslagen en uit-
gangspunten.

Indien onoplosbare problemen, die ook in een periode van normale wetensehap al-
tijd aanwezig zija, zodanig escaleren dat onderzoekers in grote getale over grond-
slagen discussi~ren, verkeert het vakgebied ineen crisis. Een paradigma wordt ech-
ter pas verworpen, nadat een alternatief paradigma is ontwikkeld dat een oplossing
biedt voor het anomalieprobleem.
Paradigma-wisseling kan niet uitsluitend op logische of empirisehe gronden wor-
den verklaard. Twee paradigmata zijn onderling absoluut onvergelijkbaar. Tussen
de verschillende aanhangers is geen discus-sie mogelijk, orndat zij verschillende be-
grippen en definities hanteren.
Kuhn spreekt in dit verband van incommensurabiliteit en gebruikt termen als loya-
liteit en bekering om het in zijn ogen irrationele proces van paradigma-wisseling te
beschrijven.

2.5. Feyerabend

Feyerabend ontwikkelde het kennistheoreitisch anarchisme, onder het motto ‘any-
thing goes’. Hij concludeert dat er geen methodologische regel is, die niet met voe-
ten is getreden. Feyerabend verwerpt het monoparadigmatisehe standpunt van
Kuhn. Alles kan, iedere methode is in principe geoorloofd. Dit leidt tot een veel-
heid nan theorie~n en paradigmata, hetgeen zeer vruchtbaar is, omdat concurre-
rende theorie~n impliciete nannamen in andere theorie~n verduidelijken en betwis-
ten. Het zoeken naar rationele grondslagen voor wetenschapsbeoefening is onzin-
nig, omdat deze niet bestaan. Feyerabend ontkent de bijzondere status van de we-
tenschap en vergelij kt haar met ideologie of religie.

3. DE MARKETING-DISCIPLINE

3.1. Inleiding

We signaleerden al eerder dat metatheoretische vooronderstellingen doorwerken
op kennis en onderzoek in een discipline. De invloed van deze vooronderstellingen
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op de aard van wetenschappelijke kennis verloopt via het vakwetenschappelijk on-
derzoek.
Een analyse van kennis en onderzoek geeft derhalve inzicht in metatheoretische
uitgangspunten. De tot nu toe gangbare wetenschapsfilosofische stroming in de
marketing wordt aangeduid met ‘traditionele visie’. .Daarnaast zal ook een aantal
alternatieve visies worden besproken.

3.2. De aard van marketing-kennis

De aard van wetenschappelijke kennis wordt enerzijds bepaald door het domein
van onderzoek, en anderzijds door de gehanteerde methoden van onderzoek en
achterliggende uitgangspunten bij de totstandkoming van deze kennis. Traditio-
neel is er relatief weinig aandacht voor theorie~n en theorievorming in de marke-
ting. De meeste onderzoeken worden als empirisch getypeerd, waarmee men be-
doelt: niet gericht op het ontwikkelen van nieuwe theorie~n, maar praktisch, toege-
past, specifiek en probleem-oplossend. Dit is een belangrijke oorzaak van het ge-
ringe abstracte-niveau en de beperkte generalisatie van marketing-kennis. Een al-
gemene marketing-theorie, met een hoog abstractie-niveau, die tevens een groot
domein omvat, bestaat op dit moment niet. Hoewel bijna iedereen instemt met bet
sinds 1969 gestaag uitgebreide marketing-domein (zie Kotlers eerder geciteerde de-
finitie als indicatie), is de inhoud van de marketing-theorie~n hierbij achtergeble-
yen. Het huidige ‘subject paradigm’ (domein-paradLigma) betreft vooral consu-
mentengedrag, goederen, diensten, de marketing-mix., verkopen, winstmaximalise-
ring, kortom: voornamelijk de profit/micro/normatieve cel van Hunts classifica-
tiesehema (1976). Dit wordt wel bet 4P’s-paradigma genoemd. De bestaande theo-
rie~n in de marketing zijn veelal ontstaan door transponeren, om niet te zeggen ex-
ploiteren, van theorie~n uit andere disciplines, met name de economie, sociologie
en psychologie. Dientengevolge maakt marketing-kennis een fragmentarisehe en
verspreide indruk.

Van oudsher is de marketing een praktische discipline. Wetenschappelijke aspira-
ties zija van veel jongere datum. Een oorzaak voor de nadruk op empiriseb onder-
zoek is dan ook de invloed van praktijkmensen uit bet marketing management die
van marketing-onderzoekers gaan ‘la science pour La :science’-houding accepteren.
Een andere oorzaak van de geringeaandacht voor theorievorming is de overtuiging
dat de ontwikkeling van marketing-theorie~n en -wetmatigheden op voorhand
wordt verhinderd door de complexiteit, variabiliteit en dynamiek van marketing-
verschijnselen. Tenslotte merken we op dat ook metatheoretisehe vooronderstel-
lingen van wetenschappers bet marketing-onderzoek en derhalve de aard van mar-
keting-kennis beYnvloeden. De vaak gehanteerde enge definitie van wetenschap
duidt op logisch positivistische invloeden.

Uiteraard is er ook kritiek, bijvoorbeeld door Dayen Wensley (1983): ‘In short the
generally accepted paradigms for marketing are simplistic and incomplete in their
consideration of major elements of both the practice and the discipline of marke-
ting’. Arndt (1978) schrijft: ‘So far, marketing and consumer research inspired by
the marketing concept has tended to support such an oversimplified, passivemodel
of man.
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In de terminologie van Kuhn zouden we kunnen stellen dat de marketing-discipline
als gevoig van anomalie~n in een situatie van crisis verzeild is geraakt. Hoewel op
dit moment versehullende alternatieve (subject) paradigmata om de voorrang strij-
den3, leeft het vermoeden dat in de toekomst het rujlproces een centrale rol krijgt
toebedeeld.

3.3. Het onderzoek van marketing-verschijnselen

We schreven dat wetenschappelij k onderzoek in de marketing als overwegend em-
pirisch wordt getypeerd. Hieraan kan worden toegevoegd een voorkeur voor on-
derzoek ten behoeve van normatieve theorie~n.
Het zogenaamde toetsingsonderzoek is verreweg het meest gebruikelijk. Doel van
dit soort onderzoek is het toetsen van ~n of enkele onderling samenhangende hy-
pothesen aan een hoeveelheid empirisch materiaal. Dezehypothesen worden op
deductieve wijze, volgens strikt logisehe regels afgeleid uit bestaande theorie~n.
Het testen van hypothesen is gericht op verificatie of confirmatie van achterliggen-
de theorie~n. Pogingen tot falsificatie worden in veel geringere mate gedaan. Een
probleem is echter dat er in wezen niet zo veel marketing-theorie~n zijn. Dat bete-
kent dat het afleiden van nog niet getoetste, en toch interessante of veel zeggende
hypothesen steeds moeilijker wordt.
Hoe het testen in zijn werk gaat blijke uit onderstaand kookboekrecept van Arndt
(1978):
‘(1) Start with a reasonable, but insignificant or trivial hypothesis.
(2) Spend some time, but not too much, on developing operational definitions of

concepts.
(3) Complete the necessary simple measures in the field or, even better, in the

classroom laboratory, and finally:
(4) Massage the resulting data with apparently high-powered multivariate tech-

niques.’
Het eerste punt is hierboven besproken. Het tweede punt wijst op geringe aandacht
voor operationele definities van begrippen. Tijdens het doen van waarnemingen,
bet derde punt, en het formuleren van waarnemingsuitspraken plaatst de marke-
ting-onderzoeker zich in de positie van buitenstaander, objectiefen onafhankelijk
observator, stellig overtuigd van het feit dat het observeren op generlei wijze het
waargenomene wijzigt of beYnvloedt. Daarbij redeneert hij vanuit een realistisch
standpunt: marketing-verschijnselen bestaan daadwerkelijk en voltrekken zich on-
afhankelijk van de waarneming. Het hoogste ideaal is de absolute zekerheid, ob-
jectiviteit en waardevrijheid met betrekking tot bet onderzoek en de kennis van de
bestudeerde verschijnselen.
De voorliefde voor wiskundige of statistische technieken (Van Schravendijk, 1986)
die Arndt in het vierde puntaanstipt, is wellicht ontsproten aan de gedachte dat ge-
kwantificeerde gegevens wetenschappelijker zijn dan niet-gekwantificeerde. Ret
eigenlijke toetsen van hypothesen vindt veelal plaats in de vorm van ‘relationship
studies’, waarbij verbanden tussen onafhankelijke en afhankelijke variabelen wor-
den gezocht. -

Ret grootste bezwaar tegen de hierboven omschreven methode van hypothesen-
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toetsen is dat deze improductief is terzake van het gestelde doel, i.e. kennisverwer-
ving. Voortdurend wordt bevestigd wat we eigenlijk al wisten. Nieuwe theorie~n
worden te weinig gelanceerd.
Descriptief en exploratief onderzoek komen niet genoeg aan bod. Het overheersen
van het toetsingsonderzoek gericht op bevestiging van theorie~n heeft enerzijds te
maken met een zekere onwennigheid van (pragmatisehe) marketing-onderzoekers
met betrekking tot theorie en theorievorming, en is anderzijds terug te voeren op
metatheoretische vooronderstellingen.
De voorliefde voor kwantitatieve methoden en het streven naar wetenschapsbe-
oefening naar het ideaalbeeld van de natuurwetenschappen (fysicalisme) is zowel
terug te voeren op metatheoretische uitgangspunten als op de (onbewuste) behoef-
te door wetenschappers uit andere vakgebieden gerespecteerd te worden.

3.4. De traditionele visie

Ret begrip ‘traditioneel’ is wellicht misleidend, omdat deze visie tot op heden nog
steeds de enige (belangrijke) stroming in de marketing is. De discipline is zich pas
kort bewust van haar eigenwetenschapsfilosofische uitgangspunten. Uit een analy-
se van de marketing-discipline blij ken de metatheoretisehe vooronderstellingen bet
meest overeen te komen met de eerder besproken (hoofd)stroming van bet empiris-
me/inductivisme/logische positivisme.

Een meer gematigde variant is door Carnap, voortbordurende op bet logisch posi-
tivisme van de Wiener Kreis, ontwikkeld onder de naam ‘logisch empirisme’. Hier-
bij is het (onmogelijke) ideaal van de verificatie vervangen door eengeleidelijk toe-
nemende confirmatie, verkregen door optelling van een groot aantal geslaagde em-
pirische toetsen. Het probleem van de inductie heeft hij getracht te omzeilen door te-
rug te vallen op de waarschijnlijkheidtheoretische versie van bet inductieprincipe:
‘Als men een groot aantal A’s heeft waargenomen onder een grote verscheidenheid
van voorwaarden, en als al deze waargenomen A’s zonder uitzondering de eigen-
schap B bezaten, dan bezitten waarschijnlijk alle A’s de eigenschap B’ (Chalmers
1981, p. 36). Dit wordt ook wel de ‘inductive statisticalmethod’ genoemd. Wat het
logiseb empirisme gemeen heeft met bet oudere logiseb positivisme is: de voorlief-
de voor deductief-nomologische verklaringen; de realistisehe zienswijze; bet stre-
yen naar objectieve waarheid, de cyclus van (onbevoordeelde) observatie, inductie,
deductie en toetsing; de overtuiging dat waarnemingsuitspraken theorie-
onafhankelijk zijn en dat op grond van rationele overwegingen en objectieve toet-
singen en beste theorie uit een aantal concurrerende gekozen kan worden; de be-
langrijke rol van de logica; de fysicalistisehe invloeden en tenslotte de steun voor
de theorie van de ‘single scientific method’.

Een andere vraag is waarom nu juist de boven omschreven stroming bij marketing-
wetensehappers zo goed is aangeslagen. In de vijftiger en begin zestiger jaren, toen
de eerste voorzichtige schreden in de richting van een marketing science werden ge-
zet, was bet logisch empirisme een wijd verbreide stroming, die men in veel disci-
plines kon aantreffen Het lag dus voor de hand dat ook de jonge marketing-
discipline deze wetenschapstheoretische uitgangspunten accepteerde. Het zou
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waarschijnlijk veel moeilijker zijn geweest zich als wetenschappelijke discipline te
presenteren, wanneer men andere uitgangspunten dan gebruikelijk zou volgen. De
reden dat bet logiseb empirisme tot op dit momentde marketing domineert, terwijl
deze stroming in de wetenschapsfilosofie en in andere takken van wetenschap reeds
twee decennia op haar retour is, moet worden gezocht in de pragmatische inslag
van de gemiddelde marketing-wetenschapper, die veelal scholing en interesse in de
wetenschapsleer ontbeert. Daarbij komt dat de resultaten van het wetensehappe-
lijk onderzoek tot voor kort geen aanleiding gaven tot het ter discussie stellen van
metatheoretisehe vooronderstellingen.

Veel marketing-onderzoekers vereenzelvigen het logisch empirisme met DeWeten-
schappelijke Methode, zonder zich ervan bewust te zijn dat wetenschappelijk on-
derzoek niet noodzakelijkerwijs volgens logisch empiristische regels dient te verb-
pen.
Velen zijn echter (nog) niet tevreden met de resultaten behaald op basis van het lo-
giseb empirisme. Het is dan ook niet verwonderlijk dat versehillende marketing-
wetenschappers kritiek hebben geoefend op het aanhangen van de traditionele we-
tenschapstheoretische visie in de marketing.

Om te beginnen wijst men op de vanzelfsprekendheid waarmee de (statistisch) in-
ductieve werkwijze wordt gevolgd. Weliswaar kan men trachten inductie op an-
dere gronden te rechtvaardigen, maar men dient zich terdege bewust te zijn van de
gebreken in deze methode. Een volgend punt van kritiek betreft het besliste ver-
trouwendat marketing-wetenschappers in ervaringsgegevens stellen. Uit de moder-
ne kennistheorie blijkt dat waarnemingen feilbaar zijn. Deze feilbaarheid wordt
volgens critici te weinig onderkend. Zij menen dat marketing-onderzoekers zich bij
voorkeur als onafhankelijke en objectieve observators van De Werkelijkheid
opstellen, zonder dat zij zich daarbij voldoende realiseren dat de waarnemende ac-
tiviteit mede bepalend is voor de uitkomst van de waarneming. Voor de bogisch
empirist begint de wetenschap met de waarneming. Critici wijzen er echter op dat
iedere waarnemingsuitspraak een (feilbaar) theoretisch raam vooronderstelt. Hier-
door is de waarneming afhankelijk van de theorie. De onderzoeker begint naar
hun mening niet met eenschone lei; integendeel, het verzamelen, ordenen en inter-
preterenvindt altijd plaats in het lichtvan ~n of andere theorieof vooronderstelde
regelmatigheid, die vooraf expliciet gemaakt moet worden. Ret idee dat theorie~n
universele geldigheid bezitten, los van de context waarin ze geformuleerd zijn, is
eveneens bestreden. Een ander kritiekpunt is dat het logisch empirisme wetenschap
beschouwt abs eenzuiver rationele activiteit, waarbij de rob van de consensus wordt
ondersehat.

Andere punten van kritiek zijn:
— casuYstisch
— te weinig (creatief) theoretiseb onderzoek
— gebrekkige aansluiting tussen empirisch en conceptueeb-theoretisch onderzoek
— te weinig expboratief en descriptief onderzoek
— terwijl men met de mondgehebe empirische cyclus belijdt, blijkt men zich in de
praktijk voornamebijk op bet toetsen van uit de theorie afgeleide hypothesen te
richten
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— bij het verklaren van verschijnseben worden rivaliserende hypothesen te weinig
in ogensehouw genomen

— het overheersen van ~n metatheoretisehe visie brengt eenzijdigheid en onge-
wenste vooroordelen met zich mee

— de nadruk op kwantificering kan ertoe leiden dat de binding met achterbiggende
begrippen uit het oog wordt verloren.

3.5. Alternatieve visies

Zo uitgebreid de kritiek op het logisch empirisme is, zo gering in aantal, matig uit-
gewerkt en partieeb zijn de voorgestelde alternatieve visies. Uit literatuuronderzoek
komen zes pogingen naar voren. De voorgestelde alternatieve visies hebben ieder
invloeden uit de moderne kennistheorie gemeen.

Zaltman e.a. (1982) plaatsen naast de ‘traditional science’ de ‘contemporary view
of science’. De methoden van de traditionele visie worden in principe gekarakteri-
seerd door: ‘the dispassionate, unbiased formulation and testing (disproving) of
hypotheses in ways that may be easily replicated, such testing procedures and out-
comes being communally available’. De kritiek van Zaltman e.a. op de traditionele
visie in de marketing is dat deze niet zozeer incorrect is, als wel zeer incompleet. De
menselijke of sociale dimensie wordt verwaarboosd. ‘The contemporary view holds
that scientists and their methods are often not unbiased and value-free; that a
posture of objectivity is not always a desirabbe way of discovering knowledge even
if it were possible; that traditional notions of disproving or falsifying hypotheses
are of limited value; and that “reality” may be structured in different yet equally
valid ways.’
De schrijvers zijn niet van mening dat deze hedendaagse visie beter is dan de tradi-
tionele. Zij suggereren dat twee visies beter zijn dan ~n. Het is opmerkelijk dat
Zaltman e.a. enerzijds de traditionele visie ernstig bekritiseren, doch anderzijds
deze visie niet willen laten valben.

Anderson (1983) concludeert uit de ontwikkeling van de wetenschapsleer dat het
nutteloos is te zoeken naar de beste methode voor het evalueren van marketing-
theorie. Relativisme lijkt hem de enigeoplossing: ‘Relativism implies that there are
few truby universal standards of scientific adequacy. Instead, different research
programs (i.e. disciplines, subdisciplines, or collections of disciplines) will adhere
to different methodological, ontological, and metaphysical commitments.
These research programs are highly “encapsulated” and are immunised against at-
tack from the outside. Within a program, knowledge is sanctioned largely by con-
sensus. That is, theories are justified to the extent that they conform to program-
matic commitments.’ Naar de mening van Anderson is wetenschap datgene dat we
afgesproken hebben wetenschap te noemen. In deze abternatieve visie proeven we
elementen uit de wetenschapstheorieen van Kuhn en Lakatos. In 1986 voegt An-
derson in zijn bespreking van het kritisch relativisme hier aan toe: ‘It is argued that
a relativistic construal of this area (consumentengedrag, JK) is far superior to a po-
sitivistic approach because: (1) it provides a more accurate description of how
knowledge is actually generated in the field, (2) it offers a more rigorous and
tough-minded approach to the evaluation, of knowledge in the discipline, and (3) it
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suggests a framework for coming to grips with the various problems that arise in
day-to-day research.’

Peter en Olson (1983) plaatsen twee visies op wetenschap naast elkaar, namelijk
Positivistic/Empiristic (P/F) Science en Relativistic/Constructionist (R/C)
Science.
De P/E benadering komt overeen met wat wij de traditionele visie hebben ge-
noemd. De R/C benadering benadrukt onder meer de volgende aspecten van we-
tenschapsbeoefening: subjectiviteit; context, tijd- en plaats gebonden; invloed van
de waarneming zelf op de data; theorie geladenheid van data; er is niet ~n beste
methode.
Peter en Olson schrijven: ‘Science creates many realities; The processes by which
theories are created, justified and diffused throughout a research community are
needed to understand science; Scientists seek supportive, confirmatory evidence in
order to market to their theories.’
Peter en Olson pleiten voor de R/C benadering, omdat deze productiever is ter za-
ke van het formuleren van creatieve, bruikbare theorie~n.

Deshpande (1983) presenteert twee (methode) paradigmata, het ‘quantitativepara-
digm’ en het ‘qualitative paradigm’. Het eerste paradigm is fysicalistisch en logisch
empiristisch van aard. Het kwalitatieve paradigma vertoont overeenkomsten met de
boven beschreven R/C benadering: ‘Qualitative methods preferred; Concerned
with understanding human behavior from the actor’s frame of reference; Pheno-
menological approach; Subjective’. Deshpande wijst op het gevaar van ‘methods
bias’ door in alle onderzoekssituaties het kwantitatieve paradigma te hanteren,
zelfs wanneer het kwalitatieve meer effect zou sorteren. Hij stelt dan ook ‘triangu-
lating methods’ voor: ‘Triangulation of procedures would then lead to using an
appropriate mix of both quantitative and qualitative methods such that the weak-
nesses of one set of methodologies is compensated for by the strength of the other
and vice versa.’

Ook Ingebrigtsen en Pettersson (1984) onderscheiden twee paradigmata: het ‘con-
temporary marketing paradigm’ en het ‘humanistic paradigm’. Dezezijn meer al-
gemeen- dan wetenschapsfilosofisch van aard. Hun paper is meer beschrijvend dan
voorschrijvend, hoewel we tussen de regels een voorkeur voor het ‘humanistic pa-
radigm’ kunnen lezen. Ret ‘contemporary marketing paradigm’ komt in hoofdlij-
nen overeen met de traditionele visie, maar is in een ruimer wijsgerig kader ge-
plaatst. Enkele karakteristieken van het ‘humanistic paradigm’ zijn: ‘Metaphysics
and methods are coherent; A relative concept of truth; Main stress on interpretati-
ve, describing methods; Pluralism: Quantitative languages are not better than qua-
litative languages; No strive for value-freedom; Problem identification and pro-
blem solving are closely coherent; Idiografic method; Hermeneutics; Phenomeno-
logy’.

Siew Meng Leong (1985) introduceert bet ‘sophisticated methodological falsifica-
tionism’ (SMF) van Lakatos in de marketing: ‘The SMF framework, in contrast,
calls for a methodological pluralism in the discipline, a view consistent with the
Lakatosian tenet of trying to look at things eclectically’. De schrijver is dan ook
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een voorstander van de ‘triangulating methods’ van Desphande. De methodologi-
sche voorschriften van SME zijn:
1. ‘subject theories to strong threats of refutation, and
2. apply research methods with the greatest problem-solving efficacy to uncover

new findings.’

SMF is een meer uitgewerkte en concrete alternatieve visie voor de marketing-disci-
pline. Siew Meng Leong heeft de idee~n van Lakatos letterlijk inde marketingbin-
nen gehaald. Als voordelen van de SMF benadering noemt Meng Leong:
1. Ret aanmoedigen van theoretisch en methodologisch pluralisme, en zodoende

minimalisering van de mogelijkheden van concept uele kortzichtigheid en voor-
oordelen in de keuze van onderzoeksmethoden.

2. Het versehaffen van standaarden voor kwaliteitscontrole om ‘research pro-
grams’ te evalueren en hopelijk een constante vooruitgang van de marketing-
science te waarborgen.

3. Het voorstellen van methodologisehe doelstellingen die bruikbare criteria ver-
schaffen voor het waarderen van huidige en potenti~le onderzoeksmethoden.

4. Ret verschaffen van een reconstructie van de marketing-wetenschap, die consis-
tent is met de hedendaagse structuur van de discipline.

3.6. Besluit

We hebben getracht verbanden tussen de aard van marketing-kennis, onderzoek in
de marketing en metatheoretische vooronderstellingen in kaart te brengen. Een
kritische houding ten aanzien van wetenschap eist dat deze vooronderstellingen ex-
pliciet worden gemaakt. We stelden vast dat marketing-kennis als praktisch, nor-
matief en probleem-gericht getypeerd kan worden. Daarbij is deze kennis slechts in
beperkte mate gegeneraliseerd, terwijl een algemene theorie ontbreekt.

Bovendien worden grote delen van het ruim gedefinieerde domein nauwelijks aan
onderzoek onderworpen. Verschillende oorzaken zijn verantwoordelijk voor de
huidige stand van zaken met betrekking tot de ‘body of knowledge’: de jeugdig-
heid van de discipline; de oorsprong in de management-praktijk; de nog immer be-
staande druk van dat management op de wetenschappelijke discipline; de aprioris-
tische (en defaitistische) overtuiging dat wetenschappelijke benadering van de mar-
keting onmogelijk is door de hoge mate van complexiteit, vari~teit en dynamiek
van het kenobject; en — last but not least — een improductieve metatheorie.
Deze metatheorie (de traditionele visie) is bepalend geweest voor het soort onder-
zoek (en daarmee bet soort kennis) in de marketing.
Dit onderzoek wordt getypeerd door toetsings-onderzoek ter confirmatie van uit
(getransponeerde) theorie~n afgeleide hypothesen. Confirmatie vormt immers de
hoeksteen van het logisch empirisme. Voor descriptief en exploratief onderzoek is
relatief weinig aandacht. Hier zien we dus een oorzaak die verklaart waaroni de in-
houd van marketing-theorie~n is achtergebleven bij de verbreding van het domein,
zoals dat de afgelopen twintig jaar zich heeft voltrokken. Ook de fysicalistische in-
vloeden zijn op het logisch empirisme terug te voeren. [)e voorliefde voor kwantifi-
cering, mathematische of statistische technieken en modelmatige benaderingen is
een gevolg van bet streven naar wetenschapsbeoefening volgens het ideaalbeeld
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van de fysica, waar, ironisch genoeg, hetlogisch empirisme bet eerst verlaten is om
plaats te maken voor relativistisehe uitgangspunten.

Marketing-onderzoekers dienen bekend te zijn met de beperkingen_en tekortko-
mingen van het logiseb empirisme. Meer scholing in de kennis- en wetenschapsleer
is daartoe een noodzakelijke voorwaarde. Uit de toenemende kritiek blijkt dat de
traditionele visie in de marketing de langste tijd heeft gehad. - -

Voor een verdere uitbouw van de discipline is een (methode) paradigma-wisseling
noodzakelijk. Relaas zijn de voorgestelde alternatieven nog onvoldoende uitge-
werkt en gerijpt om een basis te bieden voor bet ontwikkelen van concurrerende
methodologiel~n.
‘Triangulating methods’ schijnen ons onwerkzaam toe, omdat de te combineren
visies controversieel en in essentie onverenigbaar zijn. De lakatosiaanse (SMF)
aanpak biedt veelbelovende perspectieven en — in een iets ruimer kader — ver-
dient ook bet kritisch relativisme van Anderson (1986) d~ voIle aandacht. Het is
deze laatste visie die de meeste kans maakt bet logisch empirisme in de marketing
te ‘overrulen’.

NOTEN

1. Schema ontleend aan Chalmers (1981, P. 115).
2. Kuhns eerste definitie van het begrip paradigma was voor tweeerlei uitleg vatbaar. Later onder-

scheidde hij op ondubbeizinnige wijze een ‘disciplinairy matrix’, die voor een deel ult ‘exemplars’
bestaat. Paradigma in deze tekst verwijst naar de disciplinaire matfix.

3. In de literatuor worden onder andere (I) de volgende genoemd: mi&~oeconomic paradigm, persua-
sion/attitude change paradigm, conflict resolution paradigm, general systems paradigm, functiona-
list paradigm, social exchangeparadigm, political economy paradigm, dyadicexchange paradigm,
integrative paradigm en humanistic paradigm.
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12. Voorlichting over overheidsbeleid met
behuip van intermedjaire organisaties

C.B.M. VAN RIEL

SAMENVATTING

Overheidsorganisaties maken, net als organisaties met een profit~karakter in toenemende
mate gebruik van inzichten uit de marketing-wetenschap. Algemene inzichten op dit gebied
kunnen echter niet zonder meer van de private naar de publieke sector worden vertaald. Zo
kunnen overheidsorganisaties, in tegenstelling tot private organisaties niet altijd geheel vrij
de aard en de omvang van hun communicatieve doelgroepen bepalen. Op winst gerichte on-
dernemingen bieden hun producten vanzelfsprekend aan aari een nauwkeurig geselecteerde
doelgroep, terwiji overheidsorganisaties daarentegen vaak gedwongen zijn hun producten
aan grote groepen aan te bieden, veelal zelfs de gehele bevolking. Een van de consequenties
hiervan is dat communicatie over overheidsbeslissingen noodzakelijkerwijs, wettelijk ver-
plicht, op de gehele Nederlandse bevolking moet worden gericht. Soms leidt dit vanuit een
marketing-optiek redenerend, tot vreemde situaties zoals het uitvoeren van grootschalige
voorlichtingsacties gericht op de gehele Nederlandse bevolking terwiji het meer voor de hand
zou liggen als eerst stapsgewijs bepaalde segmenten zouden worden benaderd.
Als pragmatische oplossing van dit probleem wordt door vocrlichters van de (rijks)overheid
getracht een strategie te ontvouwen die er op gericht is de ‘gehele’ Nederlandse bevolking
vooral met behuip van ‘free publicity’ met hetbeleid bekend te maken en in aansluiting hier-
op relevante segmenten uit de doelgroep te benaderen via Iandelijk, regionaal of Iokaal
werkzame organisaties die op voorlichtingsgebied een intermediaire rol willen vervullen.

In dit artikel wordt versiaggedaan van een aantal studies waarin is onderzocht onder welke
voorwaarden dergelijke organisaties, door mu aangeduidals intermediaire kaders, bereid en
geschikt zullen zijn een intermediaire rol op voorlichtingsgebied te vervullen.

1. INLEIDING

Overheidsorganisaties maken net als organisaties met een profit-karakter (onder-
nemingen) in toenemende mate gebruik van inzichten uit de marketing-weten-
schap. Algemene inzichten op dit gebied kunnen echter niet zonder meer vertaald
worden van de private sector naar de publieke sector. Naast historisch bepaalde
politieke en culturele factoren kan dit verkinard worden door het wezenskenmerk
van ‘de’ overheid, namelijk in meerderheid van de gevallen het collectieve — maat-
schappelijke — belang laten prevaleren boven het individuele — organisatie — be-
lang. In de praktijk betekent dit onder andere dat overheidsinstanties bij hun stra-
tegische afwegingen om bepaalde goederen of diensten al dan niet aan de man te
brengen andere criteriamoeten hanteren dan organisaties met een privant en profit
geori~nteerd karakter.

177



Overheidsorganisaties moeten bijvoorbeeld in veel gevallen goederen of diensten
nanbieden (onder andere onderwijs ruin of meer gratis openstellen voor alle leer-
plichtige Nederlanders) die private ondernemingen in een dergelijke omvang en prtjs
niet snel op de markt zouden brengen.
Een ander ingrijpend verschil tussen publieke en private organisaties is de mate
waarin men vrij is de aard en de omvang van de doelgroep samen te stellen. Op
winst gerichte ondernemingen bieden hun produkten of diensten vanzelfsprekend
aan aan een riauwkeurig geselecteerde doelgroep, terwiji overbeidsinstanties daar-
entegen gebonden zijn hun goederen of diensten aan grote groepen, vaak zelfs de
gehele Nederlandse bevolking aan te bieden.
E~n van de consequenties hiervan is dat de communicatie over overheidsbeslissin-
gen (beleid) noodzakelijkerwijs, en zelfs wettelijk verplicht’, op de gehele vaak uit-
ersi heterogerie doelgroep moet worden gericht. Soms leidt dit, vanuit een marke-
ting-optiek redenerend, tot vreemde situaties zoals het uitvoeren van grootschalige
voorlichtingscampagnes gericht op de gehele Nederlandse bevolking ter\vijl het
meer voor de hand zou liggen stapsgewijs sommige segmenten ffiet behuip van
communicatie in een bepaalde richting te beVnvloeden.
Als pragn-ratische oplossing voor dit effectiviteitsprobleem wordt door voorlichters
van de (rijks)overheid getracht een strategie te ontvouwen die er op gericht is om
op landelijk niveau vooral via ‘free publicity’ bet beleid bekend te maken en in
aansluiting hierop relevante segmenten uit de doelgroep- INDIRECT te benaderen
via landeijik, regionani of lokaal werkzame organisatiesdie op voorlichtingsgebied
een intermediaire rol xvillen vervullen2.

Een ander probleem bij bet vertalen van marketingconcepten van de private naar
de publieke sector op communicatief gebied is de reeds jaren durende politieke dis-
cussie over bet al of niet toelaatbare karakter van beinvloedende overbeidsvoor-
lichting. Overheidsvoorlichting mag inde ogen van velepuristen niet gebruikt wor-
den om bet gedrag van mensen te beynvloeden. In recente publicaties wordt dit
standpunt zowel door wetenscbappers als door praktijkmensen steeds meer ter dis-
cussie gesteld en wordt onder bepaalde voorwaarden op gedragsverandering ge-
ricbte overheidsvoorlichting acceptabel geacht3.
De etbisch bepaalde discussie tussen de nanhangers varr bet zogenaamde precieze
en bet rekkelijke standpunt zal in dit artikel niet verder toegelicht worden. De geYn-
teresseerde lezer kan over dit onderwerp uitgebreide literatuur raadplegen4. In deze
bijdrage zal daarentegen worden ingegaan op een onderwerp dat in de literatuur
over overheidsvoorlichting tot nu toe weinig aandacht beeft gekregen, namelijk de
vraag wanneer organisaties bereid en geschikt zijn een intermediaire rol te vervul-
len in het voorlichtingsproces tussen eeuonderdeel van de centrale overbeid en een
deel van de Nederlandse bevolking.
Daartoe zal eerst een overzicbt gegeven worden van de status questionus op dit ge-
bied in de literatuur (paragraaf 2)~ Vervolgens worden kort de resultaten van een
empiriscb onderzoek naar de bereidheid- en gescbiktbeidskenmerken van interme-
diaire organisaties in het proces van voorlichting over de buuraanpassingen weer-
gegeven (paragraaf 3). Tot slot worden enkele praktische aanbeveLiagen geformu-
leerd over de voorwaarden waaronder bet relevant is intermediaire organisaties in
een voorlichtingsproces te betrekken (paragraaf 4).
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2. VISIES IN DE LITERATUUR OP DE ROL VAN
INTERMEDIAIRE ORGANISATIES IN DE
OVERHEIDSVOORLICHTING

In de literatuur zijn relatief weinig gegevens te vinden die direct betrekking hebben
op de bovengenoemde vraag. De schaarse literatuur die over dit specifieke onder-
werp is gepubliceerd, is onder te verdelen in twee invaishoeken. Vanuit de eerste in-
vaishoek wordt het functioneren van intermediaire kaders vooral gezien als een
bruikbaar mechanisme in het kader van de participatiebevordering van burgers bij
bet openbaar bestuur. Intermediaire kaders worden dan als bet ware als ‘brug’ ge-
zien die de kloof tussen bestuurden en bestuur moeten overbruggen. In dit verband
kunnen de bijdragen van Veldkamp5, Kallen6, Korsten7 en Schuyt8 worden ge-
noemd.
Vanuit een tweede invaishoek wordt meer de instrumentele lijn benadrukt en be-
schouwt men intermedinire kaders als instanties die de effectiviteit van overheids-
voorlichting ten goede komen en indirect dus ook de mogelijkbeid tot participatie-
bevordering bij burgers. De tweede invaishoek korut vooral tot uitdrukking in de
publicaties van Dekker9, Van der Haak’~~, Van Riel’1, en bet rapport van de Werk-
groep Heroverweging Voorlichting Rijksoverheid’2.
De bovengenoerude auteurs besteden allen in meer of mindere mate aandacht aan
kenmerken die iets zeggen over de bereidheid en geschiktbeid van een organisatie
om een intermediaire rol te vervullen op voorlicbtinggebied. De twee invaishoeken
uit de Iiteratuur zullen acbtereenvolgens weergegeven worden in paragraaf 2.1.
(participatie bevorderende rol intermediaire kaders) en paragraaf 2.2. (instrumen-
tele lijn). De literatuurstandpunten worden in aansluiting hierop uitgebreid met
van toepassing zijnde zaken uit de organisatie- en netwerktheorie. Hierbij zal eerst
worden ingegaan op algemene en specifieke aspecten betreffende de informatie-
uitwisseling tussen centrale overheid en intermediaire kaders (paragraaf 2.3.) Ver-
volgens wordt ingegaan op de invloed van omgevingsfactoren op de bereidheid en
geschiktheid van organisaties om een intermediaire rol te vervullen. Tenslotte
wordt in paragraaf 2.4. een uit de literatuur afgeleid onderzoeksmodel gepresen-
teerd, waarin kenmerken van organisaties in kaart zijn gebracht die van invloed
zijn op bun bereidheid en gescbiktheid om een intermediaire rol op voorlichtings-
gebied te vervullen.

2.1. Intermedia/re kaders a/s middel tot participatiebevordering

In 1974 heeft bet onderzoekbureau Veldkamp een studie uitgevoerd naar de relatie
burger-gemeentelijke overbeid. Dit innegen gemeenten uitgevoerde onderzoek bad
tot doel inzicbt te verscbaffen in de relatie tussen de bevolking en de gemeentelijke
overbeid en informatie ann te dragen op basis waarvan suggesties kunnen worden
gedaan voor beleidsmaatregelen welke met name kunnen leiden tot een verkleining
van de afstand burgerij-overbeid’3. De intermedinire kaders zijn in bet onderzoek
betrokken teneinde na te gaan df en zo ja welke bijdrage zij leverden aan de ver-
kleining van de afstand burger-gemeentelijke overbeid. Orn hierbij effectief te
kunnen zijn, is bet volgens Veldkamp noodzakelijk dat intermediaire kaders be-
kend zijn bij zowel burgers als ‘gezagsdragers’ en dat zij een zekere mate van pu-
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blieke verantwoording afleggen ann beide groepen. Tenslotte is een beboorlijke
contactfrequentie met zowel burgers als gezagsdragers onontbeerlijk.
Op basis van de (empiriscbe) resultaten van bet zogenaamde Veldkamponderzoek
blijkt dat intermediaire kaders dicbter bij de burgers staan dan de overbeid en dat
zij daardoor tn staat zijn de afstand te verkleinen14. Vo-or zicbzelf zien zij nog bet
meest een taak in bet bevorderen van de participatie bij de burgers en de drempel-
vrees voorde overheid weg te nemen.
Voorwaarde voor een goed functionere~n van elk intermediair kader is echter, vol-
gens Kallen, bet bestaan van een grote diversiteit aan intermediaire kaders binnen
een gemeenschap omdat de aanwezige kaders anders wel eens een te breed taken-
pakket toebedeeld zouden kunnen krijgen. Dit is gelet op de feitelijk oruvang van
de afstand tussen burgers en overbeid niet alleen van belang om owerbelasting van
de betrokken functionarissen te voorkomen, maar vooral om te vermijden dat ka-
ders die een functie bebben op bet terrein van de individuele dienstverlening, zich
moeten gaan belasten met groepsgewijze belangenbehartiging. Het omgekeerde
geldt natuurlijk eveneens15.

Ook Korsten oppert in zijn studie naar bet verscbijnseiinsprank de mogelijkbeid
om organisaties en instellingen die buiten de overbeidssfeer werkzaam zijn, in te
schakelen bij bet opzetten van inspraakprocedures en bij bet bevorderen van de
deelname hieraan. Korsten gnat er vanuit dat deze organisaties op drie manieren
een bijdrage kunnen leveren ann de participatiebevordering. In die eerste plaats
kunnen zlj, gezien de ‘cumulatieve participatietendens’, bet arsenaal leveren
wanruit mensen kunnen worden geput die participatiebereid zijn’6. Verder kunnen
zij een bijdrage leveren nan de wisseiwerking overheid-burgers: zij kunnen infor-
Inatie doorgev-en van de overbeid naar de burgers en als intermediair tussen de
overbeid en burgers, een belangrijke rol spelen door bun leden te belpen bij bet
verwoorden van bun belangen’7.
Recent is door de socioloog Schuyt, met name de positie van bet opbouwwerk nis
intermedinir kader tussen overbeid en bevolking nader onderzocht. Als interme-
dinir kader zit bet opbouwwerk volgens de genoemde auteur ‘gevangen’ binnen de
relaties tussen overbeid, bevolking en particulier initintief. Het opbouwwerk kan
zicb volgens Scbuyt nooit totnal vereenzelvigen met ~h van de actoren, aitbans
niet voor lange tijd. Op bet moment dat bet gelijk wordt nan de overbeid of nan de
bevolking houdt bet op opbouwwerk te zijn18. De intermedinire rol van bet op-
bouwwerk komt tot uitdrukking inde ondersteuning vnn~n van de drie genoerude
actoren afzonderlijk of door actoren oruderling met elkaar in contact te brengen.
Het opbouwwerk heeft danrvoor twee middelen beschikbaar: positionele flexibili-
teit en deskundigheid. Het eerstgenoemde wordt door Schuyt als yolgt toegelicbt:
‘Tussen de actoren (overbeid, bevolking en particulier initiatief) bestant een sociale
afstand die niet recbtstreeks overbrugd kan worden. Het opbouwwerk doet nan af-
standsregulntie: het verkleint of vergroot de afstand tussen de actoren. Met bet in-
termedinire kader wordt een extra positie toegevoegd wanrdoor de oorspronkelijke
afstnnd bevolking-overheid verkleind wordt tot de nfstand bevolking-intermedinir
kader. Tegelijk vergroot de toevoeging van de extra positie de afstand tussen be-
volking en overheid’19. De afstnndsregul~tie is natuurlijkalleen mogelijk als bij bet
intermediaire kader voldoende deskundigheid nanwezigis om deze positie waar te
maken20. --
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2.2. Interniedjaire kaders a/s middel tot vergroting van de effectiviteit van over-
heidsvoor/ichting.

Van de tweede groep auteurs die zicb met intermediai:re kaders bebben bezig ge-
houden en die meer bet accent leggen op bet ‘inscbakelen’ van intermedinire kaders
in de overheidsvoorlicbting teneinde de effectiviteit ervan te vergroten, is Dekker
de eerste die aandacbt nan dit onderwerp beeft besteed. Hij wijst op de toenemen-
de bemoeienis van de overbeid met terreinen die tot voor kort bet domein van bet
particulier initiatief waren. Uit de aard der zaak bestaan er volgens Dekker dien-
tengevolge vele vormen van intensieve samenwerking met mnatscbappelijke orga-
nisaties. Voorlichting is dan een middel tot advisering en sociale begeleiding van
organisaties en individuen en is daarmee een essentieel middel voor de doelverwe-
zenlij king van bet ministerie21. Daarnaast bestaan er volgens Dekker ook relaties
tussen een nantal voorlichtingsafdelingen en organisaties buiten bet ministerie die
noodzakelijk zijn voor bet bereiken van een optimale voorlicbting in een bepaalde
sector. Het betreft bier particuliere organisaties in de periferie van bet ministerie
die voor bet bereiken van bun eigen doelstellingen voorlicbting geven. Anagezien
de desbetreffende voorlicbtingsactiviteit ook past in de doelstelling van bet minis-
terie, verleent de overbeid steun, meestal in de vorm van subsidies, soms in de
vorm van voorlicbtingstechnische of inhoudelijke adviezen. Ret gnat volgens Dek-
ker dan wel om een bepanide vorm van overbeidsvoorlicbting: ‘instruerend a-poli-
tiek, niet-controversieel en niet-actueel’22. Gezien de nanvullende rol van deze par-
ticuliere voorlicbting is er voor de overbeid dus alle reden bier stimulerend op te
treden. Zo wordt namelijk niet alleen m~r voorlicbting gegeven maar ook, vanuit
de optiek van de centrale overheid redenerend, effici~nter gewerkt, namelijk op
een kostenbesparende manier. ‘Zou de overbeid al deze voorlicbting zelf moeten
verzorgen dan zouden op vele punten personele en materiele uitbreidingen moeten
plaatsvinden, wat vermoedelijk op grotere budgettaire bezwaren stuit dan bij bet
verlenen van subsidies bet geval is’23. Verder bescbikken de particuliere organisa-
ties volgens Dekker over betere informatie — bet zijn specialisten op een bepanld
gebied — en kennen zij de beboefte ann voorlicbting op hun terrein beter dan de
overbeidsvoorlicbter omdat zij in bet algemeen meer en directer relatier bebben
met de burgers. Tenslotte kan bet volgens Dekker voordelen hebben voorlicbting
te verzenden onder bet etiket van de particuliere organisatie omdat bij bepanide
groepen van de bevolking negatieve vooroordelen bestaan tegenover alles wat met
de overbeid te maken beeft, zeker wanneer die overheid beinvloedend optreedt24.
Dekker baseerde zijn uitspraken over particuliere organisaties voornnmelijk op ge-
sprekken met departementele overbeidsvoorlicbters.
Van der Hank is de eerste die empiriscb materinal over dit onderwerp bij organisa-
ties beeft verzameld in zijn studie naar de evaluatie van de Algemene Bijstandswet
(ABW)25. Bij zijn onderzoek nanr de rol van particuliere organisaties bij de voor-
licbting over de ABW ging bet Van der Hank om drie soorten vragen: hoe komen
zij ann bun informatie, wat beeft de organisatie ann voorlicbtinggednan en rekent
men voorlicbting uberbaupt tot bet takenpakket? Ret ministerie van CRM (Cul-
tuur, Recreatie en Maatscbappelijk Werk, tegenwoordig WVC = Welzijn, Volks-
gezondheid en Cultuur) bescbikte voor de voorlicbting over de ABW, in tegenstel-
ling tot andere departementen, niet over buitendiensten die ‘persoonlijk contact
met de voorgelichte’ mogelijk maken. De individualisering in de voorlicbting moet

181



dus vooral komen van particuliere personen en organisaties die op basis van vrij-
willigheid voorlicbting over de ABW geven. Qua organis~ties noerut Vander Haak
middenstandsorganisaties, werknemersorganisaties en particuliere organisaties
voor sociale dienstverlening. Deze drie soorten organisaties bereiken, ieder voor
zich en tezamen, slechts een beperkt deel van de bijstands-beboevenden. Voorts is
er bet probleem van de onderlinge afstemming van de voorlicbting die door deze
organisaties gegeven wordt en de overiieidsvoorlicbting ann en via de massame-
dia2~’. Uit de resultaten van het onderzoek van Van der Hank blijkt dat alleen de
twee laatstgenoemde organisaties actief zijn geweest op voorlicbtingsgebied. De
verschillen in de oruvang van de voorlicbting worden door Van der Hank met vijf
bypotbesen ter discussie gesteld. In zijn eerste hypotbese stelt bij dat ‘de mate van
voorlicbting afhangt van de vraag in hoeverre de organisatie dit tot haar taakge-
bied rekent’27. Deze uitspraak bangt sterk samen met zijn tweede bypothese, name-
lijk: ‘Ofeen organisatie (veel) voorlicbting over een onderwerp geeft, bangt af van
de mate wanrin de in bet onderwerp besloten waarden stroken met de heersende
wnarden in de collectiviteit die door de organisatie gepresenteerd wordt’28.
Tenslotte wijst Van der Haak nog op een nantal andere verklaringen voor verscbil-
len in de omvang van inspanningen op voorlichtingsgebied. In de eerste plants
noemt bij twee typisch interne organisatiekenmerken, namelijk ‘de mate wanrin de
organisatie in bet algemeen is ingestetd op bet geven van voorlicbting’ en ‘de
groepsdynamische en sociaal-psychologjscbe functies die bet geven van voorlich-
ting over een bepnald onderwerp beeft voor respectievelijk de organisatie en de
functionaris die de voorlicbting geeft~2~.in de tweede plaats legt Van der Hank een
stuk van de vernntwoordelijkbeid voorde omvang van de voorlichting van particu-
here organisaties bij de (centrale) overbeid zelf wanneer bij stelt dat ‘de mate waar-
in een organisatie voorlicbting geeft over een onderwerp als de ABW snmenbangt
met de mate wanrin de organisatiebij de bepaling van bet voorlicbtingsbeleid t.n.v.
het onderwerp betrokken is door de autoriteiten’30.

Na bet onderzoek van Van der Hank in 1972 en bet reeds genoemde onderzoek van
bet onderzoeksbureau Veldknmp in 1974, duurt bet tot 1979 voordat in de hitera-
tuur wederom aandncbt ann intermedinire kaders wordt besteed. De nanleiding
biertoe is eenThitiatief van bet ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Or-
dening (VRO~om een oplossing te zoeken voor de ineffectiviteit vnn overbeids-
voorlicbting doormiddel van een intensivering van de dienstverlening nan interme-
diaire kaders. De bekendbeid en de verxvezenlij king van bet beleid zou dnarmee be-
vorderd kunnen worden3. Gezien bet belang van dit onderwerp voor nIle departe-
mentele voorlicbtingsdiensten heeft de Voorlichtingsrand van 1979 tot en met 1983
de Rijksuniversiteit Leiden belast met een onderzoek nanr de functie van interme-
dinire kaders in bet proces van overbeidsvoorlichting32. Aanvankelijk is eerst een
voorstudie uitgevoerd naar de rol van intermedinire kaders bij de voorhicbting over
de Wet gelijke bebandeling van mannen en vrouwen in arbeidssituaties.

Na deze voorstudie zijn, eveneens in opdracht van de Voorlicbtingsraad, nog twec
empirische studies uitgevoerd.
Dit betreft in de eerste plaats een onderzoek nnnr de rol van intermedinire kaders in
het proces vawoverbeidsvoorlicbting over de huurannpassingen in 1982~~. De resul-
taten van dit zogennarude organisatieonderzoek komen in parngraaf 3 nan bod. Op
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deze plants kan worden volstaan met de opmerking dat uit dit onderzoek, in verge-
hiking met de voorstudie, een veel positiever beeld over de rol van intermediaire
kaders nnnr vorenkomt. In de tweede plants is eenempirisch onderzoek uitgevoerd
onder nile departementale voorlicbters nnar de ervnringen met en de visies op bet
werken met intermediaire knders34. Dit laatstgenoemde onderzoek leverde een drie-
tal verscbilpunten op in vergelij king met de uitkomsten van bovengenoemde studie
van Dekker, die eenzelfde soort onderzoek ongeveer twee decennia geleden beeft
verricbt. Allereerst blijkt er sprake van een relatieve groei wat betreft bet nantal in-
termedinire knders die door de overbeid in bet voorlicbtingsproces worden betrok-
ken. Deze ontwikkeling bangt samen met bet toegenomen belang van publieks-
voorlicbting. Als oorzaak van de groeiende betekenis van publieksvoorlichting
werd in mijn onderzoek door de departementale voorlicbters de toegenomen com-
plexiteit van bet overbeidsbeleid genoemd, wat volgens hen enerzijds betekent dat
er over meer onderwerpen voorlicbting moet worden gegeven en anderzijds dat de
getroffen mnatregelen steeds meer toegespitst worden op specifieke bevolkings-
groepen waardoor ook de voorlicbting gericbter moet plaatsvinden. Vandaar dat,
volgens de departementale voorlichters, de overbeid steeds meer overgaat op recbt-
streekse voorlichting nan de burger via eigen media of via organisaties die dicbt bij
de betreffende doelgroep staan.
Een tweede verschilpunt met de praktijk van twintig jaargeleden is de constatering
dat met meer anderssoortige organisaties wordt gewerkt; niet nileen meer met in de
directe periferie van het ministerie werkzame instanties maar ook met verder afge-
legen (zowel letterlijk als figuurlijk) typen organisaties. Voor de volledigheid moet
bier wel nan toegevoegd worden dat dit niet voor nile departementen geldt maar
met name voor ministeries als VRO, WVC (CRM) en SoZaW (Sociale Zaken en
Werkgelegenbeid).
Het derde verschilpunt met de studie van Dekker is bet meest opvallend. Ten tijde
van zijn onderzoek (1965) bleken de departementale voorlicbters alleen bereid tot
samenwerking op voorlicbtingsgebied met particuliere organisaties als bet een ‘a-
politiek, niet-controversieel en niet-aktueel’ onderwerp betrof. In 1982 den-
ken depnrtementnle voorlichter danr anders over. Niet alleen gnat bet bij bet be-
trekken van intermediaire kaders ook om bet bekend maken en verwezenlij ken van
aktueei beleid runar volgens sommige overbeidsvoorlichters lenen politiek gevoeli-
ge onderwerpen zich juist uitstekend voor bet (betanid) ‘uitbesteden’ ann particu-
here orgnnisaties35.

Op basis van de in de bovenstaande paragrafen weergegeven literntuurbevinding~
kan worden geconcludeerd dat werken met intermedinire kaders voor overbeids-
voorlicbters zinvol kan zijn. De reeds verzamelde kenmerken over de voorwaarden
wanronder organisaties bereid en gescbikt zijn als intermedinir knder op te treden
zullen in bet nu volgende uitgebreid worden met uit de organisatietbeorie en net-
werkbenadering nfleidbnre kenmerken op dit gebied.

2.3. Invloed van algemene en specifieke organisatiekenmerken op de bereidheid en
geschiktheid van intermediaire kaders

Informatie-uitwisse/ing tussen overheid en intermediaire kaders
Organisaties kunnen in minstens twee opzicbten een intermedinire rol vervullen.
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Vanuit de doelgroep bezien kan een organisatie of een, namens een conglomernat
van organtraties optredende instantie een intermedinire rol vervullen ten opzicbte
van de centrale overbeid door namens een deel van de Nederlandse bevolking te
onderhandelen, ‘eisen’ te formuleren, belangen te vertegenwoordigen en dergelij-
ke. Vanuit de centrale overheid bezien kan een organisatie eveneens een interme-
dinire rol vervullen runar dan in omgekeerde richting. Namelijk door als verbin-
dingsschakel te functioneren tussen een departement en (een deel) van de Neder-
landse bevolking bij bet bekend maken en uitleggen vail bepaalde beleidsmaatrege-
len.
Dc meeste organisaties zijn zich niet altijd bewust van deze ‘abstracte’ rollen. Tocb
is het in veel gevallen voor- bet voortbestann van een organisatie noodzakelijk dat
beide rollen zo goed mogelijk worden vervuld. Veel instanties zijn namelijk voor
een belnngrijk deel bij de voorbereiding van bun primnire proces, dat is bet proces
waaraan een organisatie maatschappelijk gezien baar bestaansrecht ontleend, bet
productieproces, de dienstverlening en dergelijke, afbankelijk van de ‘invoer’ van
informatie door de centrale overheid. Een zelfde afhankelijkheidsrelatie bestaat er
ten opzicbte van de doelgroep die de ‘output’ van het primnire proces moet afne-
men, bet produkt of de dienstverlening en daarover moet worden geYnformeerd
door de desbetreffende organisatie. Een voorbeeld op bet gebied van de volkshuis-
vesting en wel op bet terrein van de buur/verbuur van woningen, kan dit verduide-
lijkbeden. De centrale overbeid bepanit tot op zekere boogte op dit terrein met be-
buip van beleidsmaatregelen binnen welke wettelijke kaders woningbouwvereni-
gingen moeten werken. Woningbouwverenigingen moeten dientengevolge ten be-
hoeve vanbet uitvoeren van bun primaire proces, het verburen van woningen, van
richtlijnen g~bruik makendie door VRO zijn opgesteld. Gezien de dominante posi-
tie van de centrale overbeid op bet terrein van de volksbuisvesting ligt bet voor de
band dat organisaties op bet desbetreffende terrein moeite zullen doen de door bet
ministerie verspreide informatie die voor ben relevant is, zicb zo snel mogelijk ei-
gen te maken. Eveneens ligt bet voor de band dat de eigen doelgroep zo goed mo-
gelijk geinformeerd wordt over de doot de organisatie nangeboden dienst of pro-
dukten omdat dit immers de effectiviteit van bet eigen primaire proces vergroot.

Dit wil echter geenszins zeggen dat zulke organisaties de verkregen informatie ook
steeds zullen aanwenden in de door de centrale overheid beoogde richting, noch
ten beboeve van de uitvoering van bet eigen primaire proces, noch ten annzien van
bet doorgeven van informatie aan de doelgroep. Tal van organisaties hebben im-
mers als belangrijkste tank de beinvloeding van bet overbeidsbeleid in een ricbting
die in bet belang is van bun leden. Dergelijke organisaties zullen vooral geneigd
zijn om die informatie van de centrale overbeid door te geven nan bun acbterban,
die ben beter in stant stelt deze overbeid te beYnvloeden. Bij de selectie van de be-
oogde intermedinire organisaties gnat het dientengevolge steeds om de vrnag onder
welke voorwaarden organisaties, vanuif de optiek van de centrale overbeid redene-
rend, bereid en gescbikt zijn als verbindingsschakel op voorlichtingsgebied tussen
centrale overbeid en een deel van de Nederlandse bevolking op te treden.
Belangrijkste voorwanide voor een organisatie is vanzelfsprekend dat bet een acti-
viteit moet zijn die (minstens) in bet verlengde ligt van de eigen doelstelling c.q.
boofdtaak. Zij moet er zeif ‘voordeel’ bij bebben, bijvoorbeek~ omdat tengevolge
van baar intermedinire voorlicbtersrol cen organisatie meer effectief bet primnire
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proces ten uitvoer kan brengen. Maar ook niet direct ‘rendement’ opleverde zaken
kunnen bierbij een rol spelen. Gedacbt kan worden nan imago-verbetering tenge-
volge van de verricbte voorlicbtingsactiviteiten of ann financii~1e voordelen (subsi-
dies) die samen kunnen bangen met dergelijke inspanningen.

Bereidheid en geschiktheid
Organisaties zullen alleen onder bepanide voorwaarden als intermediair kader in
een voorlicbtingsproces kunnen worden betrokken. Deze voorwaarden zijn te om-
scbrijven als de bereidbeid en de gescbiktheid tot bet geven van voorlicbting, ge-
koppeld nan bet bebben van een redelijke flexibiliteit en een beboorlijk innovatie-
vermogen. Flexibiliteit is nodig om de samenwerking tussen de centrale overbeid
en de organisaties op een aanvnardbaar niveau in stand te bouden. Het innovatie-
vermogen is van belang, ten eerste orudat bet op een dergelijke manier functione-
ren voor de meeste organisaties nieuw zal zijn en ten tweede, omdat elke voorlich-
tingsactie — zeker inboudelijk gezien — nieuwe elementen in zicb drangt.

De bereidbeid van organisaties is voor een belnngrijk deel afbankelijk van bet voor
bun te verwacbten profijt. Hier bebben diverse factoren invloed op zonis de plant-
selijke (macbts-)verboudingen, tradities, verwncbtingen omtrent de ‘extra’ inspan-
ningen op voorlicbtingsgebied en de kosten. In dit verband dient men zicb wel te
renliseren dat activiteiten die als voorlicbting kunnen worden nangeduid, niet nltijd
als zodanig door organisaties berkend worden36. Verder ligt bet voor de band, zo-als ook al in de vorige paragraaf is nangegeven, dat de mate wanrin een organisatie
voorlicbt geeft over een bepanid onderwerp, afbnngt van de vraag in boeverre de
organisatie dit onderwerp tot bnnr tnnkgebied rekent.

De geschiktbeid van een organisatie is afhankelijk van vele factoren zoals de ‘leef-
tijd’ van een organisatie, de inboudelijke kennis en de metbodiscbe bekwaambe-
den op voorlicbtingsgebied.
Een organisatie zal meer gescbikt zijil om een intermedinire voorlicbtingsrol te ver-
vullen nnarmate de externe gericbtbeid toeneemt. Op basis van bet zogenaamde
‘levenscyclusmodel’ van organisaties kan volgens Wassenberg worden nangeno-
men dat de externe gericbtbeid van een organisatie samenbangt met ~n van de vier
levensfasen wanrin men zicb bevindt. In de eerste fase, de introductiefase, is een
organisatie grotendeels als introvert te karakteriseren. Lie nandacbt ligt dan voor-
namelijk bij bet interne functioneren. De volgende fase, de groeifase is extravert
van nard. Intern is orde op zaken gesteld zodat men zicb nu kan permitteren tijd in
de contacten met de omgeving te investeren. De derde, de rijpbeidsfase geeft een
terugkeer nanr bet introverte stadium te zien orudat de organisatie, mede door de
invloed van de omgeving, niet zo goed opgewassen blijkt tegen de problemen waar-
mee zij wordt geconfronteerd. In de vierde fase, de teruggangsfase wordt, doordat
steun gezocbt wordt bij andere organisaties, de ori~ntatie weer extravert. De twee-
de en vierde fase lij ken dus bet meest gescbikt om eenorganisatie een intermedinire
rol te Laten spelen in bet voorlicbtingsproces, als is bet niet erg duidelijk boe in de
praktijk kan worden vastgesteld in welke levensfase een organisatie zich bevindt.37.

Bekwaarnheden op voorlichtingsgebied
De kwaliteit van de voorlicbting zal beter zijn naarmate bet intermedinire kader
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over meer inhoudelijke en voorlicbtingstecbniscbe kennis bescbikt.
Om goed voorlicbting te geven is bet in veel gevallen noodzakelijk_dat men op een
weloverwogen en planmatige wijze te werk gnat. Hierbij kan een onderscbeid wor-
den gemaakt ten aanzien van de wijzewanrop men gegevens verzamelt (informatie-
verzamelen) en deze verspreidt binnen de eigen organisatie (informatieverwerking)
en de manier wanrop deze ter bescbikking wordt gesteld ann de doelgroepen (infor-
mntie-uitvoer).
Bij bet in knart brengen van factoren die een verkinring geven voor de belemme-
rende en faciliterende factoren die een rol spelen bij bet verzamelen, verwerken en
uitvoeren van informatie kan voor een deel gebruik worden gemaakt van bet werk
van Havelock38, nangevuld met meer recente intra- en interorganisatiekundige lite-
ratuur.

Informatie-invoer
De voor het verstrekken van voorLicbting noodzakelijke gegevens kan een organl-
satie op passieve wijze verkrijgen (automntiscb toegezonden omdat men op de ver-
zendlijst stant) of op actieve wijze (zeif materinal verzamelen of opvragen). Dit
Iaatste is voo.r een intermedinir kader natuurlijk veel arbeidsintensiever.
Veel organisaties zijil ‘genoodzaakt’ actief informatie van de centrale overbeid te
verzamelen gezien bet belang van deze gegevens voor bun eigen primaire proces.
Indien dergelijke informatie ecbter verder van de boofdzank van een organisatie
afstaat zal de noodznak om informatie te verzamelen een stuk geringer zijn en zal
bet veelal nfbangen van de bouding die een organisatie beeft ten ppzicbte van bet
geven van voorlichting en de in dat kader te verznmeLen informatie. Organisaties
die automatisch informatie toegezonden krijgen zullen nanr alle waarscbijnlijkbeid
positievertegenover een rol op voorlicbtingsgebied stanil dan organisaties die op
eigen initiatief informatie moeten opvragen en verzamelen.
— lnform~tieverwerking
Als de informatie eenmaal verzameld is, is het van belang dat nile betrokken mede-
xverkers biervan op de boogte gebracbt worden. Het bereik en de effectiviteit van
informatie kan volgens Burns en Stalker worden vergroot naarmate de betrokken-
beid toeneemt van nile voor dit doel relevante medewerkers van de organisatie bij
de voorlicbtingstaak39. Enerzijds is dit afbankelijk van de intensiteit van de interne
communicatie, bepaald door bet anntnl overlegsituaties in een organisatie en de
oruvang en/of de nard van de contacten tussen verscbilLende afdelingen of — bij
kleine organisaties — tussen personen binnen de organisatie. Anderzijds is de be-
trokkenbeid afbankelijk van de manier van leiding geven. Naarmate deze meer ge-
ricbt is op participatie van betrokkenen zullen deze eerder daadwerkelijk uitvoe-
ring geven a~n bet genomen besluit40. Dit kan als volgt worden verduidelijkt. In-
dien door de leiding van een intermetlinir kader is besloten mee te werken ann een
door de overbeid in gang gezet voorlicbtingsproces is de kans dat een dergelijke be-
leidsbeslissing wordt ge~ffe7ctueerd groter naarmate meer medewerkers van de or-
ganisatie, zowel bet leidinggevende als bet uitvoerende niveau, bij de totstandko-
ming van deze beslissing hetrokken zijn geweest of zicb betrokken voelen.
De verzamelde informatie, zowel actief als passief, zal beter en vaker gebruikt kun-
nen worden, indien deze voor deze relevante medewerkers toegankelijk is. Bij
voorbeeld door de nanwezigheid van een documentatie-afdeling of andere geYnsti-
tutionaliseerde vormen van interne voorlichting. -
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— lnformatie-uitvoer
Ondanks bet feit dat het planmatig opzetten van voorlicbting in veel gevallen de
voorkeur verdient boven bet enkel incidenteel reageren op vragen, bestaat de in-
druk dat in de praktijk veel intermediaire kaders genoodzaakt zijn de laatstge-
noemde werkwijze toe te passen. Voorlichting blijkt in bun totale takenpakket
vaak een neventank te zijil die met een beperkt nantal medewerkers moet worden
uitgeoefend. Voorlicbting als neventank impliceert dat er meer taken zijn die de or-
ganisatie zicb ten doel stelt. Het is van belang dat de ‘andere’ taken niet belemme-
rend werken op de uitvoering van de voorlicbtingstaak.
De gescbiktbeid van een organisatie om als intermediair kader in een voorlicb-
tingsproces te worden betrokken, is ook in belangrijke mate nfbankelijk van de
nanwezigheid van een eigen afdeling voorlicbting of minstens een medewerker die
dit werk als boofd- of neventaak beeft.
Het is ook een groot voordeel als een intermedinir kader over een eigen medium be-
scbikt.
Een van de belangrijkste criteria ten nanzien van de gescbiktbeid, is de vrnag op
wie de organisatie zich ricbt. In de mate waarin intermedinire kaders voorlichting
geven nan doelgroepen die met ‘traditionele’ middelen moeilijk te bereiken zijn,
kunnen zij eerder in nanmerking komen om in bet voorlicbtingsproces betrokken
te worden.
Anngezien intermedinire kaders vooral geschikt zijn om mensen de gelegenheid te
geven mondelinge toelicbting te vragen, zeker 00k voor mensen uit zogennamde
ncbtergestelde groepen, is het van belang dat zij dnndwerkelijk toegnnkelijk zijn
voor bet publiek. Nnnrmate er minder drempels zijil voor de doelgroep wordt de
kans op bet intensiever gebruiken van bun voorlicbting vergroot. Een boge drem-
pel kan bijvoorbeeld gevormd worden door: bet slecbts terecbt kunnen na bet ma-
ken van een afsprank of bet moeten doorlopen van ingewikkelde procedures om
voorlicbtingsmaterinnl te krijgen. De voorlicbting van intermedinire kaders zal 00k
vaker worden gebruikt indien bet bij een groot publiek bekend is dat de organisatie
op eeA bepeeld terrein voorlicbting geeft.

— Functies
Intermedinire kaders kunnen in bet overbeidsvoorlicbtingsproces diverse functies
vervullen. Vanuit een macro-optiek kunnen worden onderscbeiden: de spring-
plnnkfunctie, de distributiefunctie, de rndnrfunctie41, tie ondersteuningsfunctie42
en de afstandsreductiefunctie43.
De springplankfunctie boudt in dat elementen uit bet intermedinire systeem een
boodscbnp vanuit bet bronnensysteem actief proberen te verspreiden in bet gebrui-
kerssysteem. De acceptatie van een dergelijke, voor tie ontvangers ‘nieuwe’ bood-
schap wordt overigens voor een groot deel bepanld door de knrnkteristieken van de
boodscbap zelf, of liever de karakteristieken zoals de potenti~le gebruikers die
zien.
Een tweede functie die organisaties in bet intermediare systeem kunnen vervullen,
is de distributiefunctie. Een intermediair kader kan nan de ene kant een door de
centrale overbeid nangeboden boodscbap in ongewijzigcle vorm doorgeven ann de
doelgroepen, nan de andere kant kan de organisatie de boodscbnp wegen op even-
tueel relevante aspecten en deze op grond tinarvan veranderen of helemnal integre-
ren. In sommige gevallen is bet te verwacbten dat bepaalde intermediaire kaders
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bereid zijn voorlicbtingsboodscbappen in ongewijzigde vorm door te geven ann tie
doelgroepen. Dit kan bet geval zijn indien men overtuigd is van bet belang van een
dergelijke boodschap voor tie acbterban of als bet intermedinire kader in feite cen
soort dependance is van tie instantie -die een boodscbap nanbietit. Maar al te yank
wortit bij tie centrale overbeid een dergelijke interpretatie van tie distributiefunctie
normaalgevonden. Dit uit zicb bij voorbeeld in termen als ‘inscbnkelen’ van inter-
medinire knders in plants van bet veel meer op zijn plants zijnde ‘samenwerken’
met intermedinire kaders.
Een derde functie die intermedinire kaders kunnen vervullen is tie radarfunctie.
Deze boutit in tint tie organisaties in bet intermedinire systeem signalen over bet ge-
bruikerssysteem ann bet bronnensysteem doorgeven t.b.v. bet vQorlicbtingsbeleid.
De functie kan zowel voor als na een voorlicbtingsactie een rol spelen. Redelijker-
wijs kan worden verwacbt dat de met tie intermedinire kaders verbonden personen
voldoende kennis bebben van een nantal karakteristieken van bun acbterban, zoals
bet media-consumptiepatroon, tie bouding en tie kennis met betrekking tot bet on-
derwerp wanrover men tie doelgroep wil informeren. Vooral zou deze kennis door
de centrale overbeid gebruikt kunnen worden teneinde tie boodscbap beter op tie
doelgroep af te stemmen. In gesprekken met vertegenwoordigers van intermedinire
katiers kan eveneens tie gang van zaken acbteraf worden geevalueerd.
Als nanvulling op tie tine bovengenoemtie functies kan nog de door Broekbyusen
genoemde ‘ondersteuningsfunctie’ genoemd worden. Deze functie boutit volgens
baar in tint naar andere organisaties wortit verwezen voor informntieverwerving44.Verder dient tie door Scbuyt genoemde ‘afstandsreductie-functie’ nog te worden
genoerud: intermedinire kaders zijn ptitentieel in staat -tie fysieke en psycbiscbe af-
stand tussen centrale overheid en delen van tie Nederlantise bevolking (en oruge-
keerd) te verkleinen45.

Vanuit een micro-optiek kunnen in navolging van Havelock tie volgende functies
worden onderscbeiden:
— ‘catalyst’; bet nanbieden van oplossingen;
— ‘solution-giver’; bet aantiragen van oplossingen;
— ‘process-helper’; belpen bij bet proces van probleemoplossing;
— ‘resource-linker’; bet verbinden van beboeften nan informatie bij tie gebruiker
(client) en bet nanbod van informatie bij tie bronnen.

Deze vier functies zijn samen te vatten ontier noemer ‘hu/pi’erleningsfunctie’.

2.4. OrngeffThgsinvloeden op de inteHnediaire voorlichtingsrol van organisaties

De omgeving van een intermedinir katier bestant niet alleen uit tie doelgroep op wie
men zich ricbt maarook uit andere potentieYe intermedinire kaders. Hier worden
yank allerlei vormen van samenwerking mee aangegaan, boewel ecbtcr ook vor-
men van onderlinge concurrentie voorkomen. Organisaties die een ‘objectieve
structuur van ontierlinge betrekkingen’ bebben (tie structuur uitgedrukt in posities
en bevoegbeitisverboudingen) en een ‘patroon van gegroeide verstantiboudingen’
(tie cultuur zoals zicbtbaar in attitudes, verwacbtingen, interpretatie en denkbeel-
den) duitit men nan als een netwerk46.
Als een beoogde (voorlicbtings-)organisatie met andere organisaties een dergelijk
netwerk vormt, zullen tie antiere organisaties in meer ofmindere mate invloed kun-
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nen uitoefenen op tie keuze van doelen, doelgroepen, methoden en inboud vaii
voorlichting en op tie wijze waarop voorlicbting wortit georganiseerd. Immers elk
van tie deelnemende organisaties maakt van een netwerk deel uit in tie hoop bier-
mee tie eigen belangen beter te kunnen dienen. Dit kan door gezamenlijk efficien-
ter te werken en/of een grotere invloeti uit te oefenen op tie orugeving, bijvoor-
beeld op tie overbeid, tie massamedia of bet publiek. De invloed die door andere
organisaties mede wortit uitgeoefend zal ten dele in overeenstemming maar ten tie-
le ook in strijd zijn met bet belang van tie betrokken organisatie. Indien er sprake
is van concurrentie betreft dit zowel tie onderlinge verhoudingen tussen interme-
dinire katiers in een bepaalde regio, als tie verbouding tussen tie centrale overbeid
en tie intermedinire kaders. In een tiergelijk geval dient men te beseffen dat zo’n sa-
menwerkingsvorm niet primnir ten beboeve van tie voorlicbting van tie deelnemen-
tie organisaties tot stand gekomen boeft te zijn. Veelal zijil bet andere redenen die
nan tie samenwerking ten grontislag liggen. Voorlicbting is dan slecbts een neven-
aspect.
letiere organisatie binnen een bepanid netwerk beeft tie natuurlijke neiging emnaar
te streven haar eigen zelfstandigheid te beboutien. Organisaties willen bun eigen
bewegingsvrijbeid en identiteit niet gmang kwijt maar realiseren zich tegelijkertijti
tint zij met antiere organisaties moeten samenwerken orn bun eigen doelen te kun-
nen verwezenlij ken. De samenwerkingsvormen kunnen er, met tie intensiteit van
tie samenwerking als onderscbeitiingscriterium47, als voigt uitzien:

I Incidenteel contact.
De meest simpele vorm van samenwerking is die wanrbij intermedinire kaders
elknar incidenteel ontmoeten en informeel ‘zaken’ doen.

2 Geregelti overleg over activiteiten.
Een wat verdergaantie vorm van samenwerking is die waarbij organisaties el-
kaar op basis van afspraken geregelti informeren orutrent eigen activiteiten en
plannen.

3 Gezamenlijk regelen en plannen van activiteiten.
De samenwerking is nog becbter wanneer tie partijen samen iets doen of rege-
len. Zij kunnen ten beboeve van bepaalde projecten subsidies aanvmngen, taken
onderling verdelen, werkgebieden en doelgroepen overeenkomen etc.

4 Gezamenlijk uitvoeren van projecten (incidenteel).
Verder gnat tie samenwerking als organisaties samen progmamma’s uit gaan voe-
ren.

5 Duurzame gemeenscbappelijke planning en uitvoering van projecten.
Nog zwaarder is tie samenwerking die zich niet beperkt tot een eenmalig project
maar meer periodiek of zelfs duurzaam van narti is. Dat is zeker gegarandeerd
als samenwerkingsrelaties contmactueel zijn vastgelegti of als een aantal be-
stuurs- of personeelsieden van bet ene intermedinire kader ook bij ~n of meer
andere katiers werkznam is.

6 Fusie.
De meest vergaande vorm van samenwerking is het uiteindelijke samensmelten
van twee of meer intermedinire kaders. De retienen hiervoor kunnen velerlei
zijn: geltigebrek, bet belang van tie cli~nten (betere afstemming van diensten,
grotere duidelijkbeid over faciliteiten die geboden worden), tiwang van instan-
ties buiten bet netwerk (b.v. tie overheid) en dergelijke.
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Binnen tieze samenwerkingsvormen is een marge tussen tie onderlingeafbankelijk-
beid en tie onderlinge onafbankelijkbeid48. Door tie mengeling van deels strijdige,deels complementaire doelen en bet tinaruit voortvloeiende balanceren tussen riva-
liteit en samenwerking, is bet begrijpelijk dat macbt een belangrijke verklarende
variabele kan zijn voor bet onderlinge functioneren van organisaties4~. Naast tie in-
vloeti van macbtsfactoren op bet functioneren van een intermedinir kader in een
netwerk met andere, mm of meer vergelijkbare organisaties zal tie factor mncbt
00k zijn invloed doen gelden op een ander aspect van bet functioneren als interme-
dinir kader, namelijk op tie samenwerking met tie centrale overbeiti. Die samen-
werking kan wortien belemmerd door het ontbreken van formele sancties in tie be-
sluitvormingsprocetiure bij bet opzetten en uitvoeren van (gezamenlijke) voorlich-
tingsactiviteiten. Gezien bet vrijwillige karnkter van een tiergelij ke samenwerking
ontbreekt bet dan nan tie mogelijkbeid via formele sancties bier verandering in ann
te brengen. Misscbien is dit wel een van tie belangrijkste retienen wanrom bet be-
trekken van intermedinire katiers in een voorlicbtingsproces, zowel vanuit bet per-
spectief van tie intermedinire kaders als tie centrale overheid, in bepanltie gevallen
(nog) als problematiseb wordt ervaren.

De interni~diaire rol van organisatiesin een voorlicbtingsproces wortit in bet bij-
zonder bepnald door tie mate wanrin men voorlicbtinggeeft nan elementen uit bet
gebruikerssysteem over onderwerpen die door actoren uit bet bronnensysteem als
relevant worden bescbouwti.
Het ‘criteriuTh’ inforidatie-uitvoer (z6~el actief alsreactief), wortitbeYnviocti door
tie volgende predictoren: algemene organisatiekenmerken (bijvoorbeelti bet taak-
gebieti en bet nantal metiewerkers), algemene voorlichtingskenmerken (bijvoor-
beelti tie bewustheiti van tie voorlicbtingstaak en tie systematiek ~vaarmee men
voorlicbting geeft), tie netwerkpositie wanrin een organisatie zich bevintit (bijvoor-
beelti tie soorten organisatie waarmee men samenwerkt op voorlicbtingsgebied en
tie wijze xvn~rop tieze samenwerking plants vintit), tie wijze van informatieverza-
melen (bijvoorbeeld van wie krijgt men informatie, gescbiedt dit automatiscb of
moet tie organisatie tianr zelf moeite voor doen?) en tie wijze van informatiever-

Figaur 1: In vioed van algeinene organisatiekenmerken, algemene voortich lingskennerkt’n,
netwerkposftfc, informatiebestanden en verwerken op inforii~arie-uitio~ van cen intenne- —

(hair kader.
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werken (bijvoorbeeld: hoe verloopt de interne communicatie en is ereen documen-
tatiesysteem?)
Zowel bet criterium als tie predictoren kunnen in verscbillende kenmerken worden
ontierscheiden (zie figuur 1).

3. RESULTATEN ORGANISATIEONDERZOEK

3.1. Achtergronden

Op basis van bet in paragraaf 2 weergegeven literatuuronderzoek zijn verscbillende
kenmerken van organisaties in kaart gebracbt die van invloed zijil op bun bereid-
beid en gescbiktbeid om een intermedinire rol op voorlichtingsgebied te vervullen.
Deze kenmerken zijn als analysekader gebruikt bij een empiriscb onderzoek ilnar
tie rol van intermediaire kaders in tie voorlicbting over tie buuraanpassingen in tine
geselecteertie gebieden (een grote stad, een kleine stati en een plattelantisgebied).
Als onderzoeksgroep is gekozen voor organisaties die in bet voorlichtingsproces op
bet gebied van tie buurproblemntiek een bemiddelende rol kunnen spelen tussen tie
centrale overbeid, i.c. het Ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Orde-
ning en tie doelgroepen. In dit geval gnat bet dus om organisaties die gebeel of ge-
deeltelijk werkznnm zijn op, of zijdelings te maken bebben met bet terrein van bet
buren en verburen van woningen in tine ontierzoeksgebieden, te weten: Maassluis,
Eindhoven en tie tine Drentse gemeenten Borger, Odoorn en Gasselte.
De geselecteerde organisaties zijn ingedeeld in tine groepen: organisaties die een
booftitank bebben op bet gebied van tie volksbuisvesting in bet algemeen en buren
in bet bijzontier, organisaties met een neventank op dit terrein en instanties die bier
uiteindelijk geen tank voor zicbzelf weggelegd zien.
Voor dit zogenanrude organisatieonderzoek is tie volgende probleemstelling geban-
teerti:
Welke kenmerken vertonen organisaties die in het voorlichtingsproces een interme-
dinire rol kunnen vervullen tussen centrale overbeid en baar doelgroepen?

Het empiriscbe onderzoek ter beantwoording hiervan is langs twee lijnen verlopen.
Eerst beeft een groepstiiscussie plaatsgevonden met vertegenwoordigers van diver-
se representatieve organisaties die in tie tine gekozen gebietien werkzaam zijil.
Dnarna is een schniftelijke enqu&e gebouden onder alle relevant geaclite organisa-
ties altman.
Bij bet onganisatie-onderzoek is er van uitgegaan dat tie mate wanrin een organism-
tie actief is op voorlicbtingsgebied verkinarti kan worden door bepamltie kenmen-
ken van deze instantie, te weten algemene organisatienspecten en algemene voon-
licbtingsaspecten. Deze zijn, zoals in bet voorafgaande is nangegeven, te onder-
scbeiden in tie wijze wanrop zij informatie verzamelen, verwerken, en uitvoeren.

3.2. I3ereidheid van organisaties orn een inter,nediaire rot te vervullen

Er is verondersteld dat organisaties alleen bereid zullen zijn als verbindingsscbakel
op te treden indien zij damn zeif pnofijt van verwacbteri. Bijvoonbeelti omdat zij
daardoor bun eigen tioelstellingen beter kunnen realiseren. Dit is mIs volgt gefor-
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muleend: tie mate wamnin een organisatie voonlicbting geeft oven een bepanld on-
denwenp bangt af van tie mate wannin men dit ondenwerp tot bet taakgebied rekent.
Deze voononderstelling wortit in bet organisatie-onderzoek bevestigd.
En zijn tine categonie~n onganisaties ondenscbeiden, namelijk organisaties met een
booftitnak, organisaties met een neventaak en instanties die voor zicbzelfg~n tank
weggelegd zagen op bet terrein van tie buurpnoblematiek. Tussen deze tine catego-
rie~n blijketi grote verscbillen te bestaan. Hooftitmakorganisaties blij ken in bet ml-
gemeen een actievere rol in bet voorlicbtingspnoces te venvullen dan de andene on-
ganisaties:Een kanttekening is bier op zijn pimats: uit tie groepstiiscussie blijkt dat
booftitnakonganisaties weliswaar meer doenmann dat bun voonlichtingsactiviteiten
oppervlakkigen en meen plicbtmatig van mard lijken dan bij neventakens.
Tussen tie neventankonganisaties en tie onganisaties die voon zicbzelf geen tank
weggelegti zien, is geen duidelijk ontierscbeid te maken orutiat een onganisatie als
bet maatscbnppelijk wenk bijvoorbeeld zich in tie ene plants beschouwt als een ne-
ventaakonganisatie en in tie andene plaats als een organisatie zonder een tmak.
Dit kan op twee manienen worden venklnard. Aan tie ene kant lijkt een dengelijke
keuze gebaseerd op tie gepencipieerde behoeften bij tie eigen doelgnoepen. Deze be-
boeften zijn weer afbankelijk van tie amnd den problemen die op een bepaald mo-
ment bij een bepmalde groep mensen spelen. Deze kunnen tius vani~ren. Ann tie an-
dene kant lijkt een keuze om ml dan niet voorlicbting te geven, te wonden bepaniti
door pnioniteiten die tie organisatie zeif legt. Neventankonganisaties bouden zich
immers met venscbillende onderwerpen bezig waardoor7zij steeds gedwongen zijn
een keuze te maken.
Beneitibeid om mis intermediain kinder op te treden lijkt ook voor een deel sin-
men te bangen met tie bouding die een onganisatie annueemt ten opzicbte van tie
centrale ovenbeid. Dit aspect is niet ondenzocbt in bet organisatieondenzoek. Ret is
wel onderzocbt door Bnoekbuysen in banr studie naan intenmedinine kadens, in Til-
burg. Ook is bet door mijzelf ontienzocbt in bet voonondenzoek naar tie rol van in-
termedimine kaders bij tie voorliebting over tie Wet gelijke bebantieling mannen en
vnouwen in arbeitissituaties. In beide studies blijkt een negatieve bouding bij tie on-
ganisaties ten opzicbte van tie (centrale) overbeid te overbeensen. Men verwijt tie
ovenbeid vooral tnaagbeid en logheiti. Omgekeerd bebben tie in bet voononderzoek
onderzocbte intenmedinire kadens eveneens een negatief beelti over tie vnnag hoe zij
zeif bekend denken te staan bij tie ovenbeid ‘tie nespondenten gelooftien negatieven
oven te komen ninarmate zij dacbten als meer bedneigenti oven bet ovenbeitisbeleid
te wortien envanen’~~.
De bereitibeiti van sommige intermedinine kaders is OQk om andene netienen mann
matig: men is zich niet nltijd erg bewust van deze voorlicbtingstaak betgeen tot uit-
drukking komt in bet geninge mantal personen met een fonmele tank op dit gebied,
ook beeft men rumar weinig ervaning met voonlicbting. Bij tie meerdenheid van tie
ondenvraagde instanties in bet onganismtie-ondenzoek is_voorlicbting voon geen van
tie medewenkens een booftitmak. De meeste onganisaties zijn pas kort wenkzaam op
bet tennein van tie buunproblematiek en tius ook met bet geven van eventuele voor-
licbting bienoven. Daanbij komt tint matenjeel gezien tie situatie voon sommige or-
ganisaties weinig rooskleunig is. Bnoekhuysen concludeert in binan case-studie naar
tie nol van intermedinine katiens over bunen in Tilbung: ‘tie meenderbeid van tie on-
tienzocbte intermedinine kadens blijkt mfbankelijk te zijn van subsidie van tie ge-
meente of (indirect) van bet toengebeten Ministenie van Cultuun, Recreatie en
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Maatscbappelijk Wenk. De snnctiemacht die tinardoon ontstaat geeft tie gemeente
tie mogelijkbeid sturend en voorwaartienscbeppend te werk te ginan. Tengevolge
van tie bezuinigingen, die voonal ingevuld worden op basis van tie lokale politieke
venboudingen en pnioniteiten, kunnen er in tie toekornst enkele intermedinire kin-
dens afvallen’.

3.3. Geschiktheid van organisaties om een intermedlaire rot te vervullen

Zodma een onganisatie beneid is gevonden in het voorlicbtingsproces te participe-
nen, rust tie vraag of zij timanvoor ook geschikt is. Dit hangt voor een belangnijk
deel af van bmnn bekwaambeden op inhoutielijk en voorlichtingstechnisch gebied.
Ten aanzien van bet eerste, bet beschikken oven tie noodzakelijke kennis om op
venantwoorde wijze voonlichting te kunnen geven, ontstaat in het organisatie-on-
denzoek een redelijk positief beeld. Aitbans in vergelij king met tie uitkomsten van
een pnoefonderzoek onder tie gespecialiseentie VRO-voonlicbters. Voor ben bleek
tie buurwetgeving eveneens zo complex dat zij zonder gebruik te maken van naslag-
wenken, evenmin in stamt waren nile vragen connect te beantwoorden. In bet alge-
meen kan danrom worden gesteld dat tie kennis op bet terrein van tie buunwetge-
ving goed te noemen is. Hooftitakers kennen tie buunwet weliswaar wat beter dan
neventakens maan deze lantste categonie die overrneen ontierwerpen kennis moet
bebben, scoont toch nog opvallend hoog. De kennis over buren is gerelateend man
tie mate winanin men actief is op voonlicbtingsgebied: boe actieven op bet tenrein
van tie buunvoonlicbting, hoe groten tie kennis oven tie huurwetten.
Wat bet tweede kenmenk betneft, tie vereiste professionele bekwaamheden, levent
bet organisatie-onderzoek eveneens een gematigd positief beeld op. Het pnofessio-
nele kanakten van voonlicbting komt tot uitdnukking in het feit dat ml dan niet een
tioelstelling gebanteerd wortit, dat en een idee gevormti is oven tie kenmerken van
tie eigen tioelgroep en dat tie wenkzaambeden op een planmatige wijze plaatsvin-
den. Wat betneft tie tioelstelling is gebleken dat intermedimire katiens betzelftie na-
stneven als ovenbeidsvoonlicbters. Ook deze onganisaties hebben mIs tioelstelling
mensen op tie boogte te brengen van formele negelingen met betrekking tot hunen.
Onganisaties wonden als intermedimin kinder in bet voorlicbtingsproces betnokken
vanwege bun veronderstelde capaciteit om bepaaltie doelgroepen op tie boogte te
brengen van (deelaspecten van) een beleid. Daarnaast kunnen onganisaties tie doel-
groep bewust maken van tie relevantie van een bepaald probleem en bebulpzamm
zijn bij bet vonmen van een mening of het nemen van een besluit. Dit impliceert dat
(a) tie tioelgroep van tie desbetneffende onganisatie deel uit dient te maken van
tioelgroep van tie centrale ovenbeiti en (b) dat tie organisatie een manvulling geeft
op, of een uitbneiding geeft van tie needs door tie ceritnale ovenbeiti gehanteende
voonlichtingsmitidelen. Op basis van tie resultaten van bet onganisatie-ondenzoek
kan wontien geconcludeend dat beide zaken intiendanti bet geval zijn. Huuntiens
vormen zowel voon tie centrale overbeid als voor tie ondenzocbte onganisaties tie
kern van bun tioelgnoep. Uit bet accent dat intenmedim:ire kadens leggen op tie toe-
passing van montielinge voonlichtingsmititielen mag blijken dat zij tiaatiwenkelijk
een complementaine nol vervullen ten opzicbte van tie ovenheidsvoonlicbting zoals
vendenop zal wontien toegelicbt.

lntenmetiiaine kadens ricbten zich dus voonal op tioelgnoepen waan zij vanwege hun
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pnimaine tank necbtstneeks bemoeienis mee bebben. In tie groepstiiscussies bleek
tint bet construeren van een totnalovenzicbt van tie in een plamts te ondenscbeitien
groepen buunders voor de metiewerkers van intermedimine kadens moeilijk is. Men
kan tinandoor onvoldoende in tie gaten bebben dat bepinaltie buurtiersgroepen mm-
den voonlicbting knijgen. Dit beelti wortit in tie scbniftelijke enqu~te bevestigd.
Ruim tweederde van tie ontiervramgde onganisaties is niet in staint in bun gemeente
een groep buundens te noemen die geen voorlicbting op dit gebied knijgen.
Voor tie booftitakens is expliciet nmgegaan in boevenne zij planmatig te wenk zijn
geginan bij tie opzet en uitvoening van tie voonlicbting oven bunen in 1982 en voor
boofti- en neventakers samen is onderzocht van tie infonmatieverzameling en -

verwerking plaatsvindt. De voorbereiding boe tie voonlicbting is (zoals bet vooraf
natienken over tie doelen, bet op tie hoogte brengen van metiewenkers van binnen-
gekomen mateninal en bet op een structurele wijze infonmatie verzamelen) goed ge-
regeld. De uitvbening en afronding (zoals tie gebanteerde middelen en tie evaluatie)
zijn voor verbetening vatbinan. Intermedimine kaders die planmatig te wenk ginan bij
tie voorbeneiding geven meen voonlicbting. Uit bet onderzoek blijkt tint interme-
dimine kadens optimistiseb zijn oven bun eigen functionenen. Men zegt duidelijkheiti
te bebben over tie effecten van tie eigen voonlicbting. Men kan zich ecbten nfvnmgen
of tieze indruk genecbtvaandigd is mangezien tie meendenbeid zegt zich tie basenen op
gevoelsmatige inscbattingen. Ook is men zeer optimistisch oven bet bereik en tie ge-
bnuikswaande van tie eigen voonlicbting. Het grote nantal vooral montielinge yin-
gen dint intermedimine kadens gemiddeld pen week krijgen, ondersteunt indertimad
bun opvmtting -oven bekentibeid en toegankelijkheid. Dit geltit voonal voor hoofti-
tankorganisaties die veel meer vragen knijgen dan neventankorganisaties.
In bet onganisatie-ontienzoek is getracbt tie mate van samenwenking met antiene or-
ganisinties op voonlicbtingsgebied tie mcbtenbalen om dinanmee zicbt tie knijgen op tie
netwenkconstructies in tie tine ondenzoeksgebieden. Uit tie resultaten blijkt ecbter
dat voonlicbting oven buren voonnamelijk een solo-gebeunen is. Een aanzienlijk
deel blijkt niet met antienen op voonlicbtingsgebied samen te wenken. Dit is ties te
opvallentien damn ‘samenwenken’ zeer breed is opgevmt: van bet gebruiken van an-
tiermans foldermaterianl tot en met bet uitvoenen van gemeenscbappelijke voon-
licbtingspnojecten. Zoals te verwacbten, komt tie eerstgenoemde vorm bet meest
voon. Het gnat voonal om foldermatenianl van VRO wainimee zij automatiscb een
grote invloed uitoefent op doelen, doelgroepen, metboden en inboud van tie voor-
licbting die door intenmediaine katiers gegeven wontit. Dit was ook ml tiuidelijk ge-
wortien in tie gnoepsdiscussies waan tie meeste ventegenwoordigers van intenmedini-
ne katiens opmenkten dat zij VRO-mateniaal man tie doelgroep ten bescbikking stel-
len.
Die bepenkte samenwenking die op voonlicbtingsgebied plants vintit is en een met tie
gemeente en tie aftieling Regionale Publieks Voorlicbting van tie centrale ovenheid
(RPV). De belangnijkste neden om samen te wenken is bet feit tint zij antiene instan-
ties soms mis meen deskundig bescbouwen. Voon tie band liggentie netienen als kos-
tenbesparing of betene onderlinge afstemming wonden opvallenti weinig genoerud.
Organisaties die xvel samenwerken zijn actiever op voonlicbtingsgebied dan instan-
ties die dit niet doen.
In bet organisatie-onderzoek is ook geprobeend een beeld te knijgen van tie indruk
die onganisaties van elkinan bebben als zijnde een belangrijk informatiepunt voor
tie inwonens van tie eigengemeente. Zowel booftitakens als neventakens bebbeneen
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boge dunk van verhuundensorganisaties en tie gemeente, tie andene organisaties
wontien nauwelijks genoemd.
Tocb zijn zij optimistiscb oven bun eigen bekentibeiti en toegankelijkbeid bij tie
tioelgnoep. Dit geltit voonal voor tie booftitakens en rnintien voor tie neventakers.
En bestant een sterke samenbang tussen tie mate wanrin men actief is op voorlich-
tingsgebieti en tie mate wamnin men bekenti en toegankelijk denkt te zijn.
Veel onganisaties dienen actief informatie te verznmelen bij tie centrale overbeiti
gezien bet belang van deze gegevens door tie pnimaine eigen taink. De nootizaink om
tint te doen neemt af ninarmate bet een ontierwenp bet neft tint vender van tie eigen
booftitnak afstnat. Dan bangt tie inspanning om informatie te venzamelen voonal
af van tie bouding die een onganisatie beeft ten opzicbte van bet geven van voor-
licbting. En is vanuit gegman tint bet automatiscb toegezonden krijgen van infonma-
tie tot een positiever bouding zal leiden ten opzicbte van tie voorlicbting dan bet
zelf moeten vragen om infonmatie. De nesultaten van bet onganismtie-onderzoek
wijzen uit dint intenmedimine katiens in veel gevallen moeite moeten doen om man
bun infonmatie te komen. Bijna tie belft van tie booftitankorganisaties knijgt tie ge-
gevens niet autommtiscb toegestuund.
Ontianks tint is men tevneden oven tie bescbikbnnnbeid en tie bruikbaanbeid van in-
formatie bij andere onganisaties. Blijkbmnn vihtit men bet niet vmnzelfsprekend dat
in fonmatie automatiscb toegezonden wortit.
Indien men op eigen initiatief infonmatie venzmmelt, gebeurt dit, zeken wat betreft
tie neventakers, meestal ninar nanleiding van individuele vnagen. Automatiscbe toe-
zending van infonmatie leitit nmuwelijks tot een toename in activiteiten op voonlicb-
tingsgebieti.
Eenden is in panagnanf 2 bij tie bespreking van tie litenmtuur tie bypotbese van Van
tier Hank nangehanld tint tie mate wannin een organisatie voorlicbting geeft over
een bepamld ontierwenp samenbangt met tie mate wannin tie organisatie door tie
centrale overbeiti bij bet voorlicbtingsbeleid is betnokken. In mansluiting tinarop is
vervolgens gesteld tint als een intermedinin kinder besloten beeft mee te wenken man
een door tie ovenheid in gang gezet voonlichtingspnoces, tie kans op effectuening
van een tiengelijke beslissing groten wontit ninanmate rneer relevante metiewerkers
van tie onganisatie (zowel op bet leitiinggevende als op ]iet uitvoenend niveau) bij tie
totst.mntikoming van deze beslissing betrokken zijn geweest of zicb betnokken voe-
len.
De nesultaten van bet organismtie-onderzoek wijzen uit dint tie interne informatie-
venwenking in het algemeen goed geregeld is. Gezien tie geninge omvang van tie
meeste ontiervraagtie organisaties is bet redelijkerwijs man te nemen dint tie contac-
ten tussen bet leitiinggevende en uitvoerende nivemu van een onganisatie zotianig
zijn, dint besluiten orutnent het aangnan van voorlicbtingstaken in onderling over-
leg worden genomen. Organisaties met een booftitmak op buungebied die veel voon-
licbting geven blij ken ook veel aandacbt te bestetien ann tie venwerking van tie yen-
zameltie informatie.
De gescbiktbeid van een onganisatie om mIs intermediai:r kinder in een voorlicbtings-
proces te wortien betnokken, lijkt verder in belangrijke mate afhankelijk van tie
nanwezigheid van een eigen voonlicbtingsnftieling of tenminste een metiewenken
met een hoofti- of neventaink op dit gebieti. Het bescbikken over een eigen medium
is eveneens een voondeel. Zowel in bet onganismtie-ondenzoek als in bet distnibutie-
ondenzoek blijkt tint voorlicbting (nog) slecbts beperkt voorkomt in tie fonmele
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tmakomschnijvingen van tie medewerkers van ohderzocbte onganisaties. Men doet
relatief veel man voorlicbting zonder zicb timarvan bewust te zijn; bet is voor tie be-
trokken organisaties vooral een nevenactiviteit. De informatie-uitvoen van tie orga-
nisaties is ondenscbeiden in actieve en renctieve voonlicbting. Bij tie booftitank-
organisaties Iijkt actieve voorlicbting reactieve voonlichting uit te lokken. Bij tie ne-
ventainkorganisaties Lijkt bet omgekeerde bet geval. En is mangenomen tint en yen-
scbillen zijn in tie ondenwenpen die bij beide soorten van voorlicbting man tie orde
komen. Op basis van tie resultaten van bet organismtie-ontierzoek blijkt ecbten dint
in beide gevallen overwegend dezelfde onderwerpen man boti komen. Vender valt
op dat reactieve voorlicbting meen voorkomt dan actieve voorlicbting. Er wonden
dientengevolge vooral voorlicbtingsmiddelen gebnuikt waanbij en pensoonLijk con-
tact is met tie doeLgroep (een gesprek, een buisbezoek e.d.).
Op basis van bet orgmnisatie-onderzoek kan bet volgende geconstateerti wontien:
een belangnijk deel van tie onganisaties is niet alleen bereid te participenen in bet
voonLicbtingspnoces maar is daartoe ook gescbikt; zij kunnen een beboorlijke in-
spanning leveren op voorlichtingsgebied. Tegelijkertijd moet dan ecbter geconsta-
teerd wonden dint zij niet voldoende zijn toegerust voon een professionele uitoefe-
ning van tie voonlicbtingstaak. De venklaning bienvoor moet op tie eerste plnats ge-
zocbt worden in tie nelatief beperkte peniode dint men op voonlicbtingsgebied actief
is. Dnarnaast is ook bet overbeitisbeleiti in dezen weinig stimulerend betgeen tot
uitdrukking komt in tie geninge bulp die tie centrale ovenbeid op voonlicbtingsge-
bied geeft. Zo zou zij man veel meen organisaties automatiseb informatie toe kun-
nen stunen en op uitgebreitiere schaml gemeenscbmppelijke voorlicbtingsactiviteiten
op touw kunnen zetten.

4. AANBEVELINGEN

De toepassing van deze voorlicbtingsmetbode is vanzelfspnekend niet in iedene si-
tuatie even relevant. Namst budgettaire bepenkingen en tie feitelijke mnnwezigbeiti
van relevant gemcbte organisaties op een bepamld gebied, wortit tie keuze voon bet
werken met intermedimire kadens bepaald door tie onderlinge afweging tussen tie
marti van het voorlicbtingstbema, tie sterke en zwmkke punten van tie eigen voor-
Licbtingsorganisatie, tie reikwijdte van tie gebanteende doelstellingen en tie kenmer-
ken van tie doelgroepen. Het is wenselijk en yank zelfs noodzakelijk om interme-
dinire kaders in bet proces van overbeidsvoorlicbting te betrekken mIs en sprake is
van een complex thema wannover voorlicbting moet worden gegeven, een beperkte
bmndelingsbekwaambeid bij tie tioelgroep wortit geconstateenti en en bovendien ne-
latief bepenkte mateniele en personele mogelijkbetien bij tie voorlicbtingsafdeling
zelf nanwezig zijn om op tieze bandelingsbekwaambeid positieve inyloed uit te
oefenen en mIs en, tenslotte, nelevante intenmedimine kaders manwezig zijil.

De voorlicbtingsmetbode kan ecbter alleen succesvol wortien toegepast als zowel
tie intermedimine kaders zelf, als tie twee groepen winantussen zij een bemitidelende
nol op voorlicbtingsgebied vervullen, ann bepinaltie voorwanrden qua bereitibeiti en
gescbiktbeid voldoen.
Zo zullen relevante ondentielen binnen tie centrale overbeid die een beslissing ne-
men om met intenmedinine kadens te werken tinadwerkelijk beneid moeten zijn om
tie voorlichtingsmetbotie toe te passen.
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De zinvolbeid van tie metbode neemt in veel gevallen toe als bet een verderreikenti
kanakter knijgt dan alleen bet benutten van intermedinire kaders voor bet distribue-
nen van het eigen voorlicbtingsmaterimnl. Een dergelijke actieve opstelling zalvoor-
ml noodzmkelijk zijn mIs bet gmat om bet geven van voorlicbting over complexe be-
leitisonderwerpen die alleen kunnen worden geremliseerd als tie doelgroepen bier-
over met betnekking tot bun menings- en besluityorming worden gestimuleerd en
gebolpen.
Dit betekent tint men een zeker ventrouwen moet bebben in tie mogelijkbeden en
bekwanmbetien van zowel tie intenmedinine katiers mis tie doelgroepen, om zontier
bet dinecte toezicbt van tie centrale overbeiti, deze zaken ten uitvoer te brengen.
Naast bet vertonen van een bepinalde mentaliteit is tie toepassing van tie voorlich-
tingsmetbotie alleen zinvol mis tie centrale overheid Op een professionele wijze in-
vulling geeft inan tieze wenkwijze. Ann tie ene kant betekent dit dat tie keuze voor
het wenken met intermedimire kaders moet plants vinden op basis van tie bovenge-
noerude afwegingen en vender dint tie voorlicbtingsmetbode moet worden afge-
stemd op andere inspanningen die in bet kinder van een bepaaltie voorlicbtingsactie
wontien getiman. Ann tie andene kant betekent dit dint en inboudelijke, voorlich-
tingstecbniscbe en financieYe steun moet worden verleend man tie deelnemende in-
termedimire kadens, wil tie metbotie succesvol kunnen 2ijn. Zowel voor een passieve
(distnibutiefunctie) mis voor een actieve toepassing (bulpverlenings- en rmdmrfunc-
tie) van deze voonlichtingsmetbode is bet noodzakelijk ovenleg te voeren met tie be-
oogtie instanties of tie ben vertegenwoordigde overkoepelende onganisaties.

Ook voor intenmedinine kaders kunnen criteria worden geformuleer die betrekking
bebben op tie mate wanrin zij bereid en geschikt zulien zijn bun bemiddelende
voonlicbtingsrol te vervullen. Hun bereitibeid is in belmngnijke mate afbankelijk
van bet takenpakket tint door eenorganisatie moet worden vervuld. Indien voor tie
uitvoening van deze taken informatie vanuit tie centrale overbeid nootizakelijk is,
ligt voor tie band dint zij moeite zullen doen deze informatie te pakken te knijgen.
Voor een efficient en effectief verloop van bun eigen pnimnine proces is bet nood-
zakelijk door ben verzamelde en bewerkte gegevens ten beschikking te stellen man
tie eigen doelgroepen. Op deze wijze wortit door diverse organisaties een interme-
dimire rol vervuld, zonder dint zij zich bier yank van bewust zijn. Dit bewustzijn
neemt vanzelfsprekend toe indien zij door tie centrale overheiti worden verzocbt
om een dergelijke rol te ginan vervullen. De bereidheid van een organisatie wortit in
zo’n geval, ninast tie inbouti van bet beleidsonderwerp, te~’ens bepanlti door tie
bouding ten opzicbte van tie centrale overbeid, bet zicb bewust zijn van bet bebben
van een voonlicbtingstamk en tie inscbmtting van tie eigen mogelijkbeden op dit ge-
bied.
De gescbiktheid van een organisatie om een intermedinire rol op voorlicbtingsge-
bied te spelen wortit voornmmeiijk bepamld door zaken die betnekking hebben op
bet bereik van bun voorlicbting (qua omvang en soort tioelgnoep) en op tie kwali-
teit van bun voorlicbting, met name wat betreft bun inboudelijke en voorlichtings-
tecbniscbe bekwmmmbeden.
Nannmate organisaties meer leden van tie door tie centrale overbeid beoogde doel-
groep weten te bereiken, in bet bijzonder als tieze mensen tot tie acbtergebleven
groepen in tie samenleving kunnen worden gerekenti, is bet meer zinyol ben in bet
voorlichtingsproces te betrekken. Vooral als tie kwaliteit van hun voonlichting zo-
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wel inboudelijk mis voorlichtingstecbniscb goed te noemen is. Nanrmmte organisa-
ties meer gebruik maken van voorlicbtingsmititielen die persoonlijke voonlichting
nan tie doelgroep mogelijk maken is bet eveneens meer gewensthen in bet voonlich-
tingsproces te betnekken. Indien het bereik en tie kwaliteit van tie voonlicbting van
onganisaties voldoet man tieze criteria kan wonden nangenomen dint zij in stant zijn
bun tioelgroepen bewust te maken van tie relevantie van bet desbetneffentie beleitis-
onderwenp en hen te helpen bij bun menings- en besluitvonming op dit gebied.
Hiervoon is het wel nootiznkelijk dint tie organisaties een behoorlijke bekentibeiti
genieten en eenvoudig toegankelijk zijn.
Intermedinire kaders zijn et in vele soorten met ieder hun eigen mogelijkbeden en
hun eigen bepenkingen. Zo lijkt bet realistiscb om te stellen dat tie tiistnibutiefunc-
tie vooral toebedeelti moet worden nan die onganisaties die eenvoudig toegankelijk
zijn voon bet publiek. De postkantoren eh~ bibliotbeken zijn voor tie venvulling van
deze functie zeer gescbikt. Voor tie remlisening van tie andene functies, die van meer
belang zijn voor bet vergnoten van tie bnndelingsbekwmarnbeid van mensen, lijken
andere typen onganisaties meer relevant. Het gmat dan vooral om die organisaties
die mensen te woord kunnen stinan om hen te belpen bij bun individuele menings-
en besluitvorming over -een bepamid onderwerp. Mensen zullen zich echten alleen
met vragen tot een organisatie wenden als zij ventrouwen bebben in tie kwaliteit
van tie door hen gegeven voorlicbting. In tie groepstiiscussie is gebleken dat bet
imago tint organisaties op dit punt bij tie doelgroep bebben meer bepanld lijkt te
worden door subjectieve factoren, zoals verhalen over ervaningen van mensen ult
tie eigen omgeving, dan door objectievemnintstaven over tie kwaliteit.51.Het succes -van bet werken met intermedinine kaders wontit niet alleen bepanlti door
voorwannden winarnan centrale overbeiti en intermedimire kaders moeten voldoen
mann ook door het informatie-zoekenti getimagspatroon van tie tioelgroep. Ret zoe-
ken van informatie is afbankelijk van tie mfweging die mensen maken oven tie te
verwacbten opbrengst en tie te verwacbten nootizakelijke kosten, die zij moeten
maken om tie informatie te verwerven. Deze kosten (voor het publiek) kunnen door
een goede samenwenking tussen overbeidsvoorlichters van intermedinine katiers
worden verlaagti, waartioor tie verspreitiing en het gebruik van overheidsvoonlicb-
ting door burgers kan wortien vengroot.
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13. Kiantenservice in de fysieke distributie’

K. KOELEMEIJER

SAMENVATTING

Kiantenservice in de fysieke distributie betreft in eerste aanleg het toegevoegde nut naar
plaats en tijd, maar kan tot alle elementen van de marketing mix, met name het produkt,
worden uitgebouwd. in dit artikel wordt getracht het begrip kiantenservice in dit ruimere
verband te bezien. Achtereenvolgens komen in dit literatuuroverzicht aan de orde: hetservi-
cebegrip, meting, analyse, integratie en realisatie van kiantenservice met betrekking tot tijd en
plaats, (produkt)kwaliteit en informatie.

1. SERVICE BEGRIPPEN

Logistiek kan warden omschreven als het proces van het strategisch besturen van
de voortstuwing en opsiag van materialen, onderdelen en voorraad eindprodukt
vanaf leveranciers, tussen afdelingen van ondernemingen en naar kianten (Bower-
sox, 1978). Met behuip van de logistiek kan het proces van planning, allocatie en
beheersing van financi~le en menseijike middelen, gebonden aan fysieke distribu-
tie, fabricage ondersteuning en verwerving warden bestuurd (Bowersox, Gloss en
Helferich, 1986). Hierbinnen betreft fysieke distributie de planning en implemen-
tatie van fysieke stromen materialen en eindprodukten van plaats van oorsprong
naar plaats van verbruik of consumptie om, onder het behalen van winst, aan de
behoeften van kianten tegemoet te komen. Activiteiten daarbij zijn orderontvangst
en .-verwerking, voorraadvorming, opsiag, handling en extern transport binnen een
distributiekannal. (Kotler, 1984: Stern en El Ansary, 1982). Klantenservice betreft,
als output van de fysieke distributiefunctie, in eerste aanleg het toegevoegde nut
naar plaats en tijd2. Dit komt tot uitdrukking in de definitie van kiantenservice die
Lambert en Zemke (1982) geven:
— Kiantenservice is een maat voor de effectiviteit waarmee het fysieke distributie
systeem nut naar plaats en tijd creeert.

Veel definities die ondernemingen gevenvan klantenservice luiden in termen van te
verrichten activiteiten, zoals:
— Klantenservice is een complex van activiteiten dat alie aspecten van de onderne-
ming omvat die ervoor zorgen dat de produkten van de onderneming worden
afgeleverd en gefactureerd op zodanige wijze dat de klant er tevreden mee is en
de doeleinden van de onderneming warden bereikt (La Londe en Zinszer in
Christopher, 1985)~.

Centraal staat de bestelcyclus, die bestaat uit achteree:nvolgens: ontvangst van de
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bestelling van de kiant, verwerking van de order, gereedmaken voor verzending,
transport en aflevering bij de klant (o.a. Ballou, 1978; Bowersox, Gloss en Helfe-
rich, 1986; Heskett, Glaskowsky en Ivie, 1973). Perreanlt, Jr en Russ (1976) defi-
ni~ren kiantenservice als:
— Het onderling gerelateerde pakket activiteiten, geboden door een leverancier,
dat nut naar tijd en plaats cre~ert voor een koper en het nut van vorm instand-
houdt. -

Zij beschouwen kiantenservice alleen in rechtstreeks verband met de bestelling en
aflevering van een produkt. Vanuit het gezichtspunt van de klant is klantenservice
dan het mechanisme dat ervoor zorgt dat goederen b-eschikbaar zijn, zodat de
transactie kan plaatsvinden en nut van bezit wordt gerealiseerd. Wat ruimere defi-
nities van klantenservice zijn onder an-dere:
—~Alle activiteiten met betrekking tot de organisatieen administratie van de order-
afhandeling, zodat klantenorders volledig, nauwkeurig, in goede conditie, in de
voor distributie optimale gebruikseenheid, binnen kostenbeperkingen en binnen
het vereiste tijdschema worden afgeleverd (Wagner en LaGarce, 1981).

— Een sysleern, georganiseerd om eeh7blijvende verbinding te verzorgen in de tijd
tussen het plaatsen van de bestelling en het ontvangen van de goederen, met als
doel op de lange termijn aan kiantenbehoeften te voldoen (Christopher, Schary
en Skjott-Larsen, 1979).

De klantenservice strekt zich uit tot na de koop. Denk bijvoorbeeld aan het geven
van garantie op een produkt of het gevdn van besteladvies. Klantenservice kan in
relatie tot alle elementen van de marketing mix, met name het produkt, worden be-
schouwd. Dit komt bij het produkt duidelijk tot uitdrukking in kwaliteitsbehoud.
Voorwaarden ten aanzien van leverancierskrediet en kwantumkortingen, resp. ad-
vertentie ondersteuning en het verschaffen van POS (pdiht-of-sale) materiaal zijn
voorbeelden van kiantenservice met betrekking tot de elementen prijs en promotle.
Belangrijk is dat produkten beschikbaarzijn op het moment van verbruik. Over de
logistieke operatie zoals die is uitgevoerd, kan nan de klant informatie worden ver-
strekt. In de genoemde definities van klantenservice is hiervoor in meer ofmindere
mate ruimte aanwezig. Alle aspecten van de fysieke distributie die tegemoet komen
aan de wensen van de kiant kunnen tot kiantenservice worden gerekend. De om-
schrijving die La Londe en Zinszer (in Levy, 198 Ia) van klantenservice geven sluit
hierbij aan. Zij zien klantenservice als:
— Een klantgerichte ondernemingsfilosofie die alle elementen van het raakvlak
met de kiant integreert en bestuurt binnen een vooraf bepaalde kosten service
mix.

Uitgaande van deze definitie behandelen een aantal auteurs elementen van klanten-
service (o.a. Bowersox, Gloss en Helferich, 1986; Levy, 1981a). Een opsomming
van elementen van kiantenservice kan eveneens enig inzicht geven in de opvattin-
gen ten aanzien van klantenservice (o.a. Ballou, 1973 en 1978; Cunningham en Ro-
berts, 1974; Gilmour, 1977; Heskett, Glaskowsky en Ivie, 1983; Hutchison en Stol-
le, 1968; Levy, 198 la; Wagnier 1977).
Volgens B6w~sox, Gloss en Helferich (1986) moeten fysieke distributie en marke-
ting planning op elkaar worden afgestemd ten aanzien vanprijs, prornotie ondersteu-
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ning, klantenservice-niveau ‘5, afleverstandaarden, handling van retouren en on-
dersteuning van de levenscyclus. Dit impliceert een beperking van het begrip klan-
tenservice, hetgeen ook uit de door hen genoemde elementen blijkt4. -

De bestelling van de kiant bepaalt voor een groot deel het raakvlak tussen kiant en
leverancier en de mogelijkheden voor de te bieden kiantenservice. Van informatie
in ruime zin is sprake als de leverancier aan de kiant informatie gaat geven over
optimaal gebruik van diens logistieke systeem. Voorbeelden zijn de leverancier die
de bestellingen van zijn klant vaststelt of de leverancier die voor een belangrijk deel
de reclame-inspanningen van de klant bepaalt. Zo ontstaat een verwevenheid tussen
leverancier en klant, waardoor de afhankelijkheid van de kiant ten opzichte van de
leverancier wordt vergroot. Dit komt verderop nog aan de orde. Naar analogie van
Hutchison en Stolle (1968) die stelden dat service elk aspect van de onderneming
van de leverancier kan bevatten, kan worden beweerd dat klantenservice boven-
dien elk aspect van de onderneming van de kiant kan bevatten. Uit de opsomming
van elementen die Levy (1981a) en Gilmour (1977) geven, blijkt deze ruimere op-
vatting ten aanzien van kiantenservice. Onderstaand schema vergelijkt de defini-
ties van klantenservice op de aspecten plaats en tijd, produkt, prijs, promotie en
informatie (zie schema 1).

Auteur(s) tijd en produkt prijs/ informatie informatie
plaats kwaliteit promotie ‘eng’ ‘ruim’

mbt.
Lambert & x bestel-
Zemke cyclus
BalIou x x x
Bowersox, x x x
Closs &
Helferich
Perreault Jr. x x x
& Russ
Christopher, x x prijs x
Schary & op lange
Skjott-Larsen termijn
Wagner& x x x x
La Garce o.a.
Levy x x x x promotie

verpakking
voorraad

Gilmour x x x x produkt
(ontwerp)

Schema I. Opvattingen ten aanzien van klantenservice.

In het vervolg zullen elementen, meting, analyse, integratie en realisatie van klan-
tenservice worden behandeld. Elementen met betrekking tot tijd en plaats, maar
ook (produkt)kwaliteit en informatie worden hierbij beschouwd.
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2. ELEMENTEN VAN KLANTENSERVICE

Er kunnen tientallen elementen van klantenservice worden onderscheiden. Gil-
mour (1977) noemt er 35 en Levy (198 la) vond zelfs 71 elementen. Na factoranaly-
se van de 30 elementen met de groorste variatie in gepercipieerd belang tussen
groothandelaren en fabrikanten werden zeven factoren onderscheiden. Deze be-
vatten achtereenvolgens elementen met betrekking tot algemene financi~1e aspec-
ten van fysieke distributie management, verantwoordelijkheden van vertegen-
woordigers, promotie, algemene informatie, identificatie van verpakking, voor-
raadmanagement en algemeen fysieke distributie management. Het is overzichtelijk
als klantenservice-elementen kunnen worden ingedeeld in een aantal categorie~n,
zoals bij genoemde factoranalyse. Andere voorbeelden zijn:
— Het onderscheid tussen kiantenservice actiefuncties:klantenservice activiteiten,
aangeboden door de onderneming en ontworpen om het produkt te comple-
menteren en kiantenservice reactiefuncties: aangeboden op verzoek van de
kiant naar aanleiding van klachten over niet of slecht verleende service (Wag-
ner, 1977).

— Een classificatie van klantenservice naar pre-transactie, transactie en post-
transactie elementen, al naar gelang de service-activiteiten die in deze stadia aan
de orde zijn (Bowersox, Gloss en Helferich, 1986; Christopher, 1985; Ghristop-
her, Schary en Skjott-Larsen, 1979).

— Onderverdeling van service-elementen in ‘convenience services’ die de werkbe-
lasting van de koper bij het doen van de aankoop reduceren en de afstemming
van het aanbod van de leverancier op de vereisten van de koper verbeteren resp.
‘reliability services’, die de onzekerheid bij de aankoop verminderen en het nut
en de betrouwbaarheid van het produkt na aankoopvergroten (Gunningham en
Roberts, 1974).

— Een indeling op basis van de marketing stromen: fysiek bezit, eigendom, pro-
motievonderhandeling, financiering, risico dragen, bestellen en betalen (Levy,
1981a

De in dit artikel onderscheiden kiantenservice-elementen zijn:
— Neeverkopen. Als een produkt niet beschikbaar is kan geen transactie plaatsvin-
den. Er wordt geen klantenservice geboden.

— Tijdgerelateerde elementen. Elementen met betrekking tot tijd en plaats.
— Overige elementen. Elementen in relatie tot de marketing mix en de hiervoor ge-
noemde elementen.

Naast neeverkopen komen aan de orde de tijdgerelateerde elementen: levertijd (op-
gebouwd uit de elementen van de bestelcyclus), variatie in de levertijd, en bestelsy-
steem. Met betrekking tot het ruimere begrip klantenservice worden elementen zo-
als kwaliteitsbehoud en informatie behandeld. De elementen worden geplaatst bin-
nen het kader van de bestelcyclus.

In schema 2 wordt de bestelcyclus getoond (bestellen, orderverwerking, vullen van
de order, transport en aflevering bij de klant). Alle kiantenservice-elementen oefe-
nen invloed uit op de elementen in het schema en worden erdoor beinvloed. Dit
schema structureert klantenservice in ‘enge’ zin omdat de bestelling van de klant
als exogeen wordt beschouwd. Het service-aanbod van de leverancier kan echter,
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zoals vermeld, verder reiken en rechtstreeks invLoed uitoefenen op het gebruik
door de klant van diens logistieke systeem.

2.1. Neeverkopen

Verkrijgbaarheid is het in staat zijn om eenprodukt of materiaal te leveren als dat
door de klant wordt gewenst (Bowersox, Gloss en Helferich, 1986). Dit houdt
rechtstreeks verband met de voorraadniveau s van Leverancier en kiant. Het hou-
den van een grote voorraad van een produkt impliceert minder nee verkopen. An-
derzijds wordt de klant genoodzaakt tot het aanhouden van een hoger voorraadni-
veau als de leverancier hem bestelde items vaker niet kan leveren. Kiantenservice
wordt vaak operationeel aangeduid in termen van de mate van verkrijgbaarheid uit
voorraad (Lewis, 1975; Ray en Millman, 1979; Tersine, 1982). De mate waarin uit
voorraad aan klantenvraag kan worden voldaan kan worden uitgedrukt in onder
andere eenheden produkt, geldeenheden, winst, aantal transacties, orderregels of
bestellingen, aismede frequentie, mate en tijdsduur van buiten voorraad zijn in het
gedeelte van de vraag van de kianten die het betreft. Peterson en Silver (1985) spre-
ken van volledig backorden in het geval dat elke vraag die optreedt in een buiten-
voorraad-situatie leidt tot een backorder die wordt geleverd zodra een bestelling
van voldoende grootte om aan die vraag te voldoen binnenkomt. Deze situatie
komt voornamelijk voor bij overheidsorganisaties en bij bestellingen tussen groot-
en detailhandel, bijvoorbeeld als de groothandel de alleenverkoop heeft. Van vol-
ledig gemiste verkopen is sprake wanneer elke vraag die optreedt tij dens een buiten-
voorraad-situatie verloren gaat, dat wil zeggen dat de klant ergens anders koopt.
Denk hierbij aan detailhandel en consument. De invloed van de klantenvraag op
de neeverkopen is ervan afhankelijk of deze deterministisch of stochastisch is. Dit
zal in het volgende verder worden uitgewerkt waarbij wordt verondersteld dat de
levertijd nul is.

Schema 2. Bestelcyclus in relatie tot klantenservice-elementen (in enge zin).
Een enigszins aangepaste versie van de structuur van de bestelcyclus volgensBowersox, D.J.
Logistical Management. A systems integration of Physical Distribution Management and
Materials Management. Collier Macmillan, 1978, p. 266.
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— Deterministische klantenvraag bU neeverkopen
Backorders veroorzaken naast service-verlaging door vertraagde aflevering vaak
extra kosten zowel voor de kiant als voor de leverancier. De fabricage kan duurder
zijn en voor de vereiste kortere levertijd is vaak duurder transport nodig. Deze ex-
tra kosten worden meestal reclit evenredig verondersteld met de duur van tijdsver-
traging door de backorder. Ret aantal annuleringen en retourzendingen van back-
orders kan bijvoorbeeld eenrechtstreeks verband hebben met het aantal nabestelde
eenheden en de vertraging in de verzending. De kiant ondervindt in het geval van
backorders ook mogelijke schade met betrekking tot bestellingen van zijn klanten
als hij zeif buiten voorraad raakt. Als hij dit wil opvangen door het houden van
meer voorraad of door backorders van zijn klanten toe te staanworden zijn kosten
ook hoger en/of de kiantenservice die hij verleent lager. Als de enkele gevallen,
waarin te late verzending geen schade met betrekking tot huidige en toekomstige
orders veroorzaakt, buiten beschouwing worden gelaten, betekenen backorders en
de ermee samengaande vertraagde afleviering dus een verlaging van de verleende
klantenservice.
Toch kan het voordelig zijn om backorders toe te staan als de kosten van voorraad
houden haag zijn ten opzichtevan de kosten van backorders. Deze laatste kunnen
worden weergegeven door middel van een (lineaire) boeteterm. Voor de optimale
besteigrootte zijn de kosten van bestellen en voorraad houden (md. boete) mini-
maal. De hoogte van de boeteterm, b, is meestal niet precies te bepalen waardoor
de gekozen boete enigszins arbitrair is. De boeteterm kan eventueel naar boven,
resp. naar beneden worden bijgesteld, indien het bij minimale totale kosten gebo-
den klantenservice-niveau te laag of de totale kosten bij het resulterende klanten-
service-niveau te haag warden gevonden. Als de boeteterm oneindig haag wordt
verondersteld — dat wil zeggen dat geen backorders zijn toegestaan — wordt be-
steld zodra het voorraadniveau nul is en geldt de formule van Camp, oak wel kwa-
draat-wortel formule, Wilson-Harris formule of Economic Order Quantity (EOQ)
genaemd (zie o.a. Fogarty en Hoffman, 1983; Phillips, Ravindran en Hoffmann,
Solber, 1976; Tersine, 1982)~.
Ret bovenstaande geldt als wordt verondersteld dat de bestellingen in ~n keer
warden afgeleverd en de levertijd nul is. Als de bestelde items niet ineens, maar re-
gelmatig verdeeld warden afgeleverd, zoals vaak bij intern geproduceerde goede-
ren gebeurt, hoeft de klant minder voarraad te houden6.In geval van deterministische vraag, zoals hier is verandersteld, betekent dit een
verhoging van de servicegraad. Gemiddeld is de aanwezige voorraad lager, en da-
len de kosten van voarraad houden per tijdseenheid evenredig hiermee.

Er kan bij de vaststelling van servicegraad rekening warden gehauden met ander
andere:
— kwantumkortingen (Fogarty en Hoffmann, 1983; Peterson en Silver, 1985;
Phillips, Ravindran en Solberg, 1976; Tersine, 1982);

— speciale aanbiedingen, tijdelijke prijsverlagingen (Peterson en Silver, 1985; Ter-
sine, 1982);

— van tevorenaangekondigde prijsverhogingen (Tersine, 1982), inflatie (Peterson
en Silver, 1985);

— verschillende soorten bestel- en voorraadkosten (Fagarty en Hoffmann, 1983;
Peterson en Silver, 1985);
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— beperkingen aan o.a. (opslag)capaciteit en/of kapitaal (Fogarty en Hoffmann,
1983; Peterson en Silver, 1985; Phillips, Ravindran en Solberg, 1976; Tersine,
1982);

— minimum bestelgroatte, besteleenheid (Peterson en Silver, 1985);
— gezamenlijk bestellen van meerdere soorten items (Fogarty en Hoffmann, 1983;
Peterson en Silver, 1985).

Elk van deze situaties heeft invloed op de kiantenservice die wordt verleend door
leveranciers aan de klant en door de klant aan diens afnemers. Lagere prijzen (bij-
voorbeeld door kwantumkortingen) kunnen leiden tot grotere bestelhoeveelheden
en daardoor tat een hogere gemiddelde voorraad. E)oordat een minimum bestel-
groatte wardt gehanteerd neemt eveneens de gemiddelde voorraad toe en neemt
het bestelgemak voor de klant af. Het gezamenlijke bestellen van meerdere soorten
items zal leiden tot een hager gemiddeld voorraadniveau en minder frequent
bestellen. Hierop wordt later nag teruggekamen.

— Stochastische klantenvraag
De klantenvraag kan, bijvoorbeeld, normaal (voaral bij de fabrikant7), lognor-
maal, gamma of negatief expanentieel (groothandel en detaillist8) of Poisson (de-
taillist9) verdeeld zijn (zie bijvoarbeeld Lewis, 1975; Tersine, 1982). Een stochasti-
sche vraag maakt het houden van veiligheidsvaarraad als bescherming tegen het
optreden van neeverkapen tijdens de levertijd noodzakelijk. Peterson en Silver
(1985) definieren veiligheidsvoarraad als bet gemiddelde netto voorraadniveau
(aanwezige voorraad minus backarders) op het moment dat een bestelling aan-
komt. Het houden van een veiligheidsvoorraad heeft zowelhogere voorraadkosten
als lagere kosten van neeverkopen (in de vorm van backorders of gemiste verko-
pen) tot gevalg. De optimale veiligheidsvoorraad wordt bereikt als de sam van de
kosten van extra vaorraad en van verwachte neeverkapen minimaal zijn. Bepalend
voor het niveau van veiligheidsvoorraden dat moet warden aangehouden am de
vereiste klantenservice te kunnen bieden zijn de kansverdeling van de klanten-
vraag, de kansverdeling van de levertijd (zie 2.2), de levertijd ten apzichte van de
periade waarover de klantenvraag wordt voorspeld’0 en de gewenste kiantenservice
(Fogarty en Hoffmann, 1983). Methoden am veiligheidsvoorraden te bepalen zijn
vaak gebaseerd op een gespecificeerde maat voor klantenservice, zoals de kans op
niet buiten voorraad raken per bestelcyclus, kosten van neeverkapen, of effecten
van neeverkopen op de toekamstige vraag (Peterson en Silver, 1985).
Een van de eenvaudigste voorraadmodellen met een stochastische vraag is het za-
genaamde ‘newsboy problem’, oak wel het ~n-periode voorraadmodel genoemd.
Hierin hoeft slechts ~n bestelbeslissing te warden genamen, aangezien het vraag-
proces zich in een enkele periade afspeelt. Het dilemma is dan: niet te weinig, maar
oak niet teveel te bestellen in verband met het voorkomen van neeverkopen, resp.
bet overhouden van restanten. Denk aan bet bestelprobleem van een krantenjon-
gen, of van een verkaper van kerstbomen. De service die leveranciers aan deze
krantenjongen, c.q. kerstbaomverkoper, verlenen komt onder meer tot uitdruk-
king in de restwaarde die zij bieden voor resterende produkten. Een hogere rest-
waarde voor retour-produkten vermindert bet verlies per stuk voor de klant. Deze
kan dan meer bestellen en zijn kans op neeverkopen verminderen. De service die de
krantenjangen op zijn beurt aan zijn afnemers zal bieden wardt bovendien bein-
vloed door de boeteterm. Een hogere boete verlaagt via de bestellingen de kans op
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neeverkapen bij minimalisering van de totale kosten. Backorders spelen geen rol,
omdat slechts ~n periode wordt beschouwd.
In voorraadmodellen wordt klantenservice vaak opgenomen als randvoorwaarde.
Het duale prableem, servicemaximalisering onder randvoorwaarde ten aanzien
van het kostenniveau wordt nauwelijks beschouwd. Mogelijk hangt dit samen met
de moeilijkheid am klantenservice te kwantificeren. Wel zijn er beslissingsregels
geformuleerd am bijvoarbeeld de neeverkapen of het aantal backarders te mini-
maliseren (Brown, 1977). De boete en restwaarde kunnen warden gezien als instru-
menten am een bepaald service-niveau te realiseren. Ze kunnen warden aangepast
zodat een bepaald nivean van neeverkopen wordt gerealiseerd. De verlaging van
het geboden serviceniveau die wordt ervaren door het optreden van backorders,
denk aan vertraagde aflevering tegen hagere kosten, is niet zo ingrijpend als de ver-
laging in het geval tan gemiste verkapen. Dit geldt zowel voor de leverancier als
diens klant, in termen van kosten en ander ongemak. Er wardt in het laatste geval
helemaal niet meer geleverd, waardaor zadanig moet warden besteld dat een klei-
nere kans aiy buiten voorraad raken resulteert. (Zie bijvoorbeeld Phillips, Ravin-
dran en Salberg, 1976). Morgan (1979) bepaalt voar een bepaald service-niveau
met simulatie het percentage backorders waarbij de kosten warden geminimali-
seerd. Echter, amdat backorders per definitie een reductie in gebaden service bete-
kenen (zie boven), is de realiteitswaarde van deze methode beperkt.

2.2. Tijdgerelateerde en avenge elemen ten van klantenservice

De levertijd kan warden omschreven als de tijd die is verstreken vanaf het plaatsen
van de order tot het antvangen van de verzending. In de tot nu toe besproken voor-
raadmodellen is de levertijd als element van klantenservice al terloops aan de orde
geweest. Echter, niet alleen de tijd die nodig is am de bestelcyclus te doorlopen is
van belang, de variatie daarin is eveneens belangrijk in verband met de betrouw-
baarheid van het tijdstip van aflevering. Dit kan zijn ten aanzien van een bepaalde
dag in de week, maar oak het tijdstip op de dag. De levertijd wordt bepaald door de
elementen van de bestelcyclus (zie schema 2). De tijdsduur van elk van deze ele-
menten heeft een eigen kansverdeling. Samen bepalen deze verdelingen de kansver-
deling van de totale levertijd waarvan in lagistieke modellen meestal wordt uitge-
gaan. Het is niettemin nuttig de afzonderlijke kansverdelingen te kennen: een hoge
mate van totale variatie kan warden veroorzaakt door ~n component van de be-
stelcyclus.

— Deterministische levertijd
In het geval van deterministische levertijd kan sprake zijn van een klantenvraag die
eveneens deterministisch is of stochastisch. Beide situaties zijn deels in 2.1. behan-
deld. Bij een bekende, pasitieve, deterministische levertijd ter groatte van L en een
deterministische klantenvraag D per tijdseenheid, zal tijdens de levertild een vraag
ter groatte van DL aptreden en moet dus warden besteld zodra het voorraadniveau
hieronder komt. Een levertijd die op bekende wijze varie-ert met het seizoen geeft
geen prablemen voar de te verlenen klantenservice, omdat hiermee rekening kan
warden gehouden. Dit geldt eveneens voor een bekende toename in levertijd (Pe-
terson en Silver, 1985).
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— Stachastische levertild
Stochastiek in de levertijd betreft vooral onzekerheid in verzendtijd van leveran-
cier naar voorraadpunt (Peterson en Silver, 1985). De situatie van deterministische
vraag en stochastische levertijd is soortgelijk aan de omgekeerde variant en wordt
dan oak nauwelijks in de literatuur vermeld. Als zowel de klantenvraag als de le-
vertijd stochastisch zijn kan een gezamenlijke kansveirdeling voar de vraag tijdens
de levertijd warden antwikkeld, zowel in geval van afhankelijke als onafhankelijke
kansverdelingen van klantenvraag en levertijd. Als wordt verondersteld dat de
kansdichtheidsfunctie van de levertijd de normale verdelingheeft blijkt de varian-
tie van klantenvraag tijdens de levertijd, ~ te warden beinvlaed door zowel
verwachtingswaarde als variantie van levertijd en klantenvraag’1 (a.a. Tersine,
1982; Phillips, Ravindran en Solberg, 1976). Om een bepaalde klantenservice te
realiseren moet warden besteld als het valgende vaarraadniveau wordt bereikt:
r MDL + SF*OnL waarbij SF de zagenaamde ‘safety factor’ is: de stochastiek
behorend bij een bepaalde overschrijdingskans inde standaard nbrmale verdeling,
~ de verwachte klantenvraag tijdens de levertijd.

Het soort transportmiddel en de wijze waarop dat wordt gebruikt kan het gemid-
delde en de betrauwbaarheid van de levertijd beinvlaeden. Tijdens transport zijn
er kasten van vervoer en kosten van in-transit voorraad. Sneller transport is duur-
der, maar de vaarraad wordt gedurende een kortere periode vastgehauden. De
consistentie van het transport beYnvloedt de voorraad en het risica van zowel kaper
als verkaper. Als sneller en met grotere betrouwbaarheid wordt geleverd heeft de
klant minder (veiligheids-)voorraad nodig. Sneller en consistenter transport brengt
echter hagere kosten met zich mee. Deze kunnen door de leverancier warden ver-
goed en eventueel, impliciet of expliciet, aan de klant warden doorberekend. In het
laatste geval kan die op basis daarvan kiezen voor bepaalde klantenservice (zie bij-
voorbeeld Wagner en LaGarce, 1981). Door middel van consolidatie (samenvae-
gen van vrachten am een grate volume te bereiken) kan transport tegen lagere ta-
rieven plaatsvinden en beter warden beheerst.
Voar transport kan gebruik warden gemaakt van eigen vervoer, contractvervoer
met een (gespecialiseerde) vervoersonderneming of beroepsvervoer (o.a. Ballou,
1978; Bowersox, Class en Helferich, 1986; Van Goor, 1980). Deze verschillen an-
der andere ten aanzien van: kasten, vervaerskwaliteit en flexibiliteit. Het eigen ver-
voer kan warden gezien als verlengstuk van de marketing activiteiten en warden
gecambineerd met verkoapbevordering en service.
Transportmodellen proberen veelal de kosten van transport te minimaliseren an-
der randvoorwaarden ten aanzien van onder andere capaciteit van het transport-
middel. Kasten verbanden aan het gebruikte transportmiddel en daarmee aan het
verlenen van klantenservice komen tot uitdrukking in de tarieven. Het aflever-
tijdstip kan voor de klant van belang zijn. Hiermee en met eisen ten aanzien van le-
vertijd en dergellike kan bijvoorbeeld oak bij de routeplanning rekening warden
gehouden. Voorbeelden zijn de Simplex methode (a.a. Hillier en Lieberman, 1980)
en het ‘Travelling Salesman problem’ (o.a. Anderson, Sweeney en Williams,
1982). Stasch (1972) gaat in op de afweging die kan warden gemaakt tussen langza-
mer en gaedkoper transport enerzijds en sneller, duurder transport waarbij minder
voorraad hoeft te warden gehauden anderzijds. Bij sneller transport is de levertijd
lager en zijn de transpartkosten per eenheid hager. Sneller, duurder transport is
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aantrekkelijk als de besparingen op de kasten van voorraad houden grater zijn dan
de extra kosten als gevolg van sneller transport. Andere voorbeelden van trade-
offs zijn de afweging tussen snelheid van communicatie en transport, snelheid van
communicatie en orderverwerking enerzijds en transport anderzijds, tussen veilig-
heidsvoorraden en de betrouwbaarheid van transport,(Stasch, 1972) of tussen
transport en voorraad (Burns, Hall, Blumenfeld en Daganzo, 1985). Behalve de
gewone bestellingen kunnen klanten spoedbestellingen doen. Deze zullen levertij-
den vereisen die karter en minder variabel zijn dan de normale levertijden. Bower-
sax, Class en Helferich (1986) noemen de mate waarin backorders kunnen warden
verwerkt, produkten ter substitutie van andere kunnen warden geboden, spoedor-
ders kunnen warden verzonden en sneller transport wordt verzorgd, de flexibiliteit
van een distributiesysteem.

— Het bestelsysteem als service-element
Het gebruikte bestelsysteem, gekarakteriseerd door bestelgroatte, c.q. maximaal
voorraadniveau, en besteltijdstip, beynvloedt vooral de veiligheids-, gemiddelde
voorraad en het bestelgemak. De bestelfrequentie wordt, gegeven de vraag, be-
paald door de bestelgraatte. Als de bestelling in gedeelten wordt afgeleverd heeft
de klant een lagere gemiddelde voorraad, maar bij stochastische vraag en/of le-
vertijd eengrotere kans op neeverkopen, waarmee doormiddel van hogere voarra-
den rekeningmoet warden gehouden. Bij bederfelijke produkten kan de frequentie
van aanvoer oak van betekenis zijn voar de versheid en houdbaarheid. Als de leve-
rancier de klant helpt bij het bestellen, bijvoorbeeld met behulp van geautamati-
seerde registratie van diens voarraadpasitie en verkapen, zal een beter bestel-
systeem kunnen warden gerealiseerd met lagere gemiddelde voorraden en/of kor-
tere, betrouwbaarder levertijden. Een veel gebruikte klassificatie van bestelsyste-
men is die waarin de te bestellen hoeveelbeid steeds vast (Q) is of tat een maximum
voorraadniveau (5) wordt besteld, gecombineerd met bestellen als een bepaald
bestelniveau (B) is bereikt bij permanente of een voorraadniveau (s) bij periodieke
controle van de voorraad (zie schema 3).
Het bestelniveau B wordt meestal berekend als het voorraadniveau gelijk aan de
verwachte vraag tijdens de levertijd plus veiligheidsvoarraad. Orndat bij periodie-

Bestel- BestelbIj in vast~ Bestel hi] tot bepaald
Tijdstip van grootte bestelgrootte (Q) voorraadniveau (S)
bestellen

Permanente cantrole.
Onin iddellilk bestellen (B, Q,) r’B,S~)
als bestelni~aii B
wordt bereikt.

Periodieke con/role.
Bestellen als vaorraad (s,Q) (5,S)
klelner of gelUk is
aan bestelniveau s.

Schema 3. Klassificatie van bestelmethoden
Bron: A .R. van Goor. Distribu tie en Logistiek. Stenfert Kro~se, 1980, p. 133.
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ke controle het vaorraadniveau slechts met vaste tussenperioden wardt vastgesteld
zal het bestelniveau s hager liggen dan B. De vaorraadkasten zijn overeenkamstig
hager. De bestelkosten zullen bij periodieke cantrole kleiner zijn doordat vaker
meerdere soarten items tegellik warden besteld. Degrotere kans op fouten door de
variabele bestelhoeveelheden en complexere berekeningen kan vrijwel warden ge-
~limineerd door geautamatiseerde voorraadadministratie. Andere regels am te be-
palen wanneer moet warden besteld zijn het ‘time-phased’ bestelniveau en mate-
riaalbehoefte planning. Dit soart systemen zijn vaornamelijk geschikt voor het
doen van vaorraadbeslissingen gekoppeld aan produktie. (Zie o.a. Fagarty en
Hoffmann, 1983; Hillier en Lieberman, 1980; Orlicky, 1975; Peterson en Silver,
1985). GoOrdinatie van het bestellen van items, dat wil zeggen verschillende items
op dezelfde lokatie bestellen bij eengezamenlijke leverancier en/of transport heeft
een aantal voordelen, zoals naast besparingen op inkaopkosten per item (bijv.
door kwantumkartingen), transportkosten per eenheid en bestelkosten, eenvoudi-
ger schematiseren van a.a. ontvangst en inspectie door geco~rdineerde handling
van bestellingen bij een leverancier. Nadelen zijn: een hager gemiddeld vaarraad-
niveau, hogere beheersingskosten van het systeem en verminderde flexibiliteit (Pe-
terson en Silver, 1985). Een leverancier kan kiantenservice bieden door coOrdinatie
van bestellingen magelijk te maken of te vereenvaudigen, al naar gelang de wens
van de klant en de eraan verbonden voordelen. In een (S,c,B) systeem wordt een
item i bijbesteld tat het maximum niveau S~ als de vaarraad gedaald is tat op of on-
der het bestelniveau B1 (permanente cantrole). Tegelijkertijd wordt dan van een
item j waarvan de voorraad op dat moment kleiner dan of gelijk is aan c het ni-

1’veau waarop kan warden besteld (c1> B1), bijbesteld tat het maximum ntveau S..
Hierdoor treedt een reductie van vaste bestelkosten op. Dit systeem minimaliseert
niet de totale kosten, maar benadert die wel (Fogarty en Hoffmann, 1983; Peter-
son en Silver, 1985). Ondanks het hagere gemiddelde vaorraadniveau anderscheidt
dit ‘can-order’ systeem zich door service-elementenzoals bestelgemak en in minde-
re mate de kleinere kans op neeverkopen van andere systemen. Zie voor modellen
die de verschillende vormen van bestelbeleid gebruiken onder andere Archibald
(1981), Ehrhardt (1984) en Das (1976), voor gezamenlijk bestellen van verschillen-
de soarten items onder andere Fogarty en Hoffman (1983) en Brown (1977).

— Kwaliteitsbehoud, als service-element
In de fysieke distributie kan kwaliteitsverloop van een produkt in de tijd aptreden.
Klachten aver produktkwaliteit kunnen in werkelijkheid de fysieke distributie be-
treffen. Sanford en Farrell (1982) anderzochten bij 175 ondernemingen, die een
dwarsdoorsnede vormden van de industrie in de Verenigde Staten, klachten met
betrekking tot ontvangen klantenservice. Alle belangrijke industri~le groepen, de
sectoren fabricage, groat- en detailhandel, waren in dit anderzoek vertegenwoor-
digd. Het bleek dat 44 procent van de klachten aver verleende klantenservice werd
veraorzaakt door te late aflevering. Gebreken aan pradukt of produktkwaliteit,
schade en frequent neeverkopen veroarzaakten respectievelijk 31, 12 en 6 procent
van de klachten. Denadelen voor de klant zijn weer te geven als hagere kosten van
vaorraad houden, grotere kans op neeverkopen, ongemak en klachten van hun
klanten. Na herhaalde tekartkomingen in de verleende klantenservice nam 76 pro-
cent van de klanten maatregelen. Demeest voarkamende reactie was het verminde-
ren van de amzet bij de betreffende leverancier (29%). Andere sancties die een ne-
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gatieve invloed hebben op de omzet van de leverancier zijn het stappen van alle
aankopen bij de leverancier (18%), stoppen met bepaalde items (16%), het niet op-
nemen van nieuwe items (9%) of het niet ondersteunen van promotie (2%). Slechts
in 26 pracent van de gevallen werd de vertegenwoordiger of manager van de leve-
rancier geroepen.

Bederf betreft een fysieke verslechtering van een produkt in de tijd (Peterson en
Silver, 1985), waardoor de ecanamische waarde van een goed afneemt. Dit proces
kan echter warden voorafgegaan door een rijpingsproces waarin er een fysieke ver-
betering optreedt van een pradukt tat een bepaald punt. Denk hierbij aan bijvoor-
beeld bloemen, fruit, wijn en kaas. In dit verband is conditionering, bijvoorbeeld
het opslaan gedurende een beperkte periode tot een bepaalde kwaliteit is bereikt
van belang. Bij andere bederfelijke produkten zoals gepasteuriseerde melk is er
sprake van eengeleidelijke achteruitgang in kwaliteit. Zie figuur I voor een vereen-
voudigde schematische weergave van verschillende vormen van kwaliteitsverloop
in de tijd. Andere bederfelijke pradukten dan landbouwprodukten en voe-
dingsmiddelen zijn medicijnen, alcohol, bloeddonaties, batterijen en dergelijke.
De levensduur van produkten kan deterministisch, maar oak stochastisch zijn. In
lagistieke (v6orraad)modellen speelt tevens een rol hoe de produkten warden uit-
geleverd, volgens FIFO (first in-first out) of LIFO (last in-first out). De laatste ma-
nier komt voornamelijk voor als de klant zelf de items selecteert (o.a. Albright,
1976; Cohen en Pekelman, 1978).

(a) (b) (c)
kwaliteit

Figuur 1. Kwaliteitsverloop in de t~d hi] resk. rUping en achteruitgang irFkwaliteit, zgn.
ideaalpunt (a), geleideli]ke achteruitgang (b) en geen kwaliteitsveranderingjc).

— Deterministische levensduur
Nahmias (1982) onderscheidt, in zijn uitgebreide literatuuroverzicht over voor-
raadtheorie~n voor bederfelijke pradukten, madellen voor pradukten met vaste,
met variabele levensduur en wachtrij-modellen. Als levensduur en klantenvraag
beiden deterministisch en bekend zijn zal in het algemeen bij aptimaal bestelbeleid
za warden besteld dat items nooit bederven. De optimale bestelhoeveelheid wardt
dan, als de levertijd nul is, bepaald door het minimum van de optimale bestel-
groatte in geval van deterministische klantenvraag en oneindige levensduur (zie
2.1.) en het pradukt van de klantenvraag (D) met levensduur (in). Na m perioden
moeten de bestelde produkten zijn verkocht. Er zal dus nooit een grotere hoeveel-
heid warden besteld dan nodig is am aan de vraag tijdens m perioden, D*in, te vol-
doen. Doordat geen bederf aptreedt is het service-niveau hier 100 procent. Varia-
ties in onder andere klantenvraag naar en levertijd van bederfelijke produkten met
deterministische levensduur warden behandeld door bijvaorbeeld Schmidt en Nah-

tijd
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mias (1985). Vaste bestelkosten zijn eveneens een sterk complicerende factor (Nah-
mias, 1978). Weiss (1980) bepaalt optimaal bestelbeleid in geval dat neeverkopen
leiden tat gemiste verkopen of tot backorders. Bij stochastische klantenvraag en
een levensduur van ~n periode antstaat een reeks ‘newsboy problems’. Er warden
veel soorten benaderingen van optimaal bestelbeleid gegeven, bijvoorbeeld heu-
ristieken. (Zie verder a.a. Ghazan en Gal, 1977; Fries, 1975).

— Stochastische levensduur
De levensduur van een produkt wordt vaak weergegeven als een random variabele
met een negatief expanenti~le verdeling. Een vast gedeelte van een voorraad van
deze pradukten gaat dan elke periode verloren, onafhankelijk van de leeftijdsver-
deling van de voorraad (o.a. Nahmias en Wang, 1979). Nahmias (1982) noemt
voorts gamma of Weibull verdelingen. Diverse auteurs behandelen modellen met
betrekking tat bloedbanken (o.a. Brodheim, Derman en Prastacos, 1975; Prasta-
cos, 1984). Met betrekking tot de klantenservice is, naast neeverkapen en duur en
betrouwbaarheid van de levertijd, nu oak de kwaliteit een element van belang.
Kwaliteit kan warden uitgedrukt als de mate van bederf, houdbaarheid, versheid
bij aflevering en dergelijke. Duidelijk is dat bij FIFO uitgifte de gemiddelde leef-
tijd van de voorraad lager is dan bij uitgifte volgens LIFO. Als een pradukt minder
lang houdbaar is dan de klant gewend is zal een lager niveau van klantenservice
warden ervaren. Daarom wordt getracht de fysieke conditie van produkten op een
haag niveau te houden am het produkt langere tijd verkoopbaar te houden. Dit
kan met behulp van onder andere verpakking, verduurzaming, snelheid en be-
trouwbaarheid van belevering. De verpakking heeft een aantal functies met betrek-
king tot onder andere standaardisering, bescherming en infarmatie-overdracht.
Opgemerkt moet warden dat door verduurzaming het produkt fysiek kan verande-
ren. Ret sneller en met grotere betrauwbaarheid afleveren heeft tot gevolg dat een
lagere gemiddelde veiligheids- en in-transit voorraad hoeft te warden aangehouden
en de afgeleverde produkten verser zijn (zie schema 4).

Klantenvraag Levensduur
Deterministisch Stochastisch
I periode > 1 periade (neg. exp. verdeling)

Deterministisch Q* : opt. bestelgrootte bij det. Door verwacht bederf
levensduur (levertijd nul) hogere gemiddelde

Q : idem, bij oneindige levensduur vaorraad om bepaalde
m : levensduur service te bieden

= mm (Q, D*m)

Stochastisch Analogie met Door verwacht be- Analoog aan situa-
newsboy problem. derf is de optimale tie zonder bederf
Hogere gemiddelde bestelhoeveelheid als levertijd nul is.
voorraad door ver- kleiner dan in si- Bij levertijd posi-
wacht bederf. tuatie zonder be- tief complexe situa-

derf’2 tie doordat alleen
bederf optreedt bij
aanwezige voor-
raad

Schema 4. Invloed van bederfel~kheid op optimale bestelgrootte en gemiddelde voorraad.
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Informatie over behandeling
Met betrekkingtot de in het voargaande behandelde elementen van klantenservice,
neeverkopen, levertijd, bestelsysteem, is het verlenen van informatie belangrijk in
verband met de uiteindelij ke evaluatie door de klant van het geboden service ni-
vean. Infarmatie in enge zin bestaat onder andere uit infarmatie over aankomst
van bestellingen, hoe moet warden besteld en hoe produkten het beste kunnen
warden behandeld. Als eenitem niet uit voorraad kan warden geleverd en de klant
hiervan tijdig op de hoogte wordt gebracht, kan eventueel een substitutie pradukt
warden geleverd, zodat de reductie in geboden service die wordt ervaren minimaal
is. Evenzostelt informatie aver de vaartgang van (spoed)orders de klant in de gele-
genheid te anticiperen op toekamstige situaties ten aanzien van voorraad en nee-
verkopen. Uit een onderzoek door Perreault Jr. en Russ (1976) naar klantenservi-
ce met betrekking tot industri~le produkten bleek dat gemiddeld 32 procent van de
mkapers van leverancier verandert als reactie op neeverkopen, een situatie die in 20
procent van de bestellingen voorkwam. Als op een verzoek am een spoedorder
geen actie van de leverancier valgt, vindt 42 procent dat een goede reden am een
andere leverancier te nemen en 54 procent vindt dat na herhaald voarkomen hier-
van. Er kan warden aangegeven hoe produkten dienen te warden behandeld am de
kwaliteit zo constant en haag mogelijk te houden. Deze informatie kan warden
verstrekt in de vorm van uiterste verkoopdata ap de verpakking, bewaarvoar-
schriften (temperatuur) e.d.

Ret verlenen van informatie in ruime zin gebeurt bijvaarbeeld als de bestelfunctie
door een leverancier wordt avergenamen. Op deze wijze kan een situatie antstaan
waarin de klant afhankelijk is van de leverancier en niet meer zonder hem kan am-
dat de concurrentie hem deze service niet kan bieden. Een leverancier beschikt dan
over een grotere macht in het afzetkanaal. Zie hiervoor bijvoarbeeld Stern en El
Ansary (1982).
Met betrekking tot de afhandeling van klantenklachten kan een bijdrage warden
geleverd aan het in stand hauden van de gedane verkopen en het verkrijgen van
nieuwe door klanten informatie te geven aver klachtenprocedures. Wagner (1977)
noemt meer dan 50 soarten klantenklachten en deelt die in naar arderverwerking
en -samenstelling, voorraadplanning en -beheersing, transport en verkeer en
opslag en materials handling. (Zie verder a.a. Bowersox_Class en Helferich, 1986;
Christopher, Schary en Skjatt-Larsen, 1979). Service-elementen als minimale
bestelgrootte, paint-of-sale materiaal, verkaopvoorwaarden en dergelij ke kunnen
eveneens onder de categorie informatie warden ingedeeld.

3. HOE ANALYSEERT MEN KLANTENSERVICE?

In het voorgaande zijn de verschillende onderscheiden elementen van klantenservi-
ce en meting daarvan aan de orde gekomen. Door analyse van klantenservice
wordt getracht de invloed van klantenservice-elementen, afzonderlijk of gecombi-
neerd, op verkopen en winst te bepalen. Meestal wordt uitgegaan van de gedachte
dat een gratere satisfactie met de geboden klantenservice zal leiden tot grotere
voarkeur voor en vervolgens eengrotere omzet van de betreffende leverancier. Ten
aanzien van de satisfactie spelen een rol:
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— De betekenis die afnemer en leverancier aan klantenservice toekennen in hun
commercieel beleid. Een leverancier kan zich bijvoorbeeld positief willen ander-
scheiden ten apzichte van de concurrentie, klanten bewust maken van de service
die hij aanbiedt, segmenteren van het serviceaanbod of ratianalis~ren van zijn
klantenbestand. De klant kan klantenservice onder andere gebruiken bij leve-
ranciersselektie.

— Het belang dat aan bepaalde klantenservice elementen wordt gehecht.
Dit is afhankelijk van ander andere de organisatie en van de pasitie van de per-
soon daarbinnen.

— De behoefte van de klant aan klantenservice (afhankelijk van onder andere het
soort industrie, de groatte van de anderneming). In dit verband wordt segmen-
tatie van de markt naar behoeften van klanten genaemd (o.a. Banting, 1980;
Cunningham en Roberts, 1974; Wagner en LaGarce, 1981).

— De perceptie door de klant van de belaofde en geboden klantenservice. Deper-
ceptie door de leverancier van zijn service ten opzichte van die van concurrenten
en van de gewenste service.

In een analyse van klantenservice moeten de relevante elementen van klantenservi-
ce warden geidentificeerd. Dit kan steunen op literatuur (Banting, 1980; Gilmour,
1977; Levy, 1981b; Perreault Jr. en Russ, 1974), of op intervieuws of enqu&es
(Gilmour, 1977; Hutchison en Stolle, 1968; Lambert en~Zemke, 1982; Levy,
1981a). Met behulp van factaranalyse kan warden getracht het aantal service-
elementen te reduceren. Bij gelijksaartige produkten en meerdere leveranciers zou
perceptie-analyse met bijvaorbeeld MDS (Multidimensional Scaling)-technieken
een beeld kunnen geven van de relevante service-elementen. Combinatie van deze
MDS analyse met preferentie-analyse kan informatie verschaffen over zogenaam-
de ideaalpunten van klantenservice en van de positie van leveranciers daarop.

3.1. Analyse van k/an tenservice a/s satisfactie op afzonder/i]ke items

— Hoe komt men aan individuele items
Klantenservice-elementen kunnen warden gegenereerd op basis van literatuuron-
derzoek, eventueel aangevuld met interviews of enqu&tes. Christopher, Schary en
Skjatt-Larsen (1979) gebruiken de zagenaamde ‘Repertory Grid’ methade. Hierin
wordt onder andere van steeds drie leveranciers gevraagd welke twee het minst ver-
schillen in de door hun geboden klantenservice, en waarom. De procedure wardt
herhaald totdat geen nieuwe elementen warden genoemd. De meest genaemde ele-
menten vormen de basis vooi een enqu~te. Het relatieve belang van klantenservice-
elementen zou door middel van rangordening kunnen warden weergegeven. Dit
heeft echter als beperking dat ordinale data warden verkregen. Levy (1981a) iden-
tificeerde klantenservice-elementen waaraan groothandelaren en fabrikanten van
zander recept verkochte geneesmiddelen verschillend belang hechten. De 30 servi-
ce-eleinenten die het graotste verschil in belang weergaven werden na factor-analyse
gereduceerd tat 7, in paragraaf 2 genoeinde, factoren die als anafhankelijke varia-
belen in een discriminant- en classificatieanalyse werden gebruikt. Het bleek dat
groothandelaren algemene financi~le aspecten met betrekking tat fysieke distribu-
tie, zoals het retaurenbeleid en..leverancierskrediet, relatief belangrijk vonden en
fabrikanten de verantwaordelijkheid van vertegenwoardigers, pramatie en alge-
mene informatie. Zie verder a.a Christopher, Schary en Skjott-Larsen (1979),
Cunningham en Robert (1974) en Perreault Jr. en Russ (1974).
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Gilmour (1977) liet 6 leveranciers van wetenschappelijke instrumenten en toebeho-
ren alsmede 32 van hun klanten, klantenservice-elementen rangordenen naar be-
lang. Verkrijgbaarheid bleek het belangrijkste element te zijn, behalve bij over-
heidsinstellingen, waar after sales service het belangrijkst werd gevanden. In de
rangarde van de avenge elementen waren er grate verschillen tussen de verschillen-
de klantengroepen (waarander oak particuliere ondernemingen). Groepen gelijk-
soantige elernenten kunnen op basis van gelijkenisdata warden onderscheiden. Be-
oardeling op gelijkenis van elementen leverde voor alle klantengroepen drie soar-
ten klantenservice-elementen op:
— verkrijgbaarheid, levertijd en betrouwbaarheid van levertijd;
— after sales service, bekwame technische vertegenwoordigers en de bereidheid tat
demonstraties van mateniaal;

— bestelgemak, gepubliceerd materianl en telefonische afhandeling van bestellin-
gen en vragen.

— Service-elasticiteit
Cunningham en Roberts (1974) onderzochten klantenservice in de staalmarkt voor
de produktie van pompen en kleppen in het Verenigd Kaninkrijk in l972’~ Klanten
bleken onderscheid te kunnen maken tussen de geboden service van de belan-
gnijkste en ~n na belangrijkste leverancier en een bekende niet-leverancier, weer-
gegeven door satisfactie-scares op een 5-punts bipolaire semantische schaal. De be-
langrijkste leverancier voldeed op bijna alle elementen beter dan de tweede en op
alle elementen beter dan de niet-leverancier. Banting (1980) herhaalde dit onder-
zoek voor dezelfde markt in Canada. Oak daar bleek de belangrijkste leverancier
de beste service te bieden. Redenen hienvoor kunnen zijn:
— ‘Service-elasticiteit’: de klant koapt meer bij de leverancier die de beste service
biedt;

— Uitaefening van economische macht door de klant: onderhandelingsmacht te-
genover de belangrijkste leverancier am aan zijn behoeften tegemoet te kamen;

— Rationaliseren door de klant van zijn kaopgedrag: het toeschrijven van betere
serviceverlening aan belangrij ker leveranciers.

— Meten van het effect van levertUd
Het klantenservice-element levertijd staat centraal in een onderzaek dat Willett en
Stephenson (1969) in 1967 in de Verenigde Staten hielden onder 480 detaillisten
van drogistenijpradukten, verdeeld aver drie afstandszones rand S steden en allen
klant van dezelfde 6 leveranciers. Verondersteld wend dat de relatie tussen leventijd
en satisfactie van de klanten de vorm van een logistische functie zou aannemen. De
gevonden nelatie tussen gemiddelde satisfactie van de klanten en door de leveran-
ciers gebaden levertijd bleek echter lineair te zijn. Bij levertijden langer dan vier
dagen viel de grotere vaniantie van de scores op. Een deel van deze heteroscedasti-
citeit wend venoorzaakt door invloed opde satisfactie-scores van andere factonen
dan levertijd. De gemiddelde scare op een bepaalde levertijd nam toe met de af-
stand tat de levenancier. Het bestellen bij een ventegenwoordiger in plaats van tele-
fanisch of per past had eveneens een pasitieve invloed op de scones, maar kwam
vaken voor bij yen weg gelegen klanten. Om effecten van algemene voorkeun voor
een leverancier te bepalen werden gemiddelde scores voorcombinaties van leveran-
cier, afstandsklasse en levertijd berekend en eengewogen (in verband met angelij-
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ke celfrequenties) kleinste kwadraten regressievan geiniddelde scones op gemiddel-
de levertijd toegepast. De graatste reductie in de kwadnaatsom van afwijkingen
rand de regressielijn werd veroorzaakt door het gecombineerde effect van levertijd
en afstand. Oak het effect van de nelatie tussen levera:ncier en bestelmethode speel-
de een rol.

— Individuele klan tenservice-elementen
In het al genaemde onderzaek van Sanford en Farrell (1982) onder inkapers en dis-
tributie managers van 175 ondernemingen in de Verenigde Staten, bleek onder an-
dere welke factoren bepalend zijn voar de vraag of leveranciens door klanten als
beter warden geevalueerd. De serviceverlening van zes leveranciers, drie die het af-
gelopen jaar de beste klantenservice boden en drie die amper gemiddelde service
verleenden werd door klanten vergeleken. Van 10 senvice-eleinenten’4 wend de mate
van tevredenheid aangegeven door middel van procentuele scores (bijvoarbeeld
100% bij volledige tevredenheid). De gemiddelde scare voor door de beste leveran-
cier verleende service was voor alle elementen hager dan die van de gemiddelde
concurrent. Dnie factoren die tat preferentie voor een leverancier bleken te leiden
waren:
— Het handhaven van hogere service-niveaus op belangnijke elementen, zoals mm-

den neeverkapen en kartere levertijd;
— Consistentie van service aanbod, kleinere vaniatie in niveaus van service-
elementen door bijvoorbeeld gemiddeld kortere a:Ustand tat de leverancier;

— Flexibel reageren op behoeften van klanten, problemen en veranderende condi-
ties in de industnie, zoals serviceverlening tijdens penioden van piekvraag of
problemen.

Het service aanbod van de als beter ge~va1ueerde leveranciers stelde klanten onder
andere in staat hun magazijnruimte beter te benutten en lagere voorraden aan te
houden.

3.2. Analyse op combinatie van eigenschappen

Om eencombinatie van service-elementen te analyseren kunnen eenaantal technie-
ken warden gebruikt, zoals de conjunct meettechniek en de canstante sam schaal.
Perreault Jr. en Russ (1974 en 1977) noemen tevens een multifactor variant van
Thurstone’s model van comparatieve oordelen.
Met conjuncte analyse kunnen zowel het relatieve belang van de klantenservice-
elementen als de voorkeur voor combinaties van elementen warden bepaald. De
respandenten warden verschillende stimuli (cambinaties van customer service-
elementen) voargelegd met van ieder service-element een aantal vastgestelde ni-
veaus. Deze stimuli warden gerangordend op preferenitie; dit impliceert het maken
van afwegingen (trade-affs) tussen de diverse niveaus van de service-elementen.
Vervolgens kunnen de nutsbijdragen (part-warths) van jeder niveau van alle
service-elementen warden geschat. Deze techniek heeft ander andere het voordeel
dat de invloed van gelijktijdige verandering van meerdere elementen op de prefe-
rentie kan warden bepaald. De dataverzameling kan plaatsvinden zowel via de
trade-off procedure, waarbij steeds niveaus van twee verschillende klantenservice-
elementen tegelijkertijd warden ge~valueerd, als de full-profile methode, vergelij-
king van senvice-pakketten (o.a. Green en $rinivasan, 1978). Door opname van het
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attnibuut prijs in het conjunct meetmodel kan warden afgeleid hoeveel men bereid
is extra te betalen voor een toename in het niveau van bepaalde service-elementen.
Op deze wijze wordt een maat voor het belang van elementen verkregen en kan
warden bepaald in hoeverre de haalbare opbrengsten van extra service de hogere
kosten averschnijden.
Omdat de veronderstelling bij conjuncte analyse van een samenhang tussen een li-
neaire relatie tussen het nut voor de klant en apbrengsten voor de fabnikant en
service-elementen mogelijk niet realistisch is, gebruiken Levy, Webster en Kenin
(1983) een variatie van de conjuncte analyse benadering am een verkoopresponse-
functie af te leiden. Uit persoonlijke interviews met verkoop-, produkt- en fysieke
distributie managers van een margarine fabrikant werden vier klantenservice-
elementen bepaald: gezamenlijk adverteren (frequentie en kosten), coupons in lo-
kale kranten, financi~le verkaapvaarwaarden en verknijgbaarheid (het percentage
van de bestelde itemsdat wend verzonden). Met behulp van de full-profile methode
en met gebruik van een orthogonaal fractioneel factorieel schema wend een aantal
service-pakketten eerst door de managers gerangordend en gaven ze vervolgens
aan hoe en in welke mate het aanbieden van elk pakket de verkopen zou beinvloe-
den ten apzichte van een vooraf bepaald ankerpunt ten grootte van ongeveer hun
inkapen.

In de meeste onderzaekenmet betrekking tot klantenservice waarbij gebruik wordt
gemaakt van conjuncte analyse wordt het voorkomen van interacties tussen de at-
tnibuten buiten beschouwing gelaten. OTdit realistisch is kan warden betwijfeld.
Termarshuizen (1982) hield wel rekeningmet het voorkomen van interacties in een
conjunct meetexpeniment waarmee hij inzicht trachtte te werknijgen in consumen-
tenkeuzes tussen verschillen in melksoorten, in vetgehalte, hittebehandeling, yen-
pakking en pnijs. Zie voar conjunct meten oak o.a. Christopher, Schary en Skjott-
Larsen (1979), Perreault Jr. en Russ (1974 en 1977).
Levy (1981b) vond in een anderzoek bij fabnikanten van geneesmiddelen die zon-
den recept warden verkocht, bij dataverzameling via de trade-off procedure en
data-analyse met de conjunct meettechniek, afnemende meeropbrengsten van
service-niveau’s bij levertijd. Bij betrouwbaanheid van leventijd en vulgraad (per-
centage geleverd van een gemiddelde bestelling) waren de nutsverschillen tussen
opeenvolgende niveau’s zo klein dat oak hier het punt van afnemende meerop-
brengsten bijna is bereikt. Voor leveranciersknediet was dit niet het geval.

3.3. Effect van Iantenservice op verkopen

Uiteindelijk is het van belang de invloed van klantenservice op verkapen (en winst)
te bepalen. Maar wat is nu eigenlijk de betekenis van klantenservice ten opzichte
van de andere elementen van de marketing mix. Volgens Sanford en Farrell (1982)
wordt 5 ~ 6 prdcent van de verkopen beYnvloed door kwaliteit en niveau van de
klantenservice. In een onderzoek door de NEVEM naar de goederenstroom in het
midden- en kleinbednijf wend gecanstateerd dat bij de leveranciersselektie lagistie-
ke factoren, na produkteigenschappen, het belangrijkste keuzecniterium zijn. De
belangnijkste- lagistieke factoren waren de betrouwbaarheid van de afleverdatum
en valledige uitlevening van de bestelling. (Transport en Opslag, aug. 1984). Zie
oak Bowersox, Class en Helferich (1986)~ Klantenservice was het op ~n nabelang-
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nijkste critenium voor leveranciersselektie in het onderzoek ander inkapers van
Perreault Jr. en Russ (1976).

— De klantenservice functie
Klantenservice kan rechtstreeks aan klanten warden verleend, maar oak indirect,
via het pradukt, denk bijvoarbeeld aan kwaliteitsbehoud en informatievenstrek-
king via de verpakking. Vanwezenlijk belang is dat de klant zich van de door de le-
verancier geboden service bewust is. De response van klanten op eenbepaald servi-
ce aanbod zou met gedragsmodellen kunnen warden geanalyseerd, zie voar cansu-
mentengedragsmodellen bijvoarbeeld Engel, Blackwell en Miniard (1986). Elk
klantenservice-element heeft invloed op de voorkeur voor een leverancier en
daarmee op diens verkopen. De klantensenvice functiegeeft de invloed van elk ele-
ment van klantenservice op de verkopen weer. Een voorbeeld, waarbij slechts ~n
element in de functie is apgenamen, is een aanpassing van de S-curve door toevoe-
ging van de vaniabele levertijd van een leverancier ten apzichte van de gemiddelde
levertijd voor de klant aver alle leveranciers (Stephenson en Willett in Christopher
en Wills, 1974). Scharyen Becker (1973) bewerkten hetmodel van Vidale en Wolfe
door daanin de totale advertentieuitgaven te vervangen door lagistieke uitgaven.
Ozinent en Chard (1986) bepaalden de relatie tussen klantenservice en verkapen
met behulp van regressieanalyse van diverse vaniabelen15 op de maandelijkse yen-kopen van verpakkingsmaterialen. Vaniatie in levertijd en neeverkopen hadden in
dit onderzoek geen significante invloed op de verkopen, ondanks de grate vaniatie
in levertijd. Dit zou kunnen warden veraarzaakt doardat het door de leverancier
gebaden niveaus van vaniatie in levertijd zo klein is, resp. het niveau van neever-
kopen zo laag is, dat infrequente verhogingen de verkopen niet beinvlaeden. Denk
in dit verband oak aan de afnemende meerapbrengsten die Levy (1981b) consta-
teerde. Sanford en Farrell (1982) vonden op basis van de correlaties tussen werke-
lij ke marktaandelen van de leveranciers bij klanten en een index van algemene ser-
viceverlening dat elk percentage serviceverbetening de leverancier netta ~n procent
meer marktaandeel geeft. Daarentegen heeft serviceverlaging een sterker negatief
effect op het marktaandeel. Zie oak de benadering van Levy, Webster en Kerin
(1983).

In het geval van nee verkopen bestaan en een aantalalternatieven voor de klant. In
het geval van de cansument zijn dat: kopen van een substituut, een andere variant
van hetzelfde pradukt of merk kopen, een andere leverancier zoeken of de aan-
koop uitstellen. De amzet ondervindt effect op de korte en op lange termijil en en is
tevens invloed op de klantentrouw. Miklas (1979) suggereert onder andere het Ii-
neair leermodel en het Markov model voor het weergeven van de invloed van nee-
verkopen op het merkkeuzegedrag van cansumenten.
De kosten die zijn verbonden aan het niet in staat zijn am aanklantenvraag te vol-
doen kunnen bijvoorbeeld warden berekend uitgaande van een beslissingsboam
met daanin kosten van bepaalde activiteiten en kansen daarop, oak bij herhaalde
neeverkopen (Chang en Niland, 1967; Shycan en Sprague, 1975; Walters en La-
Londe, 1975). Walters (1975) onderscheidt bij neeverkapen kosten die moeten
warden gemaakt am de oorzaak daarvan te verwijderen en effecten op de winst
door amzetverlies.
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4. INTEGRATIE VAN KLANTENSERVICE OP
VERSCHILLENDE NIVEAbS _

De bedrijfskolom bestaat uit een aantal schakels, zoals toeleveranciers, praducent,
groothandel, detailhandel en finale consument. Op elk niveau moet een aantal fy-
sieke distributie functies warden uitgevoerd met betrekking tot de bestelcyclus, zo-
als voorraad houden, arderverwerking, handling en transport. Als de lagistieke
elementen per fase in de ketenafzanderlijk warden bekeken is en kans op gebrekki-
ge afstemming over de gehele keten. Elke schakel stelt met betrekking tot het verle-
nen van klantenservice zijn eigen eisen aan de elementen (zie schema 5). Het rela-
tief belang van de elementen en de vereiste niveaus verschillen. Dit kan aanleiding
geven tat het antstaan van spanningsvelden. Door meerdere schakels van de keten
tegelijkertijd in beschouwing te nemen kan een betere afstemming van de vereiste
klantenservice-elementen warden bereikt. Logistieke elementen die door de hele
keten voorkomen, zoals transport en voorraad houden zouden zelfs aver de gehele
keten moeten warden afgestemd am een optimaal klantenservice-niveau tegen de
laagste kosten te realiseren. In elke fase in de keten warden, impliciet of expliciet,
eisen geformuleerd met betrekking tat de door de voorgaande schakel te bieden
klantenservice.

3 —4 3
*

toeleverancier producent groathandel detailhandel consument

De genoemde integrale benadening van klantenservice kan zowel vanuit de produ-
cent als de finale consument warden gedacht. In het eerste geval ontstaat een
opeenhapingvan servicevereisten die niet allemaal van toepassing zuflen zijn op de
door de finale consument gestelde eisen. Door vanaf de door de finale consument
gestelde eisen te denken en daar die van voorgaande ketens bij aan te passen c.q.
toe te voegenwordt de mogelijkheid am een goed op elkaar afgestemd geheel te be-
reiken vengroot. De finale consument is de uiteindelijke koper en zijn perceptie
van, voorkeur voar en reactie op de geboden service is van doorslaggevend belang
voor het gebeuren in de gehele keten. Om een bepaalde klantenservice te kunnen
bieden kan in verschillende mate en op verschillende wijze gebruik warden ge-
maakt van de onderscheiden functies.

Bij het bepalen van de te verlenen klantenservice moeten afwegingen (trade-offs)
warden gemaakt tussen de relatieve kosten van het verlenen van bepaalde klanten-
service en de relatieve apbrengsten (zie 2.2 en 3.3) daarvan. Deze trade-offs moe-
ten over het gehele distnibutiekanaal warden gemaakt, aindat het magelijk is dat
voordelen die op een bepaald niveau ontstaan teniet warden gedaan door hogere
kosten op een ander niveau. De tat nu toe behandelde madellen zijn gebaseerd op
trade-offs tussen bijvaarbeeld voorraad houden en bestellen, echter slechts op ~n
niveau in de bedrijfskolam. Er zijn zogenaamde ‘multi-echelon’ modellen antwik-
keld die ineendere schakels in het distributiekanaal beschouwen. Door de corn-
plexiteit van de prablematiek beperken deze modellen zich meestal tot twee
niveaus. Hoeveel vaarraad moet dan warden aangehouden in het centrale maga-
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Tijd KwaliteiVerkrijg-
baarheid
backorders alle tijdselemen-

ten

backarders, idem, vnl.:
neeverkopen betrouwbaarheid

van levertijd
en frequentie

neeverkopen,
backondens

idem, vnl.:
betrouwbaarheid
van levertijd
en frequentie

neeverkopen tijdstip,
frequentie

houdbaarheids-
codes,
(om)verpakking

houdbaarheid,
kwestbaanheid,
(om)verpakking

houdbaarheid,
kwestbaarheid,
(om)verpakking

versheid,
verpakk ing

Informatie

klachtenafh., re-
tauren,
mm. bestel-
hoeveelheid,
adviesorders,
bestelmethode

klachtenafh.,
retouren,
mm. bestel-
hoeveelheid,
adviesorders,
bestelmethode,
facturening,
acties

klachtenafh.,
retouren,
mm. bestel-
hoeveelheid,
besteladvies,
bestelmethode,
POS-mateniaal,
facturening,
acties

uiterste
venkoopdatum,
behandeling,
acties

Schema S. Voorbeeld van helangrUke klantenservice-elementen op verschillende niveau‘s in
de bedri~fskolom.

zijn en de regionale magazijnen am een bepaald klantensenvice-niveau te realiseren
met minimale kosten of minimale voorraden. Door cancentratie van voarraden is
een lagere gemiddelde veiligheidsvoorraad nadig am hetzelfde klantenservice-
niveau (uitgedrukt in neeverkapen) te bieden.

fabriek centraal —~ LIImagazijn

‘~NZ1
regic)nale magazij nen

Niveau

Producent

Groothandel

Detaillist

Consument
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Klantenservice-elementen die in deze modellen warden opgenomen zijn bijvoor-
beeld:
— Vulgraad: het gemiddelde gedeelte van de vraag dat rechtstreeks uit voorraad
kan warden geleverd tijdens een bestelcyclus;

—= Aantal backorders tij dens een bestelcyclus;
— Ventraging als gevolg van backorders;
— Levertijd;
— Afleverfrequentie.

(Zie a.a. Van Beek, 1981; Deuermeyer en Schwarz, 1981; Rosenbaum, 1981).
Schwarz, Deuermeyer en Badinelli (1985) maximaliseerden de vulgraad als functie
van de voorraden ander randvoorwaarde ten aanzien van de totale veiligheidsvoor-
raden in de keten. Zie vaoi allocatie van voarraden oak Federgruen en Zipkin
(1984) en voor bederfelijke produkten Cohen, Pierskalla en Yen (1981). Ba-
venstaande figuur kan oak warden opgevat als een situatie van afhankelijke vnaag,
zoals assemblage van in een eerder stadium vervaardigde of bestelde onderdelen.
Standaardisening van onderdelen veroorzaakt niet alleen verlaging van de ainstel-
en bestelkosten, maar tevens reductie van de totale voorraad bij gelijkblijvend
service-niveau (Baker, Magazine en Nuttle, 1986; Collier, 1982). Van Beek, Bre-
men en van Putten (1983) minimaliseren de daorlooptijd in een assemblage praces.

5. HOE REALISEERT MEN KLANTENSERVICE; EEN
SLOTOPMERKING

Bij de realisening van een klantenservice aanbod, uitgedrukt in niveaus van de
klantenservice-elementen, spelen een aantal aspecten een rol. Dit zijn te gebruiken
technieken bij het vaststellen van het service aanbod, de vereiste geintegreerde be-
nadering en de cancretisening.
De kwantificering van sommige klantenservice-elementen brengt problemen met
zich mee, denk bijvaorbeeld aan de kwaliteit van de verleende infarmatie. Het ef-
fect op de verkapen wordt meestal bepaald voor eenvoudig kwantificeerbare
klantenservice-elementen, zoals neeverkopen en in mindere mate levertijd. Tech-
nieken die geschikt zijn voor het onderzoek van cansumentengedrag en gedrag van
industni~le kopers zouden hiervoor kunnen warden aangewend.
Een geYntegreerde benadening van klantenservice in de bedrijfskalom is noodzake-
lijk. Dit wordt enerzijds bemoeilijkt door de camplexiteit van de logistieke model-
len (waarin alleen goed kwantificeerbare elementen warden opgenomen) en ander-
zijds door het ontstaan van spanningsvelden in de koloin. In de meeste logistieke
modellen warden de totale kosten geminimaliseerd, onder randvoorwaarde ten
aanzien van klantenservice-elementen. De duale farmulering, namelijk maximali-
sening van (het effect van) klantenserVice onder randvoorwaarde ten aanzien van
kosten biedt een verruiming van de benutting van klantenservice in het cammer-
cieel beleid. Een aanzet daartoe wordt onder andere gegeven door Schwarz, Deuer-
meyer en Badinelli (1985) (zie paragraaf 4.). De service kan warden gemaximali-
seerd met behulp van ander andere transpartmethoden en handling en de kwaliteit
van bestelsystemen en verpakking (zie schema 6). Optimalisening over de kolom
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kan inhouden dat de situatie, de verdeling van kosten en baten op elk afzonderlijk
niveau niet optimaal is, hetgeen nieuwe spanningsvelden kan veroorzaken.
Mechanismen voar het ten uitvoer brengen van een service aanbod moeten warden
antwikkeld, zoals voor de klachtenafhandeling. Organisatorische aspecten zijn bij-
voorbeeld de plaats van de klantenservice-afdeling binnen een organisatie en aan-
passing aan de arganisatie van de klant (zie a.a. Bowersox, Class en Helfenich,
1986).

Kiantenservice-element Instrument

Neeverkopen Snelheid en betrouwbaarheid van levertij d, logistieke modellen
(transport en voorraad), bestelsystemen

Levertijd, snelheid en Transportmiddel, beroeps- of eigen vervoer, logistieke modellen
betnauwbaarheid (transport, routeplanning), handling

Kwaliteitsbehoud Verpakking, verduunzaming, snelheid en betrouwbaarheid van bele-
vening, wachtnij modellen’6, lagistieke modellen (transport en voor-
raad), bestelsystemen, handling

Informatie Vertegenwoordigers, promotiemateniaal, verpakking, logistieke in-
farmatiesystemen, lagisrieke modellen (adviesorders en algemene in-
formatie over de logistieke operatie), bestelsystemen

Schema 6. Instrumenten van klantenservice.

Klantenservice in de fysieke distnibutie biedt, als instrument van het cammercieel
beleid, mogelijkheden voor stimulering van de vraag en bevardening van klanten-
trouw. Als het effect van klantenservice op de verkapen kan warden gekwantifi-
ceerd, kan een service-pakket warden samengesteld dat — gegeven de andere be-
leidsinstrumenten — de winst maximaliseert. De inspanningen moeten daartoe
warden gericht op de kwantificening van het effect van klantenservice en operatia-
nalisering daarvan in over de gehele bedrijfskolom geintegreerde logistieke model-
len.

NOTEN

1. Dank is verschuldigd aan prof. dr. ir.M.T.G. Meulenberg (vakgroep Marktkunde en Marktonder-
zoek, Landbouwuniversiteit Wageningen) en prof. dr. P. van Beek (vakgroep Wiskunde, Land-
bouwuniversiteit wageningen) voor hun waardevolle opmerkingen en suggesties.

2. Fysieke distributie wordt ook wel omschreven als het proces van het verlenen van kiantenservice
(Bowersox, Closs en Helferich, 1986).

3. Andere door La Londe en Zinszer (in Christopher, 1985)genoemdedefinities van kiantenservice die
door ondernemingen werden gegeven zijn:
— Alle activiteiten die vereist zijn om kiantenorders te accepteren, te verwerken, af te leveren en te

factureren en elke fout daarbij na te gaan.
— Tijdigheid en betrouwbaarheid van het bezorgen van materialen bij kianten overeenkomstig de

verwachting van de kiant.
— De gehele orderontvangst, alle communicatie met kianten, verzendingen, vracht, facturering en

totale beheersing van reparatie van produkten.
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— Tildigeen nauwkeurige aflevering van pr~dukten die door klanten zijn besteld met nauwkeurig
nagaan en onderzoeken van reacties, daarbij inbegrepen het op hid afleveren van de faetuur.

4. Bowersox, Closs en Helferich (1986) hanteren als primaire mgatstiaven voor klantenservice verkrijg-
baarheid, capabiliteit en kwaliteit. Vcrkrijgbaarheid, demogelijkheid van een systeem om een pro-
dukt of materiaal op voorspelbare basis te versehaffen, is voornamelijk gerelateerd aan plaats. Ca-
pabiliteit, de mogelijkheid om een vastgestelde snelheid en consist~ntie van aflevering te bieden, be-
vat het aspect tijd maar ook de flexibiliteit van het distributiesysteem en de behandeling van fouten
en schade. Kwaliteit, de mate waarin de logistieke operatie effecti~f wordt uitgevoerd, omvat vooral
aspecten met betrekking tot informatie- enptoduktondersteuning (bijv. reparatie).

5. Formule van Camp. Voor:
D : klantenvraag per tijdseenheid
Q*: optimale bestelgrootte
F vaste bestelkosten
h kosten van voorraad houden per stuk per tijdseenheid
geldt: Q* =(2DF/h)

6. Als de levertild nul is en de bestellingen wofden in ~n keer afgeleverd, zoals bij de formule van
Camp wordt verondersteld, nadert de afleversnelheid tot oneindig.

7. Door aggregatie van orders vanuit de lagere niveaus in de bedrijfskolom (Lewis, 1975).
8. Dc orderszijii kleiner waardoor een normale verdeling geen goede benadering van de klantenvraag
meer vormt en scheve verdelingen naar links zoals de negatief exponenti~le en Poisson verdeling
wel. De gamma verdeling kan afhankelijk van de gekozen parameter zowel op de normale als de ne-
gatief expon~nti~le verdeling lijken (Lewis, 1975).

9. Deze heeft orders van veel kleine klanten (Peterson en Silver, 1985).
Poisson verc[eling is voornamelijk voor produkten met een lage omzetsnelheid (Tersine, 1982).

10. Voor de eenvoud nemen we in het vervolg aan dat de periode waarover de klantenvraag wordt voor-
speld even lang is als de levertijd (Zie Fogarty en Hoffmann 1983).

11. De verdeling van de klantenvraag tijdens de Ievertijd is vrij ongevoelig voor de kansverdelingen van
vraag en levertijd als deze gamma- of normaal verdeeld zijo, zoals vaak bij massaprodukten hetge-
val is, en kan dan worden benaderd door een normale verdeling.

12. Het versehil in optimale bestelhoeveclheid in een situatie met en een situatie7~nder bederf is het
grootst voor lage beginvoorraad. Blj hoge beginvoorraad wordi inbeide gevallen weinig besteld, bij
lage begihvo!~rraad gaat het verwachte bederf van de bestelde hoeveclheid een relatief grotere rol
spelen. (Zie Nahmias, 1982; Peterson en Silver, 1985).

13. Naast betrouwbaarheid van de Ievertijd als belangrijkste element waren de relevante kiantenservice-
elementen: aanwezigheid van testfaciliteiten, technisch advies, garantie, bereidheid om een breed
assortiment te produeeren, gemak van contact en snelle reacties.

14. Namelijk variatie in levertlid, volledigheid van de afgeleverde bestelling, toestand van het produkt
bij afleverin~, nauwkeurigheid van bestellingen, service in noodsftuaties, servke tijdens promotie-
acties, reactie op verzoeken om service, kwaliteit van vertegenwoordigers, kw~iifeit van kiantenser-
vice personeel en medewerking bij het acc~j~eren van retouren.

15. Prijs, prnmbtieuitgaven, levertijd, variatielti levertlid, levertijd voor backorders, percentage nee-
verkopen en de waarde van onjuiste ~‘erzetidingenper maand mel. schade.

16. Een nj klanten die een vaste tijd L wachten voor en loket met ~t bediendeende nj verlaten als ze
na diewachttijd niet zijn~eholpen staat model voor een versevoorraad produktmet een Ievensduur
vanL perioden. De aankomst van de klanten geeft de aanvulling vande voorraad weer. Een tekort-
koming van deze voorstelling van zaken is eThter dat in werkelijkheid tijdstip en hoeveelheid van
bestellingen in grote mate beheersbaar zijn~Wde aankomsten in ce nj stochastisch. (Zie o.a. Nah-
mias 1982; Graves, 1982; Prabhu, 1965).
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