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Kenmerkend voor het konsumptief gedrag is het keuzeprobleem, waarbij 
aanwending van middelen in een bepaalde richting leidt tot uitschake-
ling van andere mogelijkheden. Dit aspekt van het keuzeprobleem heb 
ik ook in dit uitgebreide en langdurige projekt intensief ervaren en 
heeft daardoor ongetwijfeld bij mij bijgedragen tot meer begrip voor 
de problemen van de konsument. 

Aan de realisatie van dit projekt hebben velen bijgedragen. 
De financiën werden verschaft door de Nederlandse Organisatie voor 
Zuiver-Wetenschappelijk Onderzoek (ZWO), het Ministerie van 
Economische Zaken en de Stichting Vergelijkend Warenonderzoek (VWO). 
Hierbij wil ik speciaal drs. C. van der Straaten, adjunct directeur 
van de Directie Consumentenbeleid van het Ministerie van Economische 
Zaken, bedanken. Deze heeft bij de financiering een sleutelrol ge-
speeld, doordat hij het heeft aangedurfd om al in een vroeg stadium 
het projekt te willen steunen. 
Van het bedrijfsleven werden, zonder dat deze zich verder met de pro-
bleemstelling en onderzoeksopzet wensten te bemoeien, 'aanmoedigings-
premies' ontvangen, namelijk van N.V. Philips, Unilever B.V. en een 
viertal leden van de Vereniging voor de Metaal- en de Elektrotech-
nische Industrie (FME): Tomado B.V. te Dordrecht, Faveka B.V. te 
Dieren, Van Elderen's Metaalwarenfabriek 'Brabantia' Beheer B.V. te 
Valkenswaard en de Vereniging Fabrikanten van Gebruikersartikelen in 
de Metaalindustrie (GM). 

De steekproeftrekking heeft plaatsgevonden bij de Consumentenbond. 
Voor de bereidheid hiertoe en de genoten gastvrijheid wil ik deze 
graag bedanken. Dit geldt speciaal voor de heer G. Orsel, voor zijn 
raad en daad bij het omgaan met het ledenregister. 

Het veldwerk is uitgevoerd door Intomart B.V., waarbij vooral de 
prettige en kundige samenwerking met de heer J. Dirkse verdient te 
worden genoemd. 

De dataverwerking en de analyse hebben deels plaatsgevonden aan de 
Katholieke Hogeschool in Tilburg en aan de Technische Hogeschool te 
Delft. In Tilburg heb ik daarbij gastvrijheid genoten op het 
Instituut voor Sociaal-Wetenschappelijk Onderzoek (IVA) en hebben 
medewerkers hiervan en van de Sociale Fakulteit bij de opzet en uit-
voering geadviseerd. Gaarne noem ik hierbij vooral 
drs. J.A.P. Hagenaars en ook prof. dr. J.H.G. Segers, 
drs. T.Z.J. van der Net, dr. E.J. Bijnen en M.J. Geleyns. 
Dr. A. Kapteyn van het Ekonomisch Instituut van de Rijksuniversiteit 
in Leiden heeft bij enkele operationaliseringsproblemen geadviseerd. 
J.W.M.J. van Poppel en J.M.J. Bayens hebben in Tilburg en 
A.P.H. Hermans in Delft als student-assistenten bij de computerver-
werking meegewerkt. 

Mijn promotor, prof. dr. G.M. van Veldhoven, heeft met zijn grote 
kennis van de theorie van het konsumentengedrag en zijn vermogen om 
hoofd- en bijzaken goed te scheiden, mij vaak tot het opnieuw overden-
ken van bepaalde problemen gebracht. Zowel bij de opzet en de uit-
voering is hij in belangrijke mate mede richtingbepalend geweest. 
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Dit laatste geldt vooral ook voor mijn co-promotor, 
prof. dr. J.M. Dirken, die mede initiatiefnemer was bij dit projekt. 
Zijn morele en professionele steun en zijn gedetailleerde bekomen-
tariëringen heb ik zeer op prijs gesteld. 

De figuren zijn getekend door M.C. Grabijn en R. van Engelenburg; de 
omslag is ontworpen door O.A. van Nierop. De verzorgde uitgave komt 
voor rekening van de Delftse Universitaire Pers. 

Tenslotte, en zeker niet in  de  laatste plaats, is dit rapport mede 
tot stand gebracht door de konscigntieuze inzet en aandacht van 
mevr. F.Y. van Noort-Etienne, die het typewerk, daarbij niet te ver-
geten van de voorlopige versies, heeft verzorgd. 
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INLEIDING 

Dit is een studie over konsumentenorganisaties en hun belangrijkste 
aktiviteit: het verschaffen van informatie in de vorm van vergelij-
kend warenonderzoek. 
De opkomst van konsumentenorganisaties en in breder verband de op-
komst van het konsumentisme behoren tot de emancipatiebewegingen, 
waardoor het beeld van onze tijd in belangrijke mate wordt bepaald. 
In het begin en de eerste helft van deze eeuw ging het daarbij vooral 
om verbeteringen in de positie van staatsburger en inkomenstrekker. 
Sedert de welvaartsgolf van de jaren '60 is de aandacht voor de posi-
tie als inkomensbesteder, als konsument, sterk toegenomen. 
Oorzaak van elke emancipatiebeweging is een gevoel van onvrede, een 
bewustwording van de eigen positie en als gevolg daarvan het streven 
om hierin verbetering te brengen. Belangrijke oorzaken van het ont-
staan van de konsumentenbeweging en de geïnstitutionaliseerde vormen 
daarvan: de konsumentenorganisaties, zijn: 
1) De steeds groter wordende kloof tussen producent en konsument. De- 

ze wordt onder meer veroorzaakt door de technologische ontwikke- 
ling, die een langere omwegproduktie tot gevolg heeft gehad, door 
de koncentratietendens waarbij het aantal aanbieders afneemt en 
door de verder gaande internationale arbeidsverdeling, Als gevolg 
van deze groter wordende kloof zijn de produktiebeslissingen vaak 
minder goed afgestemd op de wensen van de konsument (ICC, 1978). 

2) Het falen van het marketingkoncept en gebrekkige toepassing hier-
van. Het marketing koncept heeft ontegenzeggelijk een belangrijke 
bijdrage aan de welvaart geleverd doordat dit, als gevolg van een 
grotere oriëntatie op de konsument, voor betere produkten en meer 
keuzemogelijkheden heeft gezorgd. 
De veel geprezen konsumentenoriëntatie wordt echter vaak slechts 
als middel en niet als doel gezien, waarbij getracht wordt de on-
dernemingsdoelstellingen langs een gedeeltelijke behoeftebevredi-
ging van de konsument om te realiseren. Gebrekkige kwaliteit, te 
hoge prijzen, onveilige produkten en misleidende informatie blij-
ven zo tot de mogelijkheden behoren voor zover zij geacht worden 
bij te dragen tot de ondernemingsdoelstellingen (van Acker en 
Duyck, 1977). De toepassing van het traditionele marketingkoncept 
sluit verder volgens van Acker en Duyck de ogen voor drie dilem-
ma's: 
- Het mikro-makro dilemma: mikrobelangen van een individueel be-

drijf of een bedrijfstak kunnen in strijd zijn met de belangen 
van de gemeenschap als geheel, zoals bijvoorbeeld de produktie 
van milieu-onvriendelijk huisvuil. 

- Het ekonomisch-sociaal dilemma: door het niet inkalkuleren van 
maatschappelijke kosten kan ekonomische groei sociale achteruit-
gang ten gevolge hebben. 

- Korte termijn - lange termijn dilemma: de nadruk ligt op de on-
middellijke individuele materiële behoeften met veronachtzaming 
van de externe en lange termijn effekten. 

3) De konsument is kritischer geworden door betere opleiding, meer 
keuzemogelijkheden, meer ervaring met produkten en meer 
(kritische) informatie. 

4) De konsument heeft een hoger verwachtingsniveau. 
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Het verwachtingsniveau van de konsument heeft de neiging gelijke 
tred te houden met produktverbeteringen en -veranderingen. Produk-
ten, die niet of minder snel veranderen, worden daardoor als min-
der goed ervaren. Dit wordt extra gestimuleerd door de reklame met 
haar nadruk op (ver)nieuw(d) en (ver)beter(d). 

5) De konsument heeft een hoger vrij besteedbaar inkomen, waarmee 
meer en duurdere produkten worden gekocht. Bij meer produkten 
neemt de kans op ontevredenheid toe. Bij duurdere produkten wordt 
het belangrijker om het juiste produkt te kiezen. 

6) Toenemende keuzekompleksiteit door een sterke groei van het aantal 
produkten; toenemende kompleksiteit van produkten en de introduk-
tie van veel nieuwe produkten en materialen. 

7) Onvoldoende informatie. De konsument is vaak niet (meer) zelf in 
staat om het aanbod te overzien en zich een oordeel over de kwali-
teit hiervan te vormen. 

Deze oorzaken en nog talrijke andere, die de relatie tussen bedrijfs-
leven en konsument beïnvloeden, hebben geleid tot een grotere bewust-
wording van de identiteit als konsument. Zoals het in IPM/Inter-view 
(1974, pagina 1-2) wordt gesteld: "Hij is niet helemaal meer de per-
soon, die de ene dag klaagt over de prijs van groente en de volgende 
dag over de prijs van de gekochte wasmachine - hij beleeft een zeker 
verband tussen dergelijke dissatisfakties, voelt zich onderworpen aan 
een bepaald type van macht en probeert daar, in samenwerking met an-
deren, macht tegenover te stellen". Het konsumentisme kan daarom 
volgens deze bron worden gedefinieerd als: "een min of meer georgani-
seerde poging een deel van de macht van het bedrijfsleven, uitge-
oefend via het marketingproces, te verleggen naar de konsument en 
zijn representanten" (pagina 1-2). 

De konsumentenbeweging heeft zich in de meeste welvarende landen ge-
institutionaliseerd in de vorm van konsumentenorganisaties of (semi)- 
overheidsinstellingen, die zich met de konsumentenbelangenbehartiging 
en de konsumptieproblematiek bezig houden. Als basis hiervoor kiest 
men veelal een aantal fundamentele rechten van de konsument, zoals 
het recht op informatie, op veiligheid en gezondheid, op een faire 
rechtspositie, op een vrije keuze uit een gevarieerd aanbod en op in-
spraak (Consumentenbond, 1974). De middelen om de positie van de kon-
sument te verbeteren bestaan uit een drietal: informatie, opvoeding 
en bescherming. De konsumenteninformatie is gericht op verbetering 
van de individuele keuzemogelijkheden door het vergroten van markt-
overzicht (het brengen van produkten en merken in het keuzeveld) en 
marktdoorzicht (vergelijkende informatie over kwaliteitsaspekten). 
De konsumentenopvoeding is gericht op het leggen van de grondslagen 
voor een meer bewuste en rationele konsumptie. Het tracht de konsu-
ment bewust te maken van de manier waarop hij kiest, wat hij kiest, 
waarom hij kiest en de gevolgen van zijn keuze voor hemzelf en de 
sociale en fysieke omgeving. 
De konsumentenbescherming bestaat uit maatregelen van anderen, bij-
voorbeeld van de overheid of van konsumentenorganisaties in samenwer-
king met het bedrijfsleven, om de rechten van de konsument te verze-
keren. Dit kan een breed terrein omvatten, zoals het mededingingsbe-
leid, het prijsbeleid, voorschriften voor produkten en aanbodsvoor- 
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waarden, verplichte informatie, verbetering van de juridische posi-
tie van de konsument, klachtenbehandeling e.d. (Dirken, 1978). 

Het belangrijkste pressiemiddel van de konsumentenorganisaties om hun 
wensen vervuld te krijgen, is informatie en publiciteit. Leidt dat 
niet tot resultaten, dan tracht men te komen tot overheidsregulering. 
Ideologisch behoren de meeste konsumentenorganisaties tot de verde-
digers van het in meer of mindere mate vrije marktsysteem, waarbij 
men ervan uitgaat dat het funktioneren hiervan en de positie van de 
konsument hierin vooral door meer en betere informatie kan worden 
verbeterd. De belangrijkste aktiviteit is daarom het doen en publice-
ren van vergelijkend warenonderzoek (vwo), dat kan worden gedefini-
eerd als: "... het onderzoek naar de vraag of, en in welke mate, voor 
de konsument relevante eigenschappen worden aangetroffen bij een voor 
de markt representatief aantal van de verkrijgbare merken, modellen 
en uitvoeringen van een produkt, waarna de onderzoeksresultaten ge-
lijktijdig en vergelijkenderwijs worden gepubliceerd, onder vermel-
ding van de prijzen van de onderzochte artikelen" (SER, 1966). 

Over de invloed van konsumentenorganisaties en vergelijkend warenon-
derzoek is nog weinig onderzoek gedaan. Dit is een van de eerste stu-
dies in Nederland, waarbij dit is geplaatst in het kader van de markt-
macht van de konsument en de theorie over konsumenteninformatiegedrag. 
In het eerste hoofdstuk wordt daartoe een konceptuele analyse gegeven 
van het verschijnsel marktmacht, waarbij vwo is opgevat als een in-
strument om de marktmachtspositie van de konsument te verbeteren. 
Daarbij wordt vooral ingegaan op de voorwaarden, waaronder marktmacht 
kan ontstaan en de vormen, waarin deze zich kan manifesteren. 
In het tweede hoofdstuk wordt een theoretisch kader gegeven voor het 
begrijpen en analyseren van de konsumenteninformatieverschaffing. Van-
uit een model worden de belangrijkste variabelen besproken, die hier-
op invloed kunnen uitoefenen. 
Het derde, vierde en vijfde hoofdstuk bestaan uit een empirisch on-
derzoek naar het bereik, het gebruik, de waardering en effekten van 
vergelijkend warenonderzoek. 
In het derde hoofdstuk worden andere onderzoeken over vergelijkend 
warenonderzoek besproken en de opzet en steekproeftrekking bij dit 
onderzoek. 
In het vierde hoofdstuk worden de operationalisering van variabelen 
en de analyse-opzet besproken en deeluitkomsten gerapporteerd op 
grond van de frekwentieverdelingen tussen leden van de Consumenten-
bond en vergelijkbare niet-leden. 
Het vijfde hoofdstuk bestaat uit een beschrijvend en een toetsend 
deel. In het beschrijvende deel zijn de uitkomsten gerapporteerd 
over het bereik van de Consumentengids en de invloed van het gebrui-
ken hiervan op het informatiegedrag, de merkenkeuze en de tevreden-
heid na de aanschaf. In het toetsend deel is onderzocht in hoeverre 
er bij het gebruiken van vergelijkend warenonderzoek sprake is van 
een hiërarchie van effekten. 
In hoofdstuk zes zijn de belangrijkste uitkomsten van deze studie sa-
mengevat en worden de implikaties hiervan besproken in de vorm van 
de invloeden van vwo op konsument, bedrijfsleven en overheid. Het ge-
heel wordt afgesloten met aanbevelingen voor verder onderzoek. 
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Hoofdstuk 1 

MARKTMACHT EN DE KONSUMENT 

1.1 Inleiding 
In deze studie gaat het vooral over het gebruik en het effekt van ver-
gelijkend warenonderzoek. Vergelijkend warenonderzoek, zoals dit in 
Nederland onder meer door de Consumentenbond wordt uitgevoerd, heeft 
een tweevoudige doelstelling (Consumentenbond, 1974). Het verschaft op 
de eerste plaats konkrete aankoopinformatie ter vergemakkelijking van 
de keuze uit gelijksoortige artikelen door de relatie prijs-kwaliteit/ 
gebruiksnut expliciet te maken. De tweede, achterliggende doelstelling 
is: druk uitoefenen op aanbieders - of overheid - ter verbetering van 
produkten of koopvoorwaarden of ter verlaging van prijzen. 
Door het verbeteren van de geinformeerdheid van de konsument en het 
effekt van de resultaten als 'drukmiddel', is vergelijkend warenonder-
zoek een belangrijk instrument om de marktpositie van de konsument te 
verbeteren. De Roos (1969-a) spreekt dan ook over een machtsinstru-
ment. Gezien deze instrumentaliteit van het vergelijkend warenonder-
zoek voor de marktmachtspositie van de konsument, zullen we in de li-
teratuurstudie in de beide eerste hoofdstukken de faktoren nader ana-
lyseren, welke deze positie in belangrijke mate bepalen. Daartoe zul-
len we in dit hoofdstuk de voorwaarden voor en de vormen van markt-
macht analyseren, waarbij tevens zal blijken wat de voorwaarden zijn 
voor machtsevenwicht. Op het eind zal worden ingegaan op het vergelij-
kend warenonderzoek (vwo) in relatie met de marktmachtspositie van de 
konsument. 
In het tweede hoofdstuk zullen de determinanten van konsumenteninfor-
matiegedrag worden besproken; de beschikking over informaties is een 
van de belangrijkste aspekten, waardoor marktverhoudingen worden be-
paald. 

1.2 Markt, macht en invloed: oriëntatie en definities  
Sociale posities en de bijbehorende rollen zijn de bouwstenen van so-
ciale systemen. Het ekonomisch leven kan als een sociaal subsysteem 
worden gezien, in zoverre het de wederkerigheidsbetrekkingen bepaalt, 
die bestaan tussen eenheden die betrokken zijn bij produktie, distri-
butie en konsumptie van schaarse goederen en diensten (Smelser, 
1965). Het in het ekonomische subsysteem centrale begrip 'markt' kan 
worden opgevat als een sociale struktuur, die is samengesteld uit 
ruilbetrekkingen. 
De posities op de markt kunnen als marktposities worden aangeduid, die 
bezet worden door marktpartijen die in het geval van aanbieders en 
konsumenten interakteren middels ruilprocessen (Van Doorn en Lammers, 
1962). De positie van de konsument in zijn sociale betrekkingen tot de 
aanbieders, wordt zowel als een van macht (Katona, 1960) als van 
machteloosheid (Nader, 1973) getypeerd. Deze strijdvraag is van groot 
belang, omdat zij een oordeel oplevert over de werking van het ekono-
misch stelsel en de diskrepantie kan tonen tussen enerzijds de theore-
tisch-normatief gestelde - of maatschappelijk aanvaardbaar geachte - 
en anderzijds de werkelijke positie van de konsument. 
Een analyse en waardering van de positie van de konsument in termen 
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van macht en invloed, plaatst tevens het ontstaan en het funktioneren 
van konsumentenorganisaties in een juist perspektief: herstel en/of 
verbetering van de marktmachtspositie van de konsument. 

In de klassieke ekonomie en de mikro-ekonomische prijstheorie was  (en 
is) het een axioma dat de konsument soevereine macht bezit. De konsu-
ment wordt voorgesteld als 'soeverein' of 'koning', wat bijvoorbeeld 
aanschouwelijk wordt voorgesteld door Lough (1965, pagina 18) in  zijn 
uitspraak: 

"Consumer plays the tune to which all trade and industry must 
dance". 

Dit postulaat is, vooral na Galbraith, binnen de theoretische ekono-
mie sterk in diskussie geraakt (Galbraith, 1963). 
In veel konsumentistische publikaties wordt nu gesteld dat de konsu-
ment onmachtig is (Nader, 1973), terwijl konsumenten dat kennelijk 
zelf ook vinden. Zo was in een representatieve Nederlandse steekproef 
62 % van de ondervraagden van mening dat "het bedrijfsleven weinig  of 
helemaal geen rekening houdt met de wensen en belangen van de konsu-
ment" (IPM/Inter-view, 1974). Dit gevoel van onmacht ligt ook ten 
grondslag aan het ontstaan van organisaties voor zelfhulp (konsumen-
tenbonden e.d.) en van het konsumentisme als ideologie en beweging 
(Bender, 1974). 

Voor zover ons bekend is er, anders dan tussen hogere niveaux in de 
bedrijfskolom (El-Ansary and Stern, 1972; Etgar, 1976), geen systema-
tisch empirisch onderzoek verricht naar het machtsaspekt in de inter-
aktie en kommunikatie tussen aanbieders en konsumenten. Wel is veel 
onderzoek gedaan naar het verwante aspekt 'invloed', met name van de 
reklame (Robinson, 1968) en via informele kanalen (Katz and 
Lazarsfeld, 1966). 
Een analyse en beschrijving van het machtsaspekt zullen daarom moeten 
beginnen met het opstellen van een paradigma van een minimum aantal 
relevante begrippen en aspekten, die als gids en instrument kunnen 
dienen bij het analyseren en beoordelen van de machtssituatie van de 
konsument (Tedeschi e.a., 1971). 

Zoals van Doorn (1957) door een klassifikatie van definitie-elementen 
heeft aangetoond, is het machtsverschijnsel zeer pluriform en kan dit 
vanuit zeer uiteenlopende benaderingswijzen worden gedefinieerd. De 
door hem opgestelde en in ruime kring aanvaarde (De Roos, 1969-b) 
definities bieden voor ons doel een goed uitgangspunt. 

Macht: 
De mogelijkheid om in overeenstemming met de doeleinden van een per-
soon of groep, de gedragsalternatieven van andere personen of groepen 
te beperken; 

Uitoefening van macht: 
Het in overeenstemming met de doeleinden van een persoon of groep be-
perken van de gedragsalternatieven van andere personen of groepen; 

Machtsrelatie: 
De sociale relatie tussen machthebber en machtssubjekt; 
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Machtsbasis (= machtsbron): 
De waarde, die in de gegeven situatie of in het gegeven systeem 
machtsfunkties heeft. 

Macht is een vorm van invloed uitoefenen. Het onderscheid tussen de 
beide begrippen kan het meest zuiver worden bepaald aan de aard van 
de relatie, daar beide begrippen typisch relationeel zijn: geen macht 
of invloed zonder de aanwezigheid van een subjekt, waarop deze is be-
trokken. 
Van macht is volgens Emerson (1962) sprake, wanneer de sociale rela-
tie asymmetrisch is, als er dus sprake is van afhankelijkheid van de 
een op de ander bij het verkrijgen van bepaalde waarden. De mate van 
deze ongelijkheid wordt door Mulder (1974) als de 'machtsafstand' 
aangeduid. 
Bij 'invloed' ontbreekt deze afhankelijkheid; de aktor behoudt de 
vrijheid tot het al of niet handelen volgens de doeleinden of aanwij-
zingen van de bernvloeder. 
Bij de definiëring van macht dient verder onderscheid te worden ge-
maakt met het verwante begrip 'sociale kontrole'. Bij 'sociale kon-
trole' staat zelf-kontrole centraal via internalisering van waarden 
en normen. Pas wanneer konformering aan de verwachtingen van anderen 
via zelf-kontrole tekort schiet (kriminaliteit), of nog ontbreekt 
(opvoeding), kan sociale kontrole de intentionele, effektieve kon-
trolekenmerken vertonen van machtsuitoefening. 

Primaire konditie voor macht is de beschikking over een machtsbasis. 
Een machtsbasis ontstaat door de beschikking door de machthebber over 
middelen waar het machtssubjekt niet omheen kan: hetzij omdat het 
machtssubjekt deze nodig heeft, hetzij omdat ze hem een direkte frus-
tratie bezorgen. De machtsbasis van de machthebber ten aanzien van het 
machtssubjekt is dus gebaseerd op de ongelijkheid van verdeling van 
waarden of opties (relatief monopolie) binnen een sociaal systeem. De 
ongelijke verdeling kan het gevolg zijn van ongelijke behoeften 
(motive basis of power), dan wel van verschillen in beschikkingsmoge-
lijkheden (bezit) over waarden (resources basis of power); dus van 
ongelijke middelen om behoeften te bevredigen of te frustreren. 
Bij de uitoefening van macht kan de machthebber van zijn relatief 
gunstige beschikking over waarden (geld, intelligentie, geweld, infor-
matie, produkten) gebruik maken door deze als machtsmiddelen te hante-
ren: als mogelijkheden om in overeenstemming met de eigen doeleinden 
de gedragsalternatieven van anderen te beperken. 
Voor het inzicht in de aard van machtsrelaties en het funktioneren van 
machtsmechanismen, dient hierbij nog het volgende te worden opgemerkt: 

A. Van Doorn onderscheidt tussen macht als potentie en uitoefening van 
macht. Simon (1953) waarschuwt tegen het niet duidelijk onderschei-
den tussen het beschikken over een machtsbron (potentiële macht) en 
het daadwerkelijke gebruik hiervan. Bij toekenning van macht, bij 
alleen reeds de beschikking over machtsbronnen, zoals in de proposi-
tie "the wealthy are the powerful", wordt datgene wat juist moet 
worden onderzocht, reeds bij voorbaat gesteld. 
Het onderscheid tussen potentiële en aktuele macht is ook in dit 
verband van belang, bijvoorbeeld in verband met het begrip 'konsu-
mentensoevereiniteit': onder welke voorwaarden heeft de konsument 
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potentiële macht en in welke vormen uit zich machtsuitoefening? 
Het onderscheid is verder ook van belang bij de diskussie over de 
macht van het bedrijfsleven, bijvoorbeeld bij de door Galbraith 
aan het grote concern toegeschreven macht. In hoeverre is hier 
sprake van potentiële macht en van - aantoonbare - daadwerkelijke 
machtsuitoefening? De vaak te konstateren onzorgvuldigheid in het 
onderscheiden van beide aspekten is waarschijnlijk mede terug te 
voeren op het feit dat in het Nederlands en Engels hiervoor geen 
afzonderlijke begrippen bestaan, zoals bijvoorbeeld in het Frans, 
dat onderscheidt tussen 'puissance' (potentie) en 'pouvoir' (ge-
drag). 
In een konceptuele analyse, zoals in dit hoofdstuk, kan alleen in-
gegaan worden op de voorwaarden voor macht en de vormen waarin 
macht zich kan manifesteren. Of de beschikking over een machtsbasis 
ook leidt tot machtsuitoefening, dient door empirisch onderzoek te 
worden vastgesteld en mag niet zonder meer worden aangenomen alleen 
op grond van de konstatering dat iemand over machtsbronnen be-
schikt. 

B In definities van macht, waarin de rol van de machthebber centraal 
staat, valt vaak de nadruk op het dwangkarakter van macht, zo bij-
voorbeeld bij Ellemers (1969). Een dergelijke definitie is eenzij-
dig, omdat machtsbronnen behalve uit negatieve sankties, waaronder 
geweld, ook uit positieve sankties kunnen bestaan. Ook kan zelfs 
macht worden uitgeoefend zonder dat het machtssubjekt dit als zo-
danig ervaart, zoals wanneer macht ontstaat als gevolg van geinter-
naliseerde waarden of vanuit identifikatie met de machthebber 
(French and Raven, 1959). 
Kenmerkend voor macht is niet de aard van de machtsbron, maar de 
asymmetrie in de verdeling ervan. Een machtsrelatie wordt steeds 
gekenmerkt door een relatief monopolie: een monopolie van geweld, 
van ekonomische faciliteiten, van sociale druk of van informatie 
(Nijhoff, 1969). 

C. Het machtsbegrip dient volgens Wrong (1968) te worden beperkt tot 
doelgericht handelen om de gedragsalternatieven van anderen te be-
perken. Door deze beperking tot intentioneel gedrag kan macht dan 
worden onderscheiden van een zuiver operationeel begrip als 'so-
ciale kontrole'. 
Als onbedoelde effekten of latente funktie (Merton, 1964) van zijn 
sociaal handelen produceert iedereen signalen over positieve of ne-
gatieve sankties, of deze beloningen en deprivaties zelf. Deze sig-
nalen, beloningen en deprivaties bernvloeden het gedrag van andere 
sociale eenheden, los van het feit of deze stimuli door de aktor 
bewust als zodanig waren bedoeld. Vooral wanneer het rolgedrag van 
de ene sociale eenheid funktioneel afhankelijk is van dat van een 
ander, kan het gedrag van de een onbewust en onbedoeld door de an-
der worden bepaald. Een ironisch voorbeeld hiervan geeft Wrong in 
de vraag: 

"Does not the elephant, who dances with the chickens, exercise a 
power of life and death over them, even though he has no wish to 
trample them underfoot?" (pagina 677). 
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Onbedoelde kontrole van het eigen gedrag door bij-effekten van het 
gedrag van anderen wordt door beiden vaak niet als kontrole erva-
ren, aangezien die anderen primair op andere interessen zijn ge-
richt. Beide partijen kunnen dan ook het idee hebben autonoom te 
handelen. Het is als deze vorm van kontrole dat het prijsmechanis-
me funktioneert, wat door de klassieke ekonomen met 'invisible 
hand' werd aangeduid en door Dahl en Lindblom (1963) met 
'spontaneous field control'. 

Het onderscheid tussen als zodanig bedoelde en onbedoelde beperking 
van de gedragsalternatieven van anderen, kan met de begrippen 'ma-
nifeste' en 'latente' macht worden weergegeven. 
Macht in manifest opzicht houdt bewuste, doelgerichte manipulatie 
in van signalen omtrent beloningen of deprivaties, of van belonin-
gen of deprivaties zelf, of van beide. 
Bij latente macht worden deze signalen of beloningen en deprivaties 
als onbedoelde en onbewuste effekten van anders gericht gedrag ge-
produceerd, met echter dezelfde dwingende konsekwenties voor het 
handelen van anderen als bij manifeste macht. 
De kenmerkende verschillen tussen manifeste en latente macht kunnen 
als volgt worden weergegeven: 

intentie beperking gedrags- perceptie van macht 
alternatieven door door andere partij 
afhankelijkheid  

manifeste macht 
latente macht 

Bij manifeste macht is het de intentie (+) om gedragsalternatieven 
van anderen te beperken (+), wat door die anderen wel of niet (+) 
als machtsuitoefening kan worden waargenomen. 
Bij latente macht ontbreekt deze intentie (-), maar is bij de ande-
ren vanwege hun afhankelijkheid eveneens sprake van beperking van 
hun gedragsalternatieven (+), waarbij ook het als zodanig onbedoel-
de gedrag wel of niet (+) als machtsuitoefening kan worden ervaren. 

D. De kans op aanvaarding en uitbreiding van macht is groot, als de 
machtssubjekten de geldige of vermeende opvatting hebben bij een 
bestaand patroon van machtsrelaties belanghebbend te zijn. Een der-
gelijke consensus verklaart mede de geringe aandacht die lange tijd 
voor het konsumentenbelang heeft bestaan, en bestaat, met name bij 
de konsumenten zelf. 
Konsumenten hebben meestal ook posities aan de aanbodzijde van de 
markt, hetzij omdat ze zelf werknemer of producent/detaillist zijn, 
of zich als echtgenote met deze aanbiederspositie identificeren. 
De bij deze tegengestelde posities behorende doeleinden kunnen te-
genstrijdig zijn. Als konsument hebben zij bijvoorbeeld belang bij 
dalende prijzen en werkzame mededinging, als producent bij een 
groeiend inkomen en marktbeheersing. Bij de keuze tussen de konsu-
menten- en beroepsrol zal deze laatste, waarvan inkomen, reputatie 
en sociale zekerheid rechtstreeks afhankelijk zijn, veelal priori-
teit krijgen en zal men zich mede door rationalisaties ('zaken zijn 
zaken') van de inkomptabiliteit met de konsumentenpositie minder 
bewust zijn. 
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Deze asymmetrie in de 'role test', die het gevolg is van identifi-
katie met het aanbiedersbelang, wordt versluierd en tegelijk ver- 
sterkt door wat Scherhorn (1974-a) 'rolkoncentratie' noemt: de 
producentenrol (beroepspositie) is veelal beperkt tot een veel 
kleinere range van goederen en diensten dan de konsumentenrol. Ook 
hoeven bijvoorbeeld de prijzen van de in de beroepsrol geprodu-
ceerde goederen niet rechtstreeks (bijvoorbeeld kapitaalgoederen) 
in verband te staan met de konsumptieve bestedingen in de konsu 
mentenrol, of maken deze hiervan slechts een gering deel uit. 
Als gevolg van deze rolkoncentratie kan de aantasting van het kon-
sumentenbelang, bijvoorbeeld door prijsverhoging of konkurrentie-
beperking, gemakkelijk als minder ernstig worden beschouwd en in 
ieder geval niet opwegen tegen de voordelen in de producentenposi-
tie (inkomen, werkgelegenheid). 
Sociale struktuurveranderingen, ook die ten gunste van de konsu-
ment, kunnen vaak pas plaatsvinden na verandering van identifika- 
ties met bepaalde posities en waarden. Opvoeding en informatie, 
die bijdragen tot bewustwording van machtsmechanismen, zijn hier-
voor een voorwaarde (Mulder, 1974). 

1.3 Vormen van machtsuitoefening  
Als sociologische definitie zijn in de definitie door van Doorn van 
het machtsverschijnsel geen intermediërende, psychologische aspekten 
opgenomen. 
Vanuit psychologisch oogpunt is het gedrag echter, behalve van exter-
ne stimuli-variabelen, tevens een funktie van intermediërende varia-
belen, zoals kennis, waardering en voorkeursordeningen. 
De machtsuitoefening kan zich, om het beoogde resultaat te bereiken, 
zowel rechtstreeks richten op het gedrag zelf en/of op de interme-
diërende kennis- en belevingsinhouden. 

Een ander aspekt dat niet in de definitie tot uitdrukking komt, is 
dat machtsuitoefening geschiedt via een kanaal: direkt, binnen een 
sociale relatie, of indirekt, via de (sociale) omgeving. 

De kombinatie van deze doelvariabelen (gedrag/cognities) en kanalen 
(direkt/indirekt) leidt tot het volgende schema van mogelijkheden: 

Figuur 1: Vormen van machtsuitoefening. 
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In geval 1 is de machtsuitoefening alleen of voornamelijk gericht op 
de cognitieve inhouden. Voorbeelden hiervan zijn hersenspoeling en 
andere vormen van geestelijke terreur. Zolang Big Brother nog niet 
regeert is dit gelukkig nog alleen een theoretische variant. 
Geval 2 is de indirekte beperking van de gedragsalternatieven via de 
input van de cognitieve variabelen. Dit is voornamelijk mogelijk via 
de beheersing van het informatie-aanbod, wat dan ook de eeuwen door 
een belangrijk streven van machthebbers is geweest. 
Geval 3 is direkte kontrole over de gedragsmogelijkheden als zodanig. 
Voor de konsument als machtssubjekt is dit bijvoorbeeld het geval, 
wanneer branche-gewijs uniforme leveringskondities zijn vastgesteld. 

Bovenstaande drie varianten zijn vormen van machtsuitoefening binnen 
een direkte sociale relatie tussen de machthebber en het machtssub-
jekt 
Waarden, attitudes, voorstellingen en gedrag van individuele personen 
staan echter fundamenteel onder invloed van de onmiddellijke sociale 
en fysieke omgeving, zodat de kontrole ook indirekt, via de omgeving, 
kan geschieden. In het geval dat kritische aspekten van iemands omge-
ving worden gekontroleerd, spreken Cartwright en Zander (1968) van 
'ekologische macht'. 

Geval 4 omvat twee varianten van ekologische macht, die ook binnen 
het ekonomisch verkeer veelvuldig voorkomen. Een voorbeeld van 4.1 is 
de uit de marketing welbekende strategie van het beinvloeden van 
'gatekeepers' of opinieleiders (= sociale omgeving) met de opzet de 
uiteindelijke doelgroep pas in tweede instantie, via de informaties 
van de opinieleiders, maar op meer effektieve wijze, te bereiken. 
Een voorbeeld van 4.2 is vertikale prijsbinding, waarbij de binding 
van de distributie-ondernemingen (= omgeving) door de fabrikant uit-
werkt in uniforme prijzen voor de konsument. 

Zowel in geval 2 als 4.1 is er geen rechtstreekse kontrole van ge-
dragsalternatieven, maar via het informatie-aanbod. Beperking van de 
gedragsalternatieven op deze wijze kan plaatsvinden zonder bewuste 
kennis of consensus van de machtssubjekten. Deze beide vormen van 
machtsuitoefening komen dan overeen met 'manipulatie'. 

Uit het schema blijkt dat machtsuitoefening kan bestaan uit recht-
streekse beperking van de gedragsalternatieven en uit indirekte be-
perking hiervan, via de input (informatie) van de intermedigrende 
variabelen: via kennis en waarderingen als grondslagen van het ge-
drag. Wanneer dit leidt tot, of gepaard gaat met, tevredenheid bij de 
machtssubjekten, kan het gevolg hiervan zijn een stabilisatie of ver-
dere versterking van de bestaande machtsrelaties (Walster and 
Walster, 1975). 

Beperking van de konkrete gedragsalternatieven, door beperking in de 
gevarieerdheid tussen aanbieders van het fysieke aanbod en van de 
koopvoorwaarden, dus van de reaktieve mogelijkheden van de konsument, 
is beperking van de keuzevrijheid. In een marktsituatie betekent dit 
steeds beperking van de konkurrentie. 
Indirekte beperking van de gedragsalternatieven door beheersing en ma-
nipulatie van het informatie-aanbod, waarbij de konsument zich niet 
uit onafhankelijke bronnen kan informeren en zijn beslissing moet 
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baseren op slechts partiële of misleidende informatie, is beperking 
van de decisievrijheid.  

In navolging van Scherhorn (1974-b), kan aanbiedersmacht worden onder-
scheiden in marktpositiemacht en marktinformatiemacht. 
Marktpositiemacht bestaat bij het vermogen de keuzevrijheid van konsu-
menten te beperken, informatiemacht bij het vermogen tot inperking van 
de decisievrijheid. 

1.4 Tegenmacht; machtsevenwicht  
Macht is een relationeel begrip: macht van de een impliceert onmacht 
van de ander. Elke sociale relatie berust steeds op wederzijdse be-
invloeding, al is dat alleen al doordat op de reakties van de ander 
wordt geanticipeerd. Als er asymmetrie is in de mate waarin de een de 
gedragsalternatieven van de ander kan bepalen, wordt een sociale re-
latie tot machtsrelatie. 
Het vermogen tot machtsuitoefening is vaak niet alleen afhankelijk van 
de grootte van de machtsbronnen waarover de machthebber beschikt, maar 
ook van het vermogen van het machtssubjekt om de beïnvloeding te weer-
staan en tegenmacht uit te oefenen. De grootte van macht is dus tevens 
een funktie van de weerstand: macht wordt kleiner en groter bij omge-
keerde variaties in de kracht van de weerstand (Nijhoff, 1969). Etgar 
(1976) heeft deze stelling empirisch bevestigd, zodat machtsrelaties 
kunnen worden gedefinieerd als: Mij = f (Bij-Tji), waar: 

= macht van individu i over j 
Bij = een vektor van machtsbronnen die i kontrole verschaft over de 

gedragsalternatieven van j 
Ti = een vektor van tegenmachtsbronnen die j de mogelijkheid ver-

schaffen beïnvloeding door i te weerstaan. 

Vanuit het inzicht dat macht van de een korrespondeert met afhanke-
lijkheid van de ander, kan een situatie van machtsgelijkheid en 
machtsongelijkheid als volgt worden weergegeven: 

Machtsgelijkheid: 
	

Machtsongelijkheid: 
= 	= Aji 

waar: 
	= Aij 	Mji = Aij 

M = macht; A = afhankelijkheid; i en j : aktoren. 
Machtsgelijkheid bestaat waar, geïntegreerd over alle aspekten, de 
macht van i over j gelijk is aan de afhankelijkheid van j van i. 
Machtsongelijkheid bestaat waar de macht van i over j groter is dan 
de afhankelijkheid van j van i. 

Galbraith (1963) stelt dat (ekonomische) marktmacht noodzakelijker-
wijze steeds vanuit de markt tegenmacht oproept. Andreae (1966) heeft 
deze these van een 'self generating force' bestreden en aan bepaalde 
voorwaarden gebonden, terwijl Ulmer (1971) voorbeelden geeft van 
sterke machtskoncentraties zonder dat tegenmacht werd gevormd. 
Met verder voorbijgaan aan de oorzaken voor het ontstaan van tegen-
macht zijn er een vijftal strategieën te onderscheiden om van binnen 
of buiten de relatie te komen tot machtevenwicht, die in de volgende 
drie groepen kunnen worden ingedeeld: 
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A. Neutralisatie van macht: 
1 Als B opzettelijk afziet van de waarde die A te bieden heeft 

(bijvoorbeeld: niet kopen); 
2 Als B zich richt op alternatieve waarde (bijvoorbeeld: kopen 

van substituut); 
3 Als A zijn belangstelling vergroot voor waarde van B (bijvoor-

beeld: versterkte konkurrentie bij achterblijvende vraag). 

B. Tegenmacht door koalitievorming: 
4 Als de machtsuitoefening van A wordt beperkt door koalitievor-
ming van B's (bijvoorbeeld: konsumentenorganisaties, koperssta-
king). De onmacht die het gevolg is van een sterk versnipperde 
machtsbasis kan door bundeling van machtsmiddelen in macht wor-
den omgezet. 

C. Bescherming: 
5 Het machtsevenwicht kan worden hersteld door interventie in een 

onevenwichtige machtsrelatie van een derde macht, met sterkere 
machtsmiddelen dan de beide andere, ten gunste van de machtssub-
jekten. Zo kan de overheid deze rol van 'balancing power ver-
vullen door gericht ingrijpen om de nadelige gevolgen van on-
evenwichtigheid te beperken ('bescherming') en via het optimali- 
seren van de voorwaarden voor het ontstaan van tegenmacht en 
voor het neutraliseren van macht. 

Het bovenstaande bevat de belangrijkste elementen voor een konceptu-
ele analyse van het machtsverschijnsel in de markt. De belangrijkste 
begrippen en de machtsrelaties tussen de drie marktpartijen zijn in 
figuur 2 weergegeven. Dit schema vormt de basis voor de analyse in de 
volgende paragrafen van de voorwaarden voor marktmacht van aanbie-
ders, van konsumenten en de rol daarbij van de overheid. 

OVERHEID 	AANEMEDERS KONSUMENTEN 

   

EFBEKTEN, 

WETGEVING EN SUBSIDIE 

DINGING,BELEID 4 	 ELASTISGH 
KEUZEGEDRAG 

INFORMATIE - 
MACHT 

VWO 
4.• 

REGULERING  VAN  MARKTPOSITIE- 

111177DDSVOORWAARDENr+  MACHT 

DEMOKRATISCHE 

BEINVLOEDING, INSPRAAK 

', DECISIE(ON)- 
	 WC  

GNITIEW.-11P 

 

\  AFHANKELIJKHEID 

 Rk /-.4> K""(")-  GEDRAG  ..„ AFHANKELIJKHEID 

VERPLIGRTE  
INFORMATIE 

M = MACHTSBA -IE 

DIREKTE BEINVLOEDING VAN MACHTSBASIS 

--e■ MACHTSUITOEFENING DOOR AANBIEDEMS EN BEINVLOEDING HIERVAN DOOR DE OVERHEID 

BEINVLOEDING VAN MAGHTSUITOEFENING DOOR KONSUMENTEN 

Figuur 2: Schema van machtsrelaties tussen de drie marktpartijen. 
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Er zijn drie marktpartijen: overheid, aanbieders en konsumenten, die 
elk beschikken over een machtsbasis. Bij aanbieders worden twee soor-
ten macht onderscheiden: informatiemacht en marktpositiemacht. Infor-
matiemacht bestaat bij een informatiemonopolie en leidt tot decisie-
afhankelijkheid bij de konsument. Marktpositiemacht bestaat bij een 
aantrekkelijk aanbod en beperkte mededinging en leidt tot keuze-
afhankelijkheid bij de konsument. 
De machtsbasis van konsumenten bestaat uit geaggregeerde of gekcidrdi-
neerde koopkrachtige vraag en keuze-elasticiteit. Hiermee kunnen kon-
sumenten aanbieders-marktpositiemacht neutraliseren en (tegen)macht 
uitoefenen, waarbij bij de aanbieders marktafhankelijkheid kan ont-
staan. De aanbieders-informatiemacht kunnen konsumenten via konsumen-
tenorganisaties en vwo neutraliseren. De machtsbasis van aanbieders 
kan ook door de overheid worden beperkt, bijvoorbeeld door stimule-
ring van de mededinging. Ook kan de overheid de machtsuitoefening be-
perken, via verplichting van informatie en regulering van het aanbod 
en de aanbodsvoorwaarden. Konsumenten kunnen trachten de machtsuit-
oefening van de overheid via inspraak en demokratische kontrole te 
beïnvloeden. 
Vwo kan via verbetering van de geinformeerdheid van kontumenten de 
machtsbasis van aanbieders beperken, daarnaast kan het ook een recht-
streeks effekt hebben op de aanbieders, bijvoorbeeld doordat het de 
konkurrentie stimuleert of bepaalde misstanden aan het licht brengt 
die dan worden gekorrigeerd. 

Op deze begrippen en de machtsrelaties tussen de drie marktpartijen 
wordt in het volgende gedetailleerd ingegaan. 

1.5 Marktmacht  
Als gevolg van de sterk afgenomen rolkomplementariteit (Scherhorn 
1974-a) in de moderne samenleving, waarbij de persoon de goederen, 
die hij konsumeert niet zelf meer produceert, is bij de konsument 
een sterke 'marktafhankelijkheid' ontstaan. De aktieve, kreatieve rol 
valt toe aan de aanbodzijde, waar wordt beslist wat, onder welke 
voorwaarden, in de markt wordt gebracht. De rol van de konsument in 
de markt is passief, reagerend; hij kan, behalve door zijn inbreng 
via marktonderzoek, het koopobjekt en de koopvoorwaarden niet zelf 
bepalen, maar slechts aanvaarden of verwerpen (Albrecht, 1968). 
Deze struktureel zwakke positie van de konsument kan echter door in-
telligent marktgedrag worden gekompenseerd, zodat alleen een 'Frei-
heit zur Reaktion' (Scherhorn, 1974-b) op zichzelf nog geen teken 
hoeft te zijn van onmacht. Voorwaarde hierbij is echter een situatie 
van 'werkzame' mededinging, waarbij de konsument elastisch (beweeg-
lijk) reageert op de bestaande, optimale verschillen in keuzemoge-
lijkheden en koopvoorwaarden (De Roos, 1969-b: 'workable 
competition'; Scherhorn, 1974-b: 'Leistungswettbewerb'). 
Bij werkzame mededinging en een beweeglijk marktgedrag van konsumen-
ten, kan aanbiedersmacht worden geneutraliseerd (vgl. pagina 12 onder 
A), en worden de subjektieve waardebepalingen en relatieve voorkeuren 
van konsumenten - konform het model van de marktekonomie - via het 
prijs- en marktmechanisme dwingend bij de aanbieders tot uitdrukking 
gebracht. 
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Waar echter sprake is van oligopolische of monopolistische konkurren-
tie, is de keuzevrijheid van de konsument, in de vorm van substitutie 
en andere uitwijkmogelijkheden, beperkt en zijn aanbieders in staat 
de hoeveelheid en de aard van het aanbod en de aanbodsvoorwaarden 
overwegend naar hun eigen belang te beinvloeden. 

Van marktmacht is sprake, wanneer de ene marktpartij het gedrag van 
de andere marktpartij dwingend kan beinvloeden. In de beide volgende 
paragrafen zullen we verder ingaan op de voorwaarden voor markt(on)- 
macht bij aanbieders en konsumenten. 

1.5.1 Aanbiedersmacht  
Voorlopig abstraherend van de rol van de overheid blijkt uit figuur 2 
dat er sprake is van relatieve aanbiedersmacht, dus van relatieve 
machteloosheid van konsumenten, indien: 
1) Aanbieders in staat zijn direkt of indirekt de keuzevrijheid van 

konsumenten te beperken, met over het algemeen als doel het ver-
werven van extra inkomen; 

2) Konsumenten niet in staat zijn de decisie- of keuze-afhankelijk-
heid te neutraliseren of tegenmacht uit te oefenen. 

De machtsbasis voor aanbiedersmacht bestaat daarbij uit: 
waarde  +  keuze-afhankelijkheid bij konsumenten. 

De waarde wordt gevormd door het beloningspotentieel dat het aanbod 
voor de konsument vormt. 
De keuze-afhankelijkheid drukt het gebrek aan keuzevrijheid uit, dus 
de afhankelijkheid van bepaalde aanbieders bij het verkrijgen van die 
waarde. Deze afhankelijkheid bestaat, wanneer niet van de waarde kan 
worden afgezien en er geen alternatieve keuzemogelijkheden zijn (sub-
stituutprodukten, aanbieders met andere voorwaarden) om de waarde te 
verkrijgen. De afhankelijkheid kan dan niet worden geneutraliseerd 
(vgl. pagina 12 onder A). 
Waarde en keuze-afhankelijkheid samen vormen de voorwaarden voor 
vraag-inelasticiteit. 

Aanbieders kunnen ernaar streven hun machtsbasis te vergroten door de 
mogelijkheden voor vraag-elasticiteit te beperken via: 

A. Beperking van de variabiliteit van het aanbod. 
Dit is de rechtstreekse beperking van de keuzevrijheid, zoals be-
doeld in figuur 1, variant 3 en geschiedt door beperking in de ge-
varieerdheid tussen aanbieders van het fysieke aanbod en de koop-
voorwaarden. Deze situatie van marktpositiemacht betekent steeds 
beperking van de konkurrentie en kan zich behalve in beperkte sub-
stitutiemogelijkheden manifesteren in relatief hoge prijzen, lage 
kwaliteit, ongunstige leverings- en betalingskondities, koppelver-
koop, slechte service en onvriendelijke bejegening; door het niet 
reageren op klachten en het achterwege laten van verbeteringen, in 
minimumprijzen en importrestrikties etc. (Scherhorn, 1974-b). 

B. Beperking van de variabiliteit van de vraag. 
Vraag-elasticiteit is behalve van de objektieve keuzemogelijkheden 
vooral ook een funktie van het subjektieve vermogen, de keuzemoge-
lijkheden te overzien en/of hun werkelijke waarde (nut) te 
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toetsen (decisievrijheid). De decisievrijheid als voorwaarde voor 
keuzevrijheid werd in de klassieke ekonomische theorie gewaarborgd 
door de axioma's van 'volkomen informatie' en 'autonomie van de 
preferenties', die als voorwaarden aan de konsument werden gesteld 
voor een marktrelatie van machtsevenwicht. 
Via het commerciële informatie-aanbod kunnen aanbieders trachten 
de preferenties van konsumenten eenzijdig te bepalen en via deze 
de vraag-elasticiteit te beïnvloeden. 
De kans hierop is vooral groot, wanneer aanbieders in de markt 
praktisch beschikken over een informatiemonopolie. In een derge-
lijke situatie is volgens Scherhorn (1964) sprake van informatie-
macht. 

De situatie van aanbiedersmacht kan als volgt schematisch worden 
weergegeven: 

Figuur 3: Aanbiedersmacht. 

Beloningspotentieel en beperkte mededinging is de machtsbasis voor 
marktpositiemacht van aanbieders, doordat dit bij konsumenten kan 
leiden tot keuze-afhankelijkheid en vraag-inelasticiteit. 
Machtsbasis voor aanbieders-informatiemacht is een informatiemonopo-
lie bij aanbieders, dat bij konsumenten leidt tot gebrekkig markt-
overzicht en -doorzicht. Dit kan bij konsumenten weer leiden tot de-
cisie-afhankelijkheid en daardoor tot keuze-afhankelijkheid. 

1.5.1.1 Marktpositiemacht  
De machtsbasis van marktpositiemacht van aanbieders bestaat uit be-
perking van de onderlinge konkurrentie en daardoor vermindering van 
de mogelijkheden voor vraag-elasticiteit. Een dergelijke machtsbasis 
kan zowel worden gevormd door een individueel (groot)bedrijf, als 
het resultaat zijn van koalitievorming door meerdere individuele een-
heden. 
Evenals bij tegenmacht (pagina 12, variant 4) kan in dit laatste geval 
een machtsbasis ontstaan door bundeling van individueel te kleine 
machtsbronnen. 
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In het geval de konkurrentie door dominerende grootondernemingen be-
perkt wordt, kan gesproken worden van koncentratiemacht, aangezien de 
meeste van deze concerns zijn ontstaan uit fusies met als doel verbe-
tering van de marktpositie (De Roos, 1969-b). 
Wanneer de machtsbasis wordt gevormd door kollektief gedrag aan de 
aanbodzijde, is sprake van koalitiemacht. 
Koalitiemacht kan de vorm hebben van een officieel kartel of van pa-
rallelgedrag, al of niet gebaseerd op een gentleman's agreement. 

De machtsbasis van het grote concern is volgens de Roos (1969-b) gele-
gen in: 1) haar grote marktaandeel; 2) rijkdom aan middelen: 
outillage, technische kennis, geldmiddelen, kredietfaciliteiten; 3) 
diversifikatie van produkten. 
Het eerste aspekt, het grote marktaandeel, is eigenlijk een afgeleide 
machtsbron en kan bijvoorbeeld het resultaat zijn van de rijkdom aan 
middelen, zoals research en kennis van marketing- en kommunikatie-
management. 
Het derde aspekt, diversifikatie, is een machtsbasis, omdat door de 
risikospreiding die hieruit voortvloeit op bepaalde markten een 
strijd van lange adem kan worden gevoerd, doordat de - tijdelijke - 
verliezen op bepaalde deelmarkten kunnen worden gekompenseerd door de 
winsten van andere. 

Galbraith (1969) spreekt ten aanzien van de positie van de konsument 
tegenover het grote concern over een 'revised sequence'. In de klas-
sieke visie (accepted sequence) bepaalde de konsument wat, tegen wel-
ke voorwaarden, werd aangeboden. Onder de 'revised sequence' zou het 
grote concern over de mogelijkheden beschikken van een zekere plan-
ning en beheersing van de geaggregeerde vraag. 

De bovengenoemde machtsbronnen 2 en 3 zijn als basis voor een groot 
expansievermogen en sterk weerstandsvermogen vooral machtsbronnen 
voor het grote concern, op grond waarvan ko .cirdinatie van andere aan-
bieders met het marktgedrag van deze grote concerns wenselijk of 
raadzaam is (marktleider, prijsleider). 
Een groot (deel)marktaandeel - als meest traditionele machtsbron - 
kan eveneens een machtsbasis zijn voor het kleinere bedrijf en zijn 
gebaseerd op: 1) een technische innovatie onder bescherming van een 
patent of oktrooi; 2) een lokale marktstruktuur (lokaal monopolie): 
d; machtsbasis in de tijd van Adam Smith (Scott Maynes, 1972); 3) on-
volledige fysische of psychologische produkthomogeniteit, waarbij de 
machtsbasis ontstaat uit een betrekkelijk inelastische vraag naar een 
bepáálde produktvariant. Het kregren van een dergelijke machtsbasis, 
waarbij 'monopolistische konkurrentie' ontstaat, is vooral het doel 
van produktdifferentiatie als marketingstrategie. 

Inelasticiteit van de vraag is de uiteindelijke basis van alle aan-
biedersmacht. Alle genoemde machtsbronnen zijn voorwaarden, waaron-
der de keuzevrijheid, dus de vraag-elasticiteit, beperkt is (patent, 
monopolie), of zijn mogelijkheden, waarmee deze kan worden ingeperkt 
(kartels, parallelgedrag, machtsbronnen van grootbedrijf, om onder-
linge konkurrentie te beperken). 



17 

1.5.1.2 Informatiemacht  
De machtsbasis van informatiemacht bestaat uit de mogelijkheid tot in-
direkte beperking van de keuzemogelijkheden van de konsument, door be-
heersing van het informatie-aanbod. 
Intelligent marktgedrag door vraag-elasticiteit is vanuit de konsument 
gezien de basis voor machtsevenwicht. Dit veronderstelt echter 'vol-
doende' informatie en preferenties die niet eenzijdig door de aanbie-
ders worden bepaald. De informatie is in principe 'voldoende', wanneer 
deze de konsument de mogelijkheid verschaft tot een 'optimale' aan-
schaf, die wordt bereikt, wanneer geen extra marktinformatie over ui-
terlijke kenmerken, kwaliteitsaspekten of koopvoorwaarden de keuze 
nog zou veranderen (Scherhorn, 1964). 

De vraag-elasticiteit wordt dus mede begrensd door de beschikking over 
informatie (decisievrijheid), wat afhankelijk is van de objektieve 
toegankelijkheid hiervan en van subjektieve kenmerken, die het vermo-
gen en de motivatie tot informatieverschaffing bepalen. 
De objektieve toegankelijkheid van marktinformatie wordt bepaald door 
de struktuur van de markt en kenmerken van het informatie-aanbod. Op 
dit laatste en de determinanten van informatiegedrag wordt in hoofd-
stuk 2 verder ingegaan. 
Struktuurkenmerken van de markt, die de informatieverschaffing in 
sterke mate kunnen (ver)hinderen of vergemakkelijken, zijn de 'over-
zichtelijkheid' en de 'doorzichtigheid' van het aanbod. 
Hoe overzichtelijker het aanbod, des te gemakkelijker en sneller zal 
de konsument zich met betrekking tot de uiterlijke, direkt kenbare as-
pekten van produkten, zoals vorm, kleur, materiaal, of afwerking kun-
nen oriënteren. Eveneens geldt dit voor aspekten die door eenvoudig 
vragen of aflezen kunnen worden achterhaald, zoals prijs, kortingen 
en andere leverings- en betalingskondities. 
De overzichtelijkheid wordt vooral bepaald door de ruimtelijke kon-
centratie van het aanbod en het aantal produktvarianten. 
Ruimtelijke spreiding en een groot aantal produktvarianten bemoeilij-
ken het verwerven van marktoverzicht en dus het realiseren van een 
'optimale' aanschaf. Bij 'onvoldoende' overzicht worden bepaalde 
keuzemogelijkheden niet waargenomen en worden deze specifikatiemoge-
lijkheden bij de vorming van de preferenties buiten gesloten. 

Behalve de mate van overzichtelijkheid is het vooral de doorzichtig-
heid, de mogelijkheid kwaliteitsaspekten te beoordelen, die grenzen 
stelt aan de decisievrijheid. 
Scherhorn (1964, pagina's 52-53) stelt enigszins pathetisch de vraag: 

"Aber was niitzt den laufer die aersichtlichtste rëumliche Anord-
nung, was die geringe Zahl der Produktvarianten, wenn er deren 
Qualitëtsunterschiede nicht beurteilen kann?" 

Albrecht (1968) onderscheidt bij het nogal diffuse begrip 'kwaliteit' 
tussen de technische en ekonomische kwaliteit. De technische kwali-
teit is de relatie gebruikseigenschap-gebruiksverwachting. Deze rela-
tie vormt de gebruikswaarde. Als een produkt meerdere gebruikseigen-
schappen heeft, is de gebruikswaarde (nut) de gewogen som van de af-
zonderlijke relaties tussen de gebruikseigenschappen en de korrespon-
derende gebruiksverwachtingen (vgl. Lancaster, 1971). De gebruiks-
eigenschappen zijn alle eigenschappen die tijdens het gebruik blijken, 
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dus bijvoorbeeld ook de gebruikskosten. Deze kunnen in principe niet 
bij de aanschaf rechtstreeks worden vastgesteld. De ekonomische kwa-
liteit is dan volgens Albrecht de verhouding tussen gebruikswaarde 
en prijs. Het oordeel over de kwaliteit van een produkt wordt dus be-
oordeeld door zijn gebruiksverwachtingen in relatie met de gebruiks-
eigenschappen en de prijs. 

Traditioneel geschiedde kwaliteitsbeoordeling aan de hand van zin-
tuiglijk warenonderzoek, eigen ervaring en die van anderen en ver-
trouwend op door de leverancier verschafte informatie. Onderzoek via 
de zintuigen is echter alleen bij die produkten mogelijk, waarvan de 
kwaliteitsaspekten inderdaad door middel van dergelijk onderzoek toe-
gankelijk zijn. Alle eigenschappen die pas tijdens het gebruik blij-
ken, zoals de prestaties van elektrische apparaten, kleurechtheid van 
textiel of samenstelling van voorverpakte levensmiddelen, kunnen door 
eenvoudig kijken of voelen niet worden vastgesteld. 
De dynamiek van de markt, de voortdurende stroom nieuwe, vaak tech-
nisch gekompliceerde produkten en nieuwe materialen, alsook de feite-
lijke en fiktieve veranderingen van reeds bestaande produkten, doen 
eens verkregen kwaliteitsoordelen binnen korte tijd betrekkelijk 
waardeloos worden en maken het afgaan op 'alledaagse' ervaringen, 
vooral bij duurzame produkten, vaak ontoereikend. 
Evenmin kan over kwaliteitsaspekten gegarandeerd-betrouwbare informa-
tie worden verkregen via de leverancier. Deze, of zijn personeel - zo 
al aanwezig -, beschikt veelal evenmin over gebruiksinformatie, mist 
vaak de benodigde technische kennis en is niet a-priori objektief. 
Is de konsument niet in staat tot oordeelsvorming over de gebruiksei-
genschappen, dan ontbreekt tevens de basis tot het beoordelen van de 
ekonomische kwaliteit: de prijs-kwaliteitsrelatie. 
Marktoverzicht en -doorzicht bij de konsument zijn de randvoorwaarden 
voor decisievrijheid. Waar deze ontbreken kunnen 'oneigenlijke' 
(= anders dan bij meer volledige informaties) preferenties ontstaan, 
op grond waarvan de konsument kan besluiten tot een niet-optimale 
aanschaf. 
'Onvoldoende' marktoverzicht en -doorzicht betekenen informatie-afhan-
kelijkheid bij de konsument, wat in kombinatie met een zekere beheer-
sing van het informatie-aanbod door aanbieders de basis is voor aan-
bieders-informatiemacht. Deze vorm van ekonomische macht kan dan uit 
het vermogen bestaan door commerciële, zakelijke en emotionele infor-
maties de preferenties van konsumenten - en via deze de elasticiteit 
van de vraag - eenzijdig te bepalen. 
Informatiemacht kan zich hierdoor manifesteren dat, zowel voor als na 
de aanschaf, voorstellingen en houdingen worden gevormd die, indien 
geen sprake was van informatie-afhankelijkheid, niet zouden zijn ont-
staan. Dit vermogen tot suggestie kan bijvoorbeeld bij reklame be-
staan uit het wekken van de indruk dat een bepaald produkt (dienst of 
assortiment): 1) zich in bepaalde opzichten gunstig van de rest van 
het aanbod onderscheidt, hoewel er in werkelijkheid geen of zelfs een 
negatief verschil is; 2) ten opzichte van voorgangers wezenlijk is 
verbeterd, terwijl in feite deze veranderingen slechts marginaal zijn; 
3) een produkt bepaalde eigenschappen bezit, die het in werkelijkheid 
niet bezit; 4) een produkt bepaalde eigenschappen niet bezit, die het 
in werkelijkheid wel bezit. 
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Tot de belangrijkste uitingsvormen van informatiemacht behoren vol-
gens Briickner (1967) de psychologische produktdifferentiatieen de as-
sociatieve kwaliteiten, die door konsumenten worden gehecht aan merk, 
winkeltype, prijshoogte en andere 'cues', die door aanbieders in de 
plaats van funktionele kenmerken als keuzekriteria worden ge-
pousseerd. 

Objektieve en volledige informaties, en deels hiermee samenhangend: 
autonomie van de preferenties, zijn in de klassieke ekonomische the-
orie voorwaarden voor machtsevenwicht. De mate waarin deze ontbreken, 
bepaalt ook in de werkelijke marktsituatie in belangrijke mate de 
machteloosheid van de konsument. 

1.5.2 Konsumentenmacht  
De marktmachtpositie van de konsument is, behalve van het vermogen 
van de aanbieders om de keuzevrijheid rechtstreeks of indirekt te be-
perken, tevens een funktie van de mogelijkheden van de konsument zélf 
om tegenmacht uit te oefenen of macht te neutraliseren. 

De machtsbasis voor konsumentenmacht bestaat uit: 
waarde + keuze-elasticiteit. 
Neutralisatie van aanbiedersmacht kan al geschieden bij alleen keuze-
elasticiteit. 

De waarde die fungeert als machtsbasis, waaraan hij (tegen)macht kan 
ontlenen, is voor de konsument uiteindelijk de beschikking over koop-
krachtige vraag. Hoe groter de omvang van de koopkrachtige vraag, in 
kombinatie met het vermogen deze alternatief aan te wenden (keuze- of 
vraag-elasticiteit), des te groter is de potentiële macht die een af-
nemer ten opzichte van een aanbieder heeft. 
Bij de individuele konsument is de beschikking over koopkrachtige 
vraag, als deel van de totale marktvraag voor een produkt of merk of 
van een distributeur, uiterst gering. Als gevolg hiervan is er geen 
sprake van afhankelijkheid van aanbieders van individuele afnemers en 
is dan ook de potentiële en effektieve macht van deze laatsten prak-
tisch nihil. 

Zoals uit strategie 4 op pagina12 blijkt, kan onmacht, die het gevolg 
is van een sterk versnipperde machtsbasis, echter in potentiële macht 
worden omgezet door bundeling van de individuele machtsmiddelen. Wan-
neer voldoende aantallen konsumenten de effektuering van hun koop- 
krachtige vraag koërdineren, kan een machtsbasis ontstaan, waarmee 
daadwerkelijk macht kan worden uitgeoefend. 
De koalitievorming, waaruit een machtsbasis kan ontstaan, kan sterk 
verschillen naar sociale struktuur. Deze kan de vorm hebben van ge-
aggregeerde vraag: parallelgedrag zonder onderlinge koërdinatie, en 
van groepsvorming in sociologische betekenis: met koërdinatie vanuit 
gemeenschappelijke doelstellingen en normen. 

Geaggregeerde vraag is de sociale struktuur, zoals die in het model 
van de marktekonomie, met gepostuleerde konsumentensoevereiniteit, 
verondersteld wordt. De beinvloeding van de aanbieders geschiedt hier 
door vergroting of verkleining van marktaandelen als gevolg van ge-
aggregeerd elastisch keuzegedrag. De prijzen en hun elasticiteiten 
fungeren hierbij als signalen naar de producenten, waarin de subjek- 
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tieve waardebepalingen en relatieve voorkeuren van de konsumenten tot 
uitdrukking worden gebracht. 
Het elastische keuzegedrag waarmee - voldoende aantallen - konsumen-
ten, via het markt- en prijsmechanisme, het marktgedrag van aanbie-
ders kunnen beïnvloeden, bestaat uit twee gedragsvarianten, die over-
eenkomen met de varianten 1 en 2 voor neutralisatie van macht op 
pagina 12. 

A. Behoefte-inperking of prioriteitsverandering. 
Als bijvoorbeeld de prijs te hoog is, kan de konsument besluiten 
minder van een produkt te kopen of genoegen te nemen met geringere 
kwaliteit. Ook kan hij zijn behoefterangschikking herzien door 
bijvoorbeeld in plaats van te kopen te sparen of een bepaalde aan-
schaf uit te stellen. 

B. Substitutiegedrag. 
De konsument kan uitwijken naar alternatieve produktklassen of 
-merken of besluiten het produkt zelf te produceren. 

De mate, waarin via het marktmechanisme konsumenten het gedrag van 
aanbieders kunnen beïnvloeden, is afhankelijk van: 
1) De vrijheid van de konsument bij de keuze van bovenstaande ge-

dragsalternatieven. Via marktpositie - en informatiemacht - kan 
deze vrijheid direkt of indirekt zijn beperkt; 

2) De mate waarin reële sanktie kan worden uitgeoefend, wat wordt 
bepaald door het aantal konsumenten met konform alternatief ge-
drag. 

Getoetst aan de definities van macht, blijkt dat op mikroniveau via 
het prijsmechanisme door de konsument in het geheel geen macht kan 
worden uitgeoefend; daarvoor ontbreekt de machtsbasis. Op geaggre-
geerd niveau is het onderscheid tussen manifeste en latente macht van 
toepassing (vgl. pagina 8). 
Op geaggregeerd niveau ontbreekt de, manifeste macht kenmerkende, 
doelbewuste gerichtheid op de bepaling van gedragsalternatieven van 
anderen. Deze doelbewuste gerichtheid ontbreekt niet alleen bij de in-
dividuele konsumenten, maar ook bij de konsumenten op geaggregeerd 
niveau, aangezien deze dan in de markt geen sociale groep vormen, maar 
een sociale kategorie (Fichter, 1964). Uitoefening van manifeste macht 
door een kollektiviteit veronderstelt groepsvorming in sociologische 
betekenis, met op machtsuitoefening gerichte gemeenschappelijke doel-
einden en normen en eventueel delegatie van macht, wat bij louter ge-
aggregeerde marktvraag ontbreekt. 
De invloed van de geaggregeerde vraag, via het markt- en prijsmecha-
nisme,  op  het marktgedrag van aanbieders, moet als onbedoeld bij-
effekt  of  latente funktie van het keuzegedrag worden gezien. Waar het 
rolgedrag van de ene marktpartij (aanbieders) funktioneel afhankelijk 
is van een andere partij (konsumenten), wordt het gedrag van de eerste 
onbewust en vaak onbedoeld  door  de tweede gekontroleerd, waarbij 
sprake  is  van latente macht. 

Door konsumenten als geaggregeerde vraag wordt dus via het marktmecha-
nisme geen manifeste macht uitgeoefend, aangezien geen sprake is van 
een doelbewust gebruik van machtsmiddelen. De zogenaamde 'konsumenten-
soevereiniteit' berust in de funktionele afhankelijkheid van de aan- 
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bieders van de keuzevrijheid van konsumenten (latente macht). 
Van manifeste machtsuitoefening door konsumenten is wél sprake, in-
dien konsumenten hun koopkrachtige vraag bewust kor-dineren om een 
machtsbasis te kreëren om het marktgedrag van aanbieders rechtstreeks 
te beïnvloeden of voor het verkrijgen van extra faciliteiten. Voor-
beelden van de eerste doelstellingen zijn kopersstakingen en boycots, 
van de tweede: koopklubs. De uitoefening van de macht verloopt hier 
via het bewuste en intentionele gekoeirdineerde rolgedrag van de 
leden. 
Boycots en kopersstakingen kunnen worden uitgevoerd door koalitievor-
ming van een vrij losse sociale struktuur. 
Een dergelijke koiirdinatie van gedrag is veelal slechts tijdelijk, en 
alleen gericht op één bepaald doel, via koCirdinatie van zeer speci-
fieke gedragingen en zonder stabiele interaktie- en kommunikatiepro-
cessen tussen de deelnemers. Een dergelijke sociale struktuur wordt 
wel als 'sociaal aggregaat' aangeduid (Fichter, 1964). 

Een andere sociale struktuur hebben de konsumentenorganisaties met 
leden. Dit zijn geïnstitutionaliseerde machtsgroepen met een meer 
duurzame struktuur en stabiele kommunikatieprocessen, zoals via le-
dentijdschriften. De manifeste macht van een dergelijke organisatie 
is gekoncentreerd in bepaalde bestuursposities en heeft als machts-
basis het vermogen om via publikaties de koopkrachtige vraag van 
(grote aantallen) leden - en niet-leden - te beïnvloeden. 

De situatie van konsumentenmacht kan als volgt schematisch worden 
weergegeven: 

Figuur 4: Konsumentenmacht. 

De machtsbasis van konsumenten bestaat uit geaggregeerde of gekoeirdi-
neerde koopkrachtige vraag, in kombinatie met keuze-elasticiteit, die 
bij de aanbieders leidt tot marktafhankelijkheid. Voorwaarden voor 
keuze-elasticiteit zijn marktoverzicht en -doorzicht en 'werkzame' 
mededinging. De beïnvloeding van de aanbieders door de konsumenten 
kan bewust (manifest) of onbewust (latent) geschieden. 
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De machtspositie van de konsument is, behalve van het vermogen zelf 
tegenmacht te vormen, tevens een funktie van het vermogen aanbieders-
macht te neutraliseren (vgl. varianten 1 en 2, pagina 12). 
De konstatering dat de individuele konsument geen macht bezit, hoeft 
nog niet te betekenen dat hij machtssubjekt, dus relatief machteloos, 
is. 
Zoals uit de varianten 1 en 2 blijkt, kan de konsument ook zonder 
tegenmacht macht neutraliseren, namelijk door zich aan machtsuitoefe-
ning te onttrekken. 
Zo bleek in een experiment van Huppertz, Arenson and Evans (1978) dat 
konsumenten winkels met volgens hen ongerechtvaardigd hoge prijzen in 
de meeste gevallen zonder te kopen weer zouden verlaten en in een ge-
ring aantal gevallen daarover in de winkel ook hun beklag zouden 
doen. De neiging tot klagen bleek groter naarmate men vaker in die 
winkel kocht. 
Voorwaarde voor het neutraliseren van macht is dus keuzevrijheid of 
vraag-elasticiteit, een begrip dat dan ook in de literatuur steeds 
nauw verbonden met konsumentensoevereiniteit kan worden aangetroffen 
(Rothenberg, 1962). 

De gedragsvormen waarmee de konsument zijn keuzevrijheid kan effektu-
eren, zijn de eerder genoemde behoefte-inperking of prioriteitsveran-
dering en substitutiegedrag (pagina 20). 
De basis van aanbiedersmacht, dus van konsumentenonmacht, ligt vooral 
in het vermogen de substitutiemogelijkheden van de konsument te be-
perken, via beheersing van het informatie-aanbod en door het beperken 
van de variabiliteit, bijvoorbeeld in prijzen, van de aangeboden kon-
krete keuze-alternatieven. 
Verbetering van de 'balancing power' van de konsument bestaat dan uit 
het optimaliseren van de voorwaarden voor vraag-elasticiteit. Deze 
voorwaarden zijn optimaal bij: 1) 'werkzame mededinging', waarbij de 
konsument kan kiezen uit een gedifferentieerd aanbod met reële sub-
stitutiemogelijkheden en aanbieders niet in staat zijn de voorwaar-
den, waaronder zij aan het ekonomisch verkeer deelnemen, min of meer 
zelf te bepalen; 2) 'voldoende informaties', die de konsument in 
staat stellen een 'optimale' aanschaf te realiseren, die wordt be-
reikt wanneer geen extra marktinformatie over uiterlijke kenmerken, 
kwaliteitsaspekten of koopvoorwaarden de keuze nog zou veranderen. 

Konsumenten kunnen door een kritisch en intelligent gedrag het 
funktioneren van de mededinging bevorderen. Het tegengaan van bewuste 
inperking hiervan en van marktbeheersing op grond van koncentratie-
macht (oligo-, monopolie) of koalitiemacht van aanbieders (kartels, 
gentleman's agreements) vereist echter een sterke machtsbasis. Het 
bestrijden van machtsmisbruik door beperking van de konkurrentie be-
hoort dan ook vooral tot de taak van de overheid in haar mede-
dingingsbeleid. 
Ook door konsumenten is wel, wanneer de effektiviteit van de mede-
dinging in gevaar werd gebracht, door koalitievorming tegenmacht ge-
vormd, door dan in koSperaties produktie of distributie zélf ter 
hand te nemen. 
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Vraag-elasticiteit is, behalve van de beschikbaarheid van een ge-
differentieerd aanbod, vooral ook een funktie van het vermogen de in 
aanmerking komende keuze-alternatieven te overzien (overzicht) en op 
hun werkelijke waarde (nut) te toetsen (doorzicht). 
Beperking van de decisievrijheid als gevolg van gebrekkige overzich-
telijkheid en doorzichtigheid van het aanbod en eenzijdige, onvolle-
dige of misleidende informaties, kan eveneens door aaneensluiting van 
konsumenten worden tegengegaan, via het voor gezamenlijke rekening 
zelf (laten) verschaffen van vergelijkende informaties en het ter be-
schikking stellen hiervan in de vorm van assortimentsoverzichten, 
kwaliteitskeuren, informatieve etikettering en vergelijkend warenon-
derzoek. Meer dan bestrijding van de inperking van de keuzevrijheid, 
veroorzaakt door konkurrentiebeperking, behoort vooral de vergroting 
van de decisievrijheid tot de doelstelling van konsumentenorganisa-
ties. Voor de rechtstreekse bestrijding van macht als gevolg van be-
perking van de konkurrentie ontbreekt deze organisaties de machts-
basis. 

1.5.3 De 'balancing power' van de overheid  
Zoals uit figuur 2 blijkt kan, behalve via tegenmacht en het neutra-
liseren van macht, het machtsevenwicht worden hersteld door interven-
tie van een derde macht ten gunste van de machtssubjekten. 
In de markt vervult de overheid deze rol via: 1) gericht ingrijpen om 
de nadelige gevolgen van onevenwichtigheid te beperken (bescherming) 
en via: 2) het optimaliseren van voorwaarden voor tegenmacht en neu-
tralisering van macht. 

De noodzaak tot bescherming is in principe gegeven, wanneer het aan-
bod ernstige fysieke, psychische of ekonomische risiko's kan inhouden 
en er geen garantie is dat de konsument deze risiko's steeds voldoen-
de kan onderkennen. 
De overheidsbescherming kan dan bestaan uit het regulerend ingrijpen 
in het aanbod, de aanbodsvoorwaarden of de wijze van aanbieding, door 
het stellen van verbods- of gebodsvoorwaarden, of het verplichten van 
informatie. 

Bij het optimaliseren van de voorwaarden voor tegenmacht en het neu-
traliseren van macht, kan de overheid zich zowel op de aanbodzijde 
als de vraagzijde richten. 
Aan de aanbodzijde kan de overheid zich via het mededingingsbeleid 
richten op beperking van de machtsbasis van koncentratiemacht en ko-
alitiemacht, waardoor de onderlinge mededinging kan worden gestimu-
leerd. 
Dit beleid blijkt zich in de praktijk vooral te richten op die 
machtsvormen, waarbij het doel van konkurrentiebeperking het meest 
duidelijk kan worden onderkend. Relatief het meest gemakkelijk is dit 
vast te stellen bij koalitiemacht, kartels, waar de inhoud van de 
overeenkomst duidelijk de bedoelingen van partijen weergeeft en waar-
van aanmelding wettelijk is verplicht. In vele landen is het mede-
dingingsbeleid daarom voornamelijk kartelbeleid en "schampt dit af op 
andere vormen van ekonomische machtsposities, met name op de gentle-
man's agreements en op de ondernemingen, waarvan de machtspositie 
niet zozeer is gebaseerd op het marktaandeel, maar op de absolute 
grootte van de onderneming en diversifikatie in de produktie" 
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(De Roos, 1969-b, pagina 85). 

De overheidsmaatregelen, gericht op de vraagzijde, kunnen op het vor-
men van tegenmacht zijn gericht en op vergroting van de mogelijkheden 
tot neutralisering van macht. Tegenmacht kan worden versterkt door - 
financiële - hulp aan konsumentenorganisaties en het deze verschaffen 
van inspraak in het beleid. 
De bijdrage aan het neutraliseren van macht bestaat uit het optimali-
seren van de voorwaarden voor vraag-elasticiteit door maatregelen, 
gericht op verbetering van marktoverzicht en -doorzicht. 

Het marktoverzicht kan worden verbeterd door het publiceren van prijs-
overzichten door de overheid, zoals in Nederland wel in het kader van 
het anti-inflatiebeleid is gebeurd. Verder door alle maatregelen ge-
richt op beperking van de heterogeniteit van het aanbod en bijkomende 
aanbiedingsvoorwaarden, zoals alle maatregelen die leiden tot stan-
daardisatie: van verpakkingen, prijsaanduidingen etc. 
Verder kan het overzicht worden verbeterd via het informatie-aanbod: 
door aanduidingsverplichtingen omtrent prijs, samenstelling, herkomst 
etc. en het tegengaan van 'versluiering', bijvoorbeeld van prijzen via 
cadeaustelsels em het tegengaan van misleidende aanprijzingen. 

De marktdoorzichtigheid kan worden verbeterd als gevolg van bescher-
mingsmaatregelen en via verplichte aanduidingen. 
Waar in het kader van bescherming (minimum)eisen worden gesteld ten 
aanzien van een of meerdere eigenschappen, leidt dit op deze punten 
tot een zekere kwalitatieve homogenisering. 
Van een bijdrage tot vergroting van de marktdoorzichtigheid is dan 
echter alleen sprake, als de konsument over het gewaarborgd zijn van 
deze kwaliteitsaspekten is geïnformeerd, zoals wanneer dit uit een 
keurmerk of aanduiding van kwaliteitsklasse blijkt en de konsument van 
de betekenis van deze aanduidingen op de hoogte is. 

1.6 Vergelijkend warenonderzoek als (tegen)machtsinstrument  
Het doen en publiceren van vergelijkend warenonderzoek kan - met of 
zonder overheidshulp - een vorm zijn van kollektieve zelfhulp door 
organisaties van konsumenten, zoals bijvoorbeeld de Consumentenbond 
in Nederland, of een instrument zijn in het verlengde van het mede-
dingingsbeleid van de overheid, zoals de Stiftung Warentest in West 
Duitsland. 

De beoordeling van vergelijkend warenonderzoek als machtsinstrument 
dient te geschieden vanuit de bijdrage aan het optimaliseren van de - 
in het voorgaande aangegeven - voorwaarden van konsumenten(tegen)- 
macht. 
Gesteld is dat de konsument op mikroniveau geen macht bezit, maar wel 
macht kan neutraliseren door elastisch kompensatie- en substitutie-
gedrag. Op makroniveau is deze elasticiteit van voldoende grote aan-
tallen konsumenten de basis van latente (tegen)macht. 
Voorwaarden voor vraag-elasticiteit zijn decisie- en keuzevrijheid; 
de bijdrage hieraan en het aantal konsumenten dat, direkt of indirekt, 
bij hun keuzegedrag door vwo wordt beïnvloed, vormen het toetsings-
kriterium voor vwo als machtsinstrument. 
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De bijdrage van vergelijkend warenonderzoek aan het optimaliseren van 
de decisievrijheid ligt in het vergroten van de overzichtelijkheid en 
de doorzichtigheid van de markt en de gevolgen van deze informaties 
voor de preferenties en keuzestrategieën. De decisievrijheid wordt 
vooral beperkt door marktondoorzichtigheid, waarbij in kombinatie met 
een betrekkelijk informatiemonopolie aanbieders-informatiemacht kan 
ontstaan. Vergelijkend warenonderzoek is primair bedoeld ter neutra-
lisatie van de gevolgen hiervan, aangezien het vooral is gericht op 
verbetering van de informatie van de konsument over niet-zichtbare 
kenmerken, waarvan aangenomen mag worden dat ze een keuzekriterium 
(horen te) zijn. 
Gezien deze doelstelling komen niet alle produkten in gelijke mate in 
aanmerking voor vergelijkend warenonderzoek, maar vooral die produk-
ten, waarbij sprake kan zijn van informatie-afhankelijkheid. Informa-
tie-afhankelijkheid bestaat, wanneer de konsument voor hem belangrijke 
attributen niet zelf kan beoordelen en/of het verwerven hiervan rela-
tief hoge kosten meebrengt. 
Op grond van dit kritérium komen levensmiddelen, sieraden en kleding 
minder en duurzame huishoudelijke apparaten meer voor vergelijkend 
warenonderzoek in aanmerking. 

De mate waarin vergelijkend warenonderzoek bijdraagt tot optimalise-
ring van de decisievrijheid wordt bepaald door de bijdrage die het 
levert aan het vinden van het voor de konsument in zijn subjektieve 
omstandigheden 'optimale' produkt, Aspekten bij vergelijkend warenon-
derzoek die hierop van invloed zijn, zijn de definiëring van de te on-
derzoeken produktklasse, de keuze van produktvarianten en van de te 
onderzoeken produktattributen. 

Wat.de produktklasse betreft, wordt de bijdrage van vwo aan het vinden 
van het optimale produkt vooral bepaald door de mate waarin de onder-
zochte produktklasse aansluit op de behoeftevoorstelling en de 
financiële mogelijkheden van de konsument. Zo is Jan Modaal, die een 
auto wil aanschaffen, waarschijnlijk weinig gebaat met een vwo over 
dure sportauto's. Vanwege de vergelijkbaarheid en uit praktische over-
wegingen van kosten en tijd, is een vwo meestal tot één bepaalde ar-
tikelsoort beperkt, die naar funktionele kenmerken of prijsklasse on-
derscheiden wordt, bijvoorbeeld één-ster koelkasten onder f 500,-. 
Over een dergelijke produktklasse biedt vwo informaties omtrent uiter-
lijke kenmerken, te stellen eisen (keuzekriteria), over waardering van 
intrinsieke attributen en een 'overall' produktwaardering. 
Vergelijkend warenonderzoek biedt over het algemeen geen vergelijkende 
informaties tussen verschillende typen en artikelsoorten. Dit bezwaar 
wordt wel getracht te ondervangen door het achtereenvolgens in een 
cyclus publiceren van onderzoeken over verschillende typen. Het aksent 
blijft hier echter liggen op vergelijking van konkrete produkvarianten 
in plaats van tussen produkttypen of produktkoncepten. 

Wat de keuze van produktvarianten betreft, beoogt vwo een representa-
tieve doorsnede te geven van het aanbod in een bepaalde produktklasse. 
Uit praktische overwegingen kunnen echter meestal niet alle merken, 
modellen en uitvoeringen van een gekozen type worden onderzocht. 
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Het onderzoek wordt daarom aan een steekproef verricht, waarbij vooral 
het marktaandeel een belangrijk kriterium is voor opname hierin. Pro-
duktvarianten met een geringe omzet van slechts lokale betekenis of 
moeilijk identificeerbaar (merkloos) worden vaak niet in de steekproef 
opgenomen. 
Ook de dynamiek van de markt, gekoppeld aan de lange tijdsduur van 
vwo's, kan de representativiteit van de onderzochte produktensteek-
proef beperken. Hierdoor kunnen merken in het vwo zijn opgenomen, die 
niet meer, of in gewijzigde uitvoering, in de markt zijn en kunnen 
nieuwe merken of uitvoeringen niet zijn opgenomen. 
Door deze beperkingen in de representativiteit van het onderzochte 
aanbod, biedt vergelijkend warenonderzoek geen absolute garantie op 
het vinden van het optimale produkt, maar een (sterk) vergrote kans 
hierop, door het onderscheiden tussen, voor het geheel of op bepaalde 
attributen, 'betere' en 'slechtere' merken. 

Evenmin als alle merken en uitvoeringen, komen alle produktattributen 
voor onderzoek in een vwo in aanmerking. 
De selektie van te onderzoeken attributen geschiedt op grond van de 
veronderstelde relevantie voor de konsument en het kriterium van 
'testbaarheid', wat inhoudt dat deze eigenschappen op objektieve of 
intersubjektieve, gestandaardiseerde wijze moeten kunnen worden vast-
gesteld. 

De relevantie is afhankelijk van de mate waarin de onderzochte attri-
buten en de hieraan toegekende gewichten met die van de doelgroepkon-
sumenten korresponderen. Tot de niet-testbare kenmerken behoren de 
subjektieve aspekten, zoals stijl, smaak en vormgeving en andere, die 
om technische redenen moeilijk meetbaar zijn, zoals levensduur, grond-
stoffengebruik, totale energiekosten en milieuverontreiniging. Het 
meten van deze attributen is volgens Grosch (1975) voorbehouden aan 
een volgende generatie vergelijkende warenonderzoeken. 
Met betrekking tot deze niet-meetbare en subjektieve produkteigen-
schappen levert vergelijkend warenonderzoek dus nog geen bijdrage aan 
het vinden van het optimale produkt. Een verder kriterium voor test-
baarheid is konstantheid, zodat de uitkomsten generaliseerbaar zijn. 
In het geval van prijskonkurrentie ontbreken konstante prijzen, waar-
door de relatieve ekonomische kwaliteit moeilijk kan worden vastge-
steld. Het ook in ekonomisch opzicht (prijs-kwaliteitsverhouding) op-
timale produkt kan daarom in een gegeven (korting) situatie anders 
zijn dan het op grond van de adviesprijzen aanbevolen merk in het ver-
gelijkend warenonderzoek. 

Al bestaat door deze aan het vergelijkend warenonderzoek inherente be-
perkingen geen absolute garantie op het vinden van het optimale pro-
dukt, de kans hierop wordt aanzienlijk vergroot. Op grond van de ver-
gelijkbare onderzoeksgegevens kan de konsument dat merk kiezen dat, 
binnen zijn financiële mogelijkheden, het meest aan zijn persoonlijke 
behoeften beantwoordt. 
Eerder is gesteld dat latente konsumenten(tegen)macht kan worden uit-
geoefend door intelligent elastisch keuzegedrag - wat echter 'voldoen-
de' informatie veronderstelt. Volgens Scherhorn (1974 -b) is hiervan 
sprake, wanneer de konsument, bijvoorbeeld uit vergelijkend waren- 
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onderzoek, weet welke produktvarianten geheel of op bepaalde attribu-
ten onder de maat zijn, zodat hij uit het resterend aanbod kan kiezen 
voor optimale kwaliteit of, bij gegeven kwaliteit, voor optimale an-
dere aspekten als vormgeving of prijs. 

Door vergelijkend warenonderzoek ontstaat de mogelijkheid tot meer 
rationeel keuzegedrag en kan de konsument ten opzichte van de 
'inferieure' merken, via het marktmechanisme, een - hoewel wellicht 
tijdelijke - negatieve sanktie in de vorm van omzetverlaging uit-
oefenen. Verder biedt de in het vergelijkend warenonderzoek verschaf-
te warenkennis de mogelijkheid tot een meer autonome ontwikkeling van 
de preferenties, waardoor het effekt van de - op eenzijdige be-
invloeding van de behoeften gerichte aanbiedersinformatie - kan wor-
den geneutraliseerd. Dit neutraliserend effekt kan vwo met name heb-
ben ten aanzien van het bij psychologische produktdifferentiatie be-
oogde effekt van substitutie van technisch-funktionele keuzekriteria 
door sociaal-psychologische. Door het toegankelijk maken van objek-
tief-zakelijke produktkenmerken wordt een, als gevolg van affektieve 
reklame, overaksentuering van belevingskwaliteiten tegengegaan en 
ontstaat de mogelijkheid tot cognitieve deelname en rationeel gedrag 
in de vorm van zakelijk afwegen en vergelijken. 
Een dergelijke bijdrage aan een meer zakelijk en autonoom keuzeproces 
heeft vwo vooral als de konsument de informaties gebruikt voor het be-
palen van relevante keuzekriteria en gewichten hiervan en daarbij, 
mede op grond van de meetuitkomsten, komt tot een eigen optimale 
keuze. Een dergelijke bijdrage op het cognitieve niveau ontbreekt ech-
ter wanneer de konsument het vwo alleen vanwege de aanbeveling ge-
bruikt. In dat geval is er alleen sprake van een verschuiving van af-
hankelijkheid ten gunste van de aanbeveling uit een neutrale bron. 

Doordat vwo zakelijke eigenschappen vergelijkbaar maakt, kan de keuze 
- en hierdoor de mededinging - meer op deze aspekten worden gericht. 
Hierdoor kan een tegenwicht ontstaan tegen vormen van monopolistische 
mededinging, zoals 'imago'-konkurrentie en levert vwo een bijdrage 
aan de werking van het marktmechanisme. 

De vergroting van marktoverzicht en -doorzicht kan ook gevolgen heb-
ben voor de keuzestrategiegn. Door het eenvoudig gepresenteerde over-
zicht biedt vwo de mogelijkheid tot een snelle marktorigntatie. Op 
basis hiervan en de verdere funktionele kenmerken en prijzen, kan de 
konsument, zonder daarvoor op stap te hoeven, een 'evoked set' vormen 
of reeds tot een bepaalde aanschaf besluiten. De vergroting van het 
marktdoorzicht maakt ook rechtstreekse toetsing mogelijk van kwali-
teitseigenschappen aan overeenkomende keuzekriteria, waardoor het ge-
bruiken van surrogaat-indikatoren voor kwaliteit, zoals merk, prijs, 
type winkel etc., overbodig wordt. 
Regelmatig blijkt in vwo's de onbetrouwbaarheid van dergelijke 
surrogaat-indikatoren; bijvoorbeeld dat het duurste merk niet altijd 
het beste is, evenmin als het meest bekende merk. 
Bij lezers van vwo, die hierop regelmatig attent worden gemaakt, mag 
dan ook een kritischer en onafhankelijker stellingname ten aanzien 
van deze, van aanbiederszijde vaak gepropagandeerde, kwaliteitsindi-
kantoren, worden verwacht. 
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De bijdrage van vergelijkend warenonderzoek aan het optimaliseren van 
de decisievrijheid, als voorwaarde voor konsumenten(tegen)macht, be-
staat uit het vergroten van de voorwaarden voor elastisch gedrag en 
het neutraliseren van de effekten van een relatief aanbieders-informa-
tiemonopolie. 
Samenvattend bestaat deze bijdrage uit het optimaliseren van: 
- de mogelijkheden van vraag-elasticiteit door het vergroten van 
marktoverzicht en -doorzicht; 

- de mogelijkheden tot een meer autonome ontwikkeling van de preferen-
ties door het neutraliseren en korrigeren van de invloed van een-
zijdige en partiële aanbiedersinformatie op de keuzekriteria en de 
keuzeregels. 

Behalve decisievrijheid is keuzevrijheid voorwaarde voor elastisch ge-
drag. De bijdrage van vergelijkend warenonderzoek aan het optimalise-
ren van de keuzevrijheid ligt in de versterking van de mededinging. 
Behalve een indirekt stimulerend effekt, via de vergroting van de de-
cisievrijheid aan de vraagzijde, kan vergelijkend warenonderzoek ook 
een direkt konkurrentie-stimulerend effekt hebben op de aanbodzijde. 
Het vergroot het inzicht van de betrokken aanbieders in hun konkur-
rentiepositie en daarmee van de mogelijkheid deze te verbeteren. Ver-
der kan het dienen om bepaalde wensen aan het licht te brengen, die 
aanwijzingen kunnen opleveren voor produktverbetering. 

Behalve dat vergelijkend warenonderzoek kan leiden tot (latente) 
tegenmacht van konsumenten en machtsneutralisering door versterkte 
konkurrentie, kan het ook aanleiding zijn tot beschermingsmaatregelen 
door de overheid. Wanneer uit het vwo blijkt dat het aanbod als ge-
volg van ondoorzichtigheid voor de konsument ernstige risiko's in-
houdt, kan de overheid op grond hiervan besluiten tot het stellen van 
voorwaarden en/of het verplichten tot informaties. 

Vwo is een van de belangrijkste aktiviteiten van konsumentenorganisa-
ties. De machtsbasis van dergelijke civiele organisaties ligt in het 
vermogen het gedrag van de leden effektief te beïnvloeden en in de 
ernst van de daardoor gekreëerde sankties. De mate waarin en het aan-
tal konsumenten waarvan door vwo en andere informaties het marktge-
drag kan worden beïnvloed, bepalen dus het belang van konsumentenor-
ganisaties als maatschappelijke machtsfaktor. 
Anders dan bijvoorbeeld de vakbeweging zijn konsumentenorganisaties 
hierbij echter in dubbel opzicht belemmerd: 
1) Vooral als gevolg van de gering identifikatie met de konsumenten-

rol is de binding met de leden gering. Voor in het oog lopende 
machtsmanifestaties, zoals boycots, kopersstakingen etc. kunnen de 
leden moeilijk worden gemobiliseerd. 

2) Sanktie wordt vooral via het marktmechanisme uitgeoefend door het 
reageren van de leden op informatie uit vwo's. Als autonoom effekt 
is deze sanktie echter moeilijk waarneembaar en aantoonbaar en, in 
een bepaalde produktklasse, veelal tijdelijk van aard‘ 

Deze zwakke machtsbasis is een verklaring, waarom ook relatief grote 
konsumentenorganisaties als pressiegroep slechts betrekkelijk geringe 
erkenning hebben gevonden, zoals dit bijvoorbeeld blijkt uit de onder-
geschikte positie van konsumentenbelangen bij afwegingen in het over-
heidsbeleid. 
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In het voorgaande is ekonomische macht, aan de aanbodzijde onderschei-
den in marktpositiemacht en marktinformatiemacht, waarbij de tweede 
een voorwaarde kan zijn voor de eerste. 
Vergelijkend warenonderzoek is als informatiebron vooral een instru-
ment ter neutralisering van aanbieders-informatiemacht en heeft 
tevens een 'balancing effect' op aanbieders-marktpositiemacht, in zo-
verre deze vooral is gebaseerd op een relatief informatiemonopolie. 
Vergelijkend warenonderzoek biedt daarentegen geen tegenmachtsbasis 
tegen koalitiemacht en koncentratiemacht, waarvan de neutralisering 
vooral aangewezen blijft op het mededingingsbeleid van de overheid. 

Het daadwerkelijk belang van vwo als marktmachtsinstrument dient zo-
wel aan de vraag- als de aanbodzijde van de markt te worden bepaald. 
Bij de vraagzijde aan het bereik en het effekt op cognitieve keuze-
processen en op het informatie- en keuzegedrag van konsumenten. Aan 
de aanbodzijde aan het effekt op produktbeleid en produktontwikke-
ling. Over dergelijke effekten op het konsumentengedrag en bij het 
bedrijfsleven wordt in hoofdstukken 5 en 6 gerapporteerd. 

De rol van vergelijkend warenonderzoek als marktmachtsinstrument kan 
als volgt schematisch worden weergegeven: 

Figuur 5:  Vwo als marktmachtsinstrument. 

Vwo verbetert het marktover- en -doorzicht bij konsumenten en ver-
groot daardoor de decisievrijheid en de mogelijkheid voor vraag-
elasticiteit. Een grotere decisievrijheid en vraag-elasticiteit be-
tekent een geringere informatie- en marktpositiemacht bij aanbieders. 
De informatie uit vwo kan bij de overheid leiden tot het stellen van 
voorwaarden aan het aanbod of het verplichten tot informatie (be-
scherming) en tot een aktiever mededingingsbeleid, waardoor de 
machtsbasis of de machtsuitoefening van aanbieders kan worden beperkt. 
Verder kan vwo ook een rechtstreeks effekt hebben op aanbieders, door- 
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dat het de konkurrentie stimuleert of bepaalde misstanden aan het 
licht brengt die dan met het oog op de publieke opinie kunnen worden 
gekorrigeerd. 

1.7 Besluit  
In dit hoofdstuk is vooral ingegaan op de voorwaarden, waaronder 
marktmacht kán ontstaan en de vormen waarin deze zich kan manifes-
teren. Of de beschikking over een machtsbasis, dus potentiële macht, 
ook leidt tot daadwerkelijke machtsuitoefening, kan alleen door em-
pirisch onderzoek worden beantwoord. 
Potentiële macht en daadwerkelijke machtsuitoefening worden gemaks-
halve vaak aan elkaar gelijkgesteld (Etgar, 1976; Galbraith, 1963). 
De reden hiervoor is waarschijnlijk dat machtsuitoefening, qua inten-
tie en in haar verschijningsvorm en gevolgen, vaak moeilijk meetbaar 
is 
Relatief gemakkelijk is dit nog bij aanbieders-koalitiemacht in de 
vorm van geregistreerde kartels. De bedoeling is dan omschreven en de 
gevolgen, bijvoorbeeld op de prijzen, kunnen, door vergelijking met 
de situatie voor het kartel, vrij eenvoudig worden vastgesteld. Veel 
moeilijker daarentegen is machtsuitoefening van grote concerns (markt-
positiemacht) aan te tonen, voornamelijk als gevolg van ondoorzichtig-
heid van de motieven achter bepaalde maatregelen. Konsumentenkoalitie-
macht, zoals in de vorm van boycots, is daarentegen weer vrij gemakke-
lijk meetbaar. De bedoeling van (tegen)machtsuitoefening wordt dan 
over het algemeen duidelijk kenbaar gemaakt en het effekt kan aan om-
zetcijfers worden gemeten of aan de beoogde gedragsverandering bij 
aanbieders. Een vrij recent voorbeeld is de Angola-koffie-aktie. Weer 
moeilijk meetbaar daarentegen is aanbieders-informatiemacht. Het on-
derkennen van de intentie, bijvoorbeeld in de reklame, om het gedrag 
van konsumenten naar de eigen doelstellingen te beïnvloeden geeft 
daarbij nog de minste problemen. 
Moeilijker vast te stellen is of er sprake is van 'beheersing van 
het informatie-aanbod en of de preferenties hierdoor 'eenzijdig' wor-
den bepaald. Hiervoor is, zoals Scherhorn en Wieken (1972) hebben ge-
daan, onderzoek nodig naar de informaties waarover de konsument voor 
de aanschaf beschikt, de bronnen waaruit deze afkomstig zijn en naar 
de verandering van preferenties bij meer volledige informaties. 

Een zuiver en onbevooroordeeld inzicht in de werkelijke machtsverhou-
dingen kan alleen door empirisch onderzoek worden verschaft. Hiervoor 
is inzicht nodig in de machtsbronnen, gedragsmotieven, vormen van 
machtsgedrag en de effekten hiervan op de machtssubjekten. 
Onvoldoende inzicht in daadwerkelijk machtsgedrag kan ertoe leiden 
dat gevoelens van onvrede en machteloosheid op een breed terrein ge-
makshalve op het conto van werkelijke of vermeende, maar wellicht 
meer potentiële dan werkelijke macht worden geboekt. 

De mogelijkheid van de konsument om macht te neutraliseren of (tegen)- 
macht uit te oefenen, veronderstelt informaties (decisievrijheid) als 
basis voor elastisch keuzegedrag (keuzevrijheid). De mate van geinfor-
meerdheid is behalve van kenmerken van de marktstruktuur (overzichte-
lijkheid, doorzichtigheid) vooral afhankelijk van (kenmerken van) het 
informatie-aanbod en of de konsument bereid en in staat is zich infor- 
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naties te verwerven. Dit laatste aspekt kan, wanneer hij afziet van 
inwinning van andere dan commerciële informaties, een van de oorzaken 
zijn voor het ontstaan van aanbieders-informatiemacht bij de konsument 
zelf. 
In het volgende hoofdstuk zal daarom worden ingegaan op kenmerken van 
het informatie-aanbod, motivatie en andere aspekten die het informa-
tiegedrag van de konsument mede bepalen. 
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Hoofdstuk 2 

DETERMINANTEN VAN KONSUMENTEN-INFORMATIEGEDRAG 

2.1 Inleiding  
De mate, waarin konsumenten over informaties kunnen beschikken en 
hiervan gebruik maken, heeft belangrijke konsekwenties voor de markt-
struktuur. 
Informatie is een voorwaarde voor vraag-elasticiteit, die op makro-
niveau een belangrijke voorwaarde aan de vraagzijde is voor effektie-
ve mededinging en marktmachtsevenwicht. Volgens Nelson (1970) is de 
vraag-elasticiteit in een markt zelfs dé maat voor monopoliemacht. 
Bucklin (1969, pagina 416) formuleert de rol van informatieverschaf-
fing en de hierop gebaseerde vraag-elasticiteit als volgt: 

"Fundamental to the efficient operation of a competitively 
organised market economy is the function of consumer search. If 
buyers fail to seek out alternative prices and qualities and there- 
by become ill-informed, market becomes segmented, prices rise, and 
consumersurpluses are transferred to the entrepreneurial sector". 

Zo zijn prijsverschillen binnen (vrij homogene) produktklassen 
volgens Stigler (1961, pagina 214): 

"a manifestation - and, indeed, it is the measure - of ignorance in 
the market". 

Deze stelling is door Marvel (1976) empirisch onderzocht en bevestigd, 
waarbij bleek dat: 1) beter gernformeerde konsumenten lagere prijzen 
betaalden; 2) bij distributiepunten, waar vooral door beter geinfor-
meerde konsumenten werd gekocht, vaker prijsaanpassingen werden door-
gevoerd. 

De elasticiteit van de vraag wordt op het mikroniveau bepaald door 
het streven van de konsument naar een optimale aanschaf. Dit streven 
in de vorm van informatieverschaffing kan worden gezien als een 
funktie van: 1) kenmerken van het informatie-aanbod; 2) motieven en 
vaardigheden van de konsument om zich de beschikbare informatie te 
verwerven, eigen te maken en hiernaar te handelen. Op deze 'determi-
nanten' van het informatiegedrag van de konsument zal in dit hoofd-
stuk worden ingegaan. 

Uitgangspunt hierbij is dat informatiegedrag over het algemeen geen 
zelfstandige funktie vervult, maar een onderdeel is van het koop- en 
keuzeproces, dat door Engel, Kollat en Blackwell (1968) in vijf fasen 
worden ingedeeld: 1) probleem onderkennen; 2) informatieverschaffing; 
3) waardering van keuzemogelijkheden; 4) koopproces; 5) waardering na 
de koop. 
In elk van deze fasen vervullen informaties en informatiegedrag een 
eigen specifieke rol. In de eerste fase (probleem onderkennen) kunnen 
innerlijke of externe informaties de oorzaak zijn van het ontstaan 
van een diskrepantie tussen een gewenst geachte en de huidige situa-
tie (probleem, behoefte), waarin door de aanschaf van goederen en 
diensten kan worden voorzien. In de tweede fase (informatieverschaf-
fing) tracht de konsument innerlijke informaties te aktiveren, of ex-
terne in te winnen over mogelijkheden om in de behoefte te voorzien. 
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Bij weinig gespecificeerde behoeften kunnen dit oriënterende informa-
ties zijn over produktklassen, bij meer gespecificeerde behoeften 
over kenmerken van konkrete keuzevarianten en aanbodsvoorwaarden en 
over kriteria waarop deze te beoordelen. In de derde fase (waardering 
van keuzemogelijkheden) worden de beschikbare informaties over pro-
duktattributen aan de hand van de relevante keuzekriteria beoordeeld, 
op grond waarvan een relatieve produktvoorkeur ontstaat. In de vierde 
fase (koopproces) besluit de konsument tot de aanschaf van een be-
paald produkt, op een bepaalde plaats en onder bepaalde voorwaarden. 
Hierbij kunnen behalve produktinformaties ook andere informaties een 
rol spelen, zoals over het winkelimago, prijspolitiek, rolgedrag van 
winkelpersoneel etc. In de vijfde fase (waardering na de koop) leiden 
informaties uit ge- of verbruik van het produkt tot tevredenheid of 
ontevredenheid. Externe informatieverschaffing in deze fase kan die-
nen om post-decisie-dissonantie te verkleinen, of kan ook alleen maar 
het gevolg zijn van de nog voortdurende interesse, die de konsument 
in zijn aanschaf heeft en die niet automatisch op het ogenblik van de 
koop hoeft te eindigen. 

De opvatting zoals in het bovenstaande van het keuzeproces als een 
vijftal onderling onafhankelijke en opeenvolgende fasen, heeft in 
werkelijkheid meer analytische dan empirische verdienste. In werke-
lijkheid kunnen tussen deze fasen voorwaarts- en terugkoppelingen 
plaatsvinden, kunnen verschillende fasen in plaats van achter elkaar 
tegelijkertijd voorkomen, of kunnen een of meerdere fasen worden 
overgeslagen, zoals bij gewoontegedrag en impulsaankopen. 

Uitgaande van dit analytisch schema wordt in dit hoofdstuk vooral in-
gegaan op aspekten die samenhangen met informatieverschaffing, zoals 
in de fasen 1, 2, 4 en 5 kan voorkomen. De derde fase bestaat vooral 
uit informatieverwerking en het als gevolg daarvan ontstaan van 
keuzevoorkeuren. Op de hiermee samenhangende problematiek van de-
cisieprocessen zal hier niet worden ingegaan en zij verwezen naar 
Hansen (1976), Rapoport and Wallsten (1972) en van Raay (1976). 

2.2 Keuze van een model voor de verklaring van informatieverschaffing  
Het behoeftevoorzieningsgedrag van konsumenten omvat een aantal deel-
keuzeprocessen, zoals van aanwending van middelen, van produktklas-
sen, van informaties, van distributiekanalen en produkten. Het onder-
zoek van konsumptieve keuzeprocessen is tot nu toe voornamelijk op de 
produktenkeuze gericht geweest. Burnkrant (1976), Hansen (1972) en 
Howard en Sheth (1969) wijzen er echter op dat modellen ter verkla-
ring en voorspelling van de produktenkeuze ook op andere keuzegebie-
den en met name op dat van de informatieverschaffing kunnen worden 
toegepast. Howard en Sheth illustreren daarbij de toepasbaarheid van 
hun eigen model, terwijl Burnkrant en Hansen verwijzen naar de bruik-
baarheid van het expectancy x value-model. 

Op het eind van de jaren 60 en het begin van de jaren 70 is de aan-
dacht in de theorie van het konsumentengedrag vooral uitgegaan naar 
de konstruktie van relatief uitgebreide modellen, zoals die van 
Nicosia (1960); Engel, Kollat en Blackwell (1968) en Howard en Sheth 
(1969). De moeilijkheden die empirische verifikatie daarvan 
bleken op te leveren (Farley and Ring, 1970) hebben sindsdien 
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de belangstelling weer meer gericht op beperkte 'middle range' kon-
strukties. De meeste belangstelling is het afgelopen decennium daar-
bij uitgegaan naar varianten van het expectancy x value-model, met 
als belangrijkste toepassingsgebieden de attitudevorming en het 
keuzegedrag. 
Oorspronkelijk was het slechts een twee- of driekomponentenmodel. Om 
het gedragsvoorspellend vermogen te verbeteren, zijn verschillende 
uitbreidingen voorgesteld, o.a. met kenmerken uit de koopsituatie en 
de sociale omgeving (Fishbein, 1967; Sheth, 1974). 

In de lijn van deze ontwikkeling zullen ook wij het expectancy x 
value-model hier als uitgangspunt nemen voor een klassifikatie en be-
schrijving van elementen die bij informatieverschaffing van belang 
zijn. We zullen daarbij uitgaan van die variant die volgens Burnkrant 
(1976) voor dit doel het meest geschikt is. 
Dit betekent tevens een keuze voor een oriëntatie op het mikroniveau 
van de individuele konsument. Op de relatie van het individuele in-
formatiegedrag met sociale systemen, anders dan in termen van markt-
macht, zal hier niet speciaal worden ingegaan en zij verwezen naar 
Katz en Lazarsfeld (1966) en Howard en Sheth (1969). 

2.3 Toepassing van het expectancy x value-model bij informatiever-
schaffing 
Het expectancy x value-model heeft een lange geschiedenis en heeft 
zijn wortels in de motivatietheorie van Tolman (1932, 1962), Atkinson 
(1965) en Lewin (1964). Het model is in essentie een voorkeursmodel 
('approach/avoidance'), waarbij de nadruk ligt op de psychologische 
verklaring van de 'determinants of performance' (Tolman), of de 
'strength of the tendency to act' (Atkinson). Gedrag vindt plaats, 
wanneer de tendentie, als resultaat van verschillende positieve en 
negatieve verwachtingen, een positieve waarde heeft (Atkinson and 
Feather, 1966). Het model bestaat in essentie uit een drietal psycho-
logische variabelen, waartussen door Atkinson en Burnkrant een multi-
plikatieve relatie wordt verondersteld: 
MxVxE= BTOYBp  

Gedrag (Bp), of de gedragstendentie (BT p ) zijn hierin een funktie van 
de sterkte van de gemotiveerdheid (M) tot een bepaald gedrag, van de 
sterkte van de verwachting dat een bepaald gedrag tot een bepaald re-
sultaat leidt (E = Expectancy) en de waarde van dit resultaat voor 
het individu (V = Value). 
Het model gaat verder uit van de premisse dat de invloed van de niet 
in het model opgenomen variabelen, zoals situatie- of individuele 
kenmerken, via de modelvariabelen verloopt (Cohen, 1972, Fishbein and 
Ahtola, 1972). De betekenis van de drie modelvariabelen, toegespitst 
op het verband van het informatiegedrag, is als volgt: 

M (motives/needs): behoeften  
Behoeften kunnen volgens Berelson en Steiner (1964) worden gede-
finieerd als: 

"an inner state that energizes, activates or moves and that directs 
or channels behavior toward goals". 
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In deze definitie komen de twee aspekten tot uitdrukking die volgens 
Young (1961) en Sherhorn (1959) de kern uitmaken van het behoeftebe-
grip: het spanningsaspekt (energizes, activates) en het richtingsas-
pekt (directs, channels). Tolman (1962, pagina 335) definieert een 
behoefte als: 

"a readiness or tendency (spanningsaspekt) to persist toward and 
to perform a consummatory response" (richtingsaspekt). 

Het doelobjekt van de 'consummatory response' is crat specifieke ge-
drag, objekt of situatie, dat de gedragstendentie kan opheffen of 
verminderen. 
Volgens Tolman kunnen behoeften vanuit twee faktoren worden geakti-
veerd: de neuro-fysiologische konditie en stimuli vanuit de situatie. 
Kagan (1972) heeft, in aanvulling hierop, recent meer de nadruk ge-
legd op de cognitieve aspekten van behoeften, door deze te definiëren 
als: 

"a cognitive representation of a future goal state that is desired" 
(pagina 51). 

Behoeften kunnen dus ook als cognitieve kategorie worden opgevat en 
zelfstandig gedrag motiveren. Zoals Kagan (pagina 54) stelt: 

"Motive is a category of idea and can occur without a change in 
arousal or action. The difference between a motive and any other 
cognitive representation (....) rests with the meaning of the word 
goal. A goal is a cognitive representation of an event in the 
future that the person believes will permit him to feel better". 

Een geaktiveerde behoefte kan een 'belief-value'-matrix oproepen. Een 
dergelijke matrix is volgens Tolman (1962) dat deel van de cognitieve 
struktuur dat voor de bevrediging van de behoefte relevant is. De 
matrix omvat voorstellingen van objekten of situaties, waarvan het 
individu meent dat die voor bevrediging van de behoefte in aanmerking 
kunnen komen. Deze via leerprocessen of direkt vanuit de situatie 
verkregen informatie-eenheden kunnen als 'behoeftevoorstellingen' 
worden aangeduid, die kunnen verschillen van algemeen tot zeer kon-
kreet en van kompleks tot eendimensioneel. Deze voorstellingen be-
staan zowel uit cognitieve als affektieve informaties. De cognitieve 
informaties betreffen beschrijvende kenmerken van de in aanmerking 
komende bevredigingsmogelijkheden. De affektieve informaties hebben 
een waarderingsfunktie. Deze drukken de waardering uit vanuit de op-
tiek van de behoeftebevrediging. Dit waarde-aspekt van de behoefte-
voorstelling komt tot uitdrukking in de variabele V in het model. 

Feather (1967) onderscheidt met betrekking tot de informatiebehoefte 
tussen twee kategorieën informatiegedrag: 
1) intrinsieke tendenties: gericht op vermindering van cognitieve 

dissonantie of cognitief konflikt; 
2) extrinsieke tendenties: tendenties vanuit andere motieven, waarin 

door informatiegedrag kan worden voorzien, zoals het verkrijgen 
van financieel voordeel, informatiemacht en andere sociale effek- 
ten, zoals persoonlijk kontakt, sociale beloningen etc. 

Informatiegedrag gericht op vermindering van cognitief konflikt wordt 
door Wilding en Bauer (1968) als 'problem solving' aangeduid, gericht 
op sociale effekten als 'psycho-socializing'. 
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De geaktiveerde informatiebehoefte kan dan leiden tot het aktiveren 
van die behoeftevoorstellingen, bestaande uit bronnen of informatie-
eenheden, waarvan het individu heeft geleerd dat hiermee, via de 
fkonsumptief van informatie in de informatiebehoefte(n) kan worden 
voorzien. 

V (value): waarde van behoeftevoorstellingen  
Deze term komt overeen met wat bij Tolman 'demand for the goal' 
heet, fvalencef bij Lewin, 'utility of the consequence' in the de-
cisietheorie en 'incentive' in the achievement-theorie. 
De waarde van informatie-eenheden en informatiebronnen in de geakti-
veerde matrix wordt bepaald door de kenmerken hiervan, in relatie 
met de doelstellingen of motieven van de konsument. Als kenmerken 
van informatie onderscheidt Cox (1967-a) tussen de prediktiewaarde 
en de betrouwbaarheidswaarde. 
De prediktiewaarde is de veronderstelde waarschijnlijkheid, waarmee 
een bepaalde informatie een onzeker kenmerk kan voorspellen. De re-
latie tussen predictor en kenmerk hoeft daarbij niet logisch te zijn. 
Wanneer er geen meer direkte informaties zijn, kan geluid vermogen 
voorspellen en kleur smaak. De betrouwbaarheidswaarde drukt het ver-
trouwen uit, waarmee de konsument denkt zelf prediktoren te kunnen 
beoordelen, of het vertrouwen in dergelijke oordelen van anderen. 
Dit laatste wordt vooral bepaald door de veronderstelde bedoelingen 
bij de informatieverschaffer. 

Als kenmerken van informatiebronnen onderscheiden Wilding en Bauer 
(1968) tussen: kompetentie, betrouwbaarheid, macht en aantrekkelijk-
heid. 
De beide eerste kenmerken worden bepaald door de informatiekarak-
teristieken van een bron, de beide laatste zijn sociale bronattribu-
ten. 
Kompetentie en betrouwbaarheid bepalen de bruikbaarheid van een bron 
vanuit de motivatie van vermindering van cognitief konflikt. 
Gerelateerd aan de modelvariabelen bepaalt kompetentie vooral de 
waarde van V (vgl. paragraaf 2.5) en betrouwbaarheid van E (vgl. pa-
ragraaf 2.6). 
Macht en aantrekkelijkheid bepalen de bruikbaarheid van informatie-
bronnen vanuit motieven, gericht op het verkrijgen van sociale effek-
ten. Vanuit deze motieven kunnen ook macht en aantrekkelijkheid de 
waarde van V bepalen. 
Behalve door deze kenmerken wordt de subjektieve waardering van in-
formatie en informatiebronnen nog door informatiekosten bepaald. In 
Burnkrant's model wordt hiermee echter niet expliciet rekening ge-
houden, zodat hiervoor in paragraaf 2.6 een aparte term wordt voor-
gesteld. 

E (expectancy/belief): waargenomen instrumentaliteit van informatie-
gedrag  
Om konkreet gedrag te kunnen verklaren dient het model, behalve be-
hoeften en positief of negatief gewaardeerde doelobjekten, tevens een 
konstrukt te bevatten, die de cognitieve gedragsrelatie met betrek-
king tot deze objekten en het bevredigen van de behoeften uitdrukt. 



37 

Deze relatie wordt gevormd door wat Lewin 'potency' noemt, Tolman 
'means-end beliefs', Atkinson 'expectancy' en wat in de decisietheo-
rie 'subjective probability' heet. Al deze begrippen drukken de cog-
nitieve relatie (verwachting, kans) uit tussen het uitvoeren van een 
bepaald konsumptief of informatieverschaffend gedrag en het verwach-
te resultaat hiervan, in termen van het bereiken van het gestelde 
doel. 

Het expectancy x value-model biedt volgens Cohen (1974) bij de ver-
klaring van gedrag van konsumenten een relatief spaarzaam 
(parsimonious) en logisch verdedigbaar uitgangspunt; namelijk dat de 
sterkte van een gedragstendentie, behalve van de motivatie, afhanke-
lijk is van vooral twee faktoren: 
1) de verwachting dat het gedrag een bepaald resultaat zal hebben: E; 
2) de waarde van dit resultaat voor de persoon: V. 
Feather (1967) wijst er verder op dat het model een integratie biedt 
van zowel persoonlijke disposities die in M, en van situatiekenmerken 
die in V en E tot uitdrukking komen. 

Met informaties of informatiebronnen als behoeftevoorstellingen kan 
hetMxVxE-model worden gebruikt voor de bepaling van relatieve 
voorkeuren en daardoor voor de richting (soort bron, soort 
informatie) van het informatiegedrag. Het model kan ook als een 'cost-
benefit'-model worden opgevat, waarmee de uitgebreidheid van informa-
tieverschaffing kan worden verklaard (vgl. paragraaf 2.10). 

In de eerstvolgende paragrafen zal worden ingegaan op faktoren die de 
waarde van de modelvariabelen kunnen bepalen. 

2.4 De informatiebehoefte (M)  
Vermindering van cognitief konflikt is de belangrijkste motivatie-
basis voor informatiegedrag (Ransen 1972). Konflikt ontstaat 
volgens Berlyne (1957) als gevolg van het streven van het organisme 
naar het handhaven van een specifiek aktivatieniveau (arousal tonus), 
wat overeenkomt met het 'optimale aktivatieniveau' (optimal arousal 
level) uit de cognitieve motivatietheorie. Dit optimale niveau wordt 
volgens Hansen (1972) gevormd door een geprefereerd of tolerabel 
niveau van konflikt. Afwijkingen van dit optimum, in de zin van posi-
tief (te veel) of negatief (te weinig) konfliktverschil, kunnen cog-
nitieve processen en/of gedrag aktiveren om de konfliktverschillen 
te verkleinen. 

Positief konfliktverschil ontstaat vooral als gevolg van onzekerheid 
(Barnkrant, 1976). Een dergelijk teveel aan konflikt wordt volgens 
Cofer en Appley (1964) als frustrerend ervaren, waardoor processen en 
aktiviteiten kunnen worden geaktiveerd om de konfliktueuze onzeker-
heid te beperken. Konflikt en onzekerheid kunnen echter ook positief 
worden gewaardeerd, zoals in het kansspel en bij beleving van kunst. 
Er kan dan ook sprake zijn van negatief konfliktverschil, waarbij de 
situatie van een tekort aan konflikt als vervelend, saai of eentonig 
wordt ervaren. In een dergelijke situatie kan informatiegedrag als 
funktie hebben konfliktueuze stimuli te genereren, die als verrassend, 
nieuw, anders, kompleks etc. worden ervaren en die kunnen leiden tot 
herstel van het optimale aktivatieniveau. 
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Het geprefereerde of optimale aktivatieniveau bepaalt de hoeveelheid 
konflikt, die in een bepaalde situatie acceptabel of tolerabel is. 
Dit optimum kan volgens Hansen (1972), die een overzicht van onder-
zoeken hierover geeft, naar persoons- en situatiekenmerken verschil-
len. Als persoonskenmerken, waarvan gebleken is dat deze met kon-
flikttolerantie samenhangen, noemt Hansen 'achievement'-motivatie 
en zelfvertrouwen. Personen, die op maatschappelijk vooruitkomen ge-
richt zijn en met meer zelfvertrouwen zijn bereid meer risiko te 
aanvaarden. Eenzelfde samenhang vond Popielarz (1967) ook met een 
cognitief kenmerk als kategoriebreedte (category width). Als blijk 
hiervan bleken personen met brede cognitieve kategorieën eerder 
nieuwe produkten te proberen dan personen met smallere kategorieën. 
Als situatiekenmerk noemt Hansen de bekendheid hiermee. Analoog aan 
het effekt op het aspiratieniveau beinvloedt dit de hoeveelheid kon-
flikt die in een situatie moet of kan worden verwacht. Ook van een 
situatievariabele als tijdsdruk, waarmee Wright (1975) een negatieve 
samenhang vond met informatiegedrag, kan worden verwacht dat deze de 
konflikttolerantie bernvloedt. Bij weinig gelegenheid om zich te 
oriënteren zal vaak een grotere onzekerheid moeten worden geaccep-
teerd. 
Het bovenstaande kan schematisch als volgt worden weergegeven 
(figuur 6). Omdat het 'risiko'-begrip uit de 'perceived risk'-tra-
ditie naar definiëring (onzekerheid x belang) sterk overeenkomt met 
het konfliktbegrip uit de cognitieve motivatietheorie, zijn deze als 
synoniemen beschouwd. Waar konflikt staat kan dus ook risiko worden 
gelezen. 
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Figuur 6: De mate van konflikt als motivatiebasis voor konfliktver-
minderende en vergrotende aktiviteit. 
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Uit het schema blijkt dat de waarde van M, de behoefte aan konflikt-
vermindering of -vergroting, wordt bepaald door de mate van supra- of 
suboptimaal konflikt, die enerzijds het gevolg is van konflikt-akti-
verende stimuli uit de situatie, anderzijds van de met persoonlijk-
heids- en situatiekenmerken verschillen konflikttolerantie. 
De konfliktverminderende of -vergrotende aktiviteit kan uit cognitie-
ve processen of uit (informatie)gedrag bestaan. 

In het volgende zal vooral op de bovenste helft van het schema worden 
ingegaan, dus op de situatie van te veel konflikt en op de mogelijk-
heden, waaronder door informatiegedrag tot vermindering hiervan. Dit 
is de situatie van 'problem solving', waarvoor ook vwo het meest is 
bedoeld. Weliswaar kan vwo ook voor het genereren van stimuli worden 
gebruikt, bijvoorbeeld om er ideeën voor nieuwe aanschaffingen uit te 
ontlenen. Volgens konsumenten zelf leidt het lezen van vwo echter 
niet of nauwelijks tot het ontstaan van nieuwe behoeften (vgl. 
tabel 32, pagina 178). Voor 'novelty seeking' is vwo ook minder ge-
schikt en komen andere bronnen, zoals artikelen over nouveauté's, 
winkelbezoek en kontakten met anderen meer in aanmerking. 

2.4.1 Faktoren die de mate van konflikt/risiko bepalen  
Volgens Howard en Sheth (1969) en Berlyne (1960) komt het konfliktbe-
grip uit de psychologische informatietheorie sterk overeen met het 
onzekerheidsbegrip uit de informatika. In de informatika wordt infor-
matie opgevat als iets wat onzekerheid of entropie kan reduceren. 
Berlyne heeft deze overeenkomst naar voren gebracht bij de formule-
ring van zijn 'degree of conflict'-funktie: C . H x E. 
De mate van konflikt, C, is hierin een multiplikatieve funktie van 
onzekerheid: H en geïnvolveerdheid: IE. 

H is de informatietheoretische maat voor onzekerheid. IE is een 
schaalfaktor waarmee H kan worden vermenigvuldigd en is in de formule 
bij Berlyne de som van de absolute waarden van de keuze-alternatieven 
('waarden' in de zin van Hull's 'reaktiepotentieel': E). Van /E mag 
worden verondersyeld dat het de geïnvolveerdheid met of het belang 
van de keuze weergeeft, op grond van de assumptie dat hoe groter het 
belang, des te groter het gemiddelde reaktiepotentieel van de keuze-
varianten (Lanzetta and Driscoll, 1968). 

De faktor H, onzekerheid, als belangrijkste oorzaak van konflikt, 
varieert met: 1) De relatieve sterkte van de keuzevoorkeuren en 2) 
het aantal keuzemogelijkheden. Samen met de schaalfaktor 'belang' omvat 
Berlyne's formule dus drie oorzaken van konflikt, terwijl ook nog 
een aantal andere kunnen worden onderscheiden: 

1) Onzekerheid als funktie van de relatieve keuzevoorkeuren. 
Uitgaande van Rosenberg's multi-attribute attitudemodel: 

n 	waar P = 'perceived instrumentality' en 
Ai = 	Pji Ij 	I = 'importance' van elke attribuut j j=1 

kan voor het bepalen van de subjektieve keuzevoorkeuren de relatie-
ve keuzevoorkeur worden weergegeven als: 
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A 	A;  = 	waar n = aantal keuzevarianten R 	- 
i 	Ai = absolute keuzevoorkeur voor produktvariant n 

FAi 	i 
i=1 	A 

R. = relatieve keuzevoorkeur voor produktvariant 1 

De keuze-onzekerheid neemt toe naarmate de verschillen tussen de 
relatieve keuzevoorkeuren kleiner zijn. Deze samenhang tussen de 
verdeling van 	en H kan worden afgeleid uit de informatietheore- 
tische formule voor onzekerheid: 

n 
H = - r 

i =1 p(i)log2p(i), waar p(i) is de probabiliteit van de i- 
de keuze. p(i) komt overeen met 

H geeft de onzekerheid in aantal 'bits'. Het aantal bits varieert 
wel met de waarde van R, maar niet met de waarde Ai. Hieruit 
blijkt een van de beperkingen van H als maat voor (keuze)onzeker-
heid, aangezien mag worden aangenomen dat deze niet alleen 
varieert met de relatieve verdeling van de keuzevoorkeuren, maar 
ook met de absolute waarden van de produktvarianten. 

2) Onzekerheid als funktie van het aantal keuzevarianten. 
De keuze-onzekerheid is  0  (H = 0) als de 'keuze' beperkt is tot 
één alternatief. H wordt groter naarmate n groter is, waarbij n de 
kompleksiteit van de keuze uitdrukt. Ook in het geval n = 1 kan 
echter nog sprake zijn van onzekerheid, zoals wanneer deze ene 
variant 'onder de maat' is, de absolute waarde dus te laag. De on-
zekerheid betreft dan de vraag van het wel of niet aanschaffen. 

De kompleksiteit van de keuzesituatie is een van de oorzaken van 
onzekerheid. In de formule van Berlyne wordt deze door het aantal 
keuzevarianten bepaald, maar deze kan ook naar andere keuzesitua-
tiekenmerken variëren, zoals het aantal keuzedimensies, verschil-
len tussen de keuzevarianten etc. Of en in hoeverre een keuze-
situatie echter ook als kompleks wordt waargenomen, is tevens af-
hankelijk van de cognitieve konceptuele struktuur. Personen met 
een 'konkrete' (integratively simple) cognitieve struktuur zien de 
omgeving als minder gedimensionaliseerd, dus minder kompleks, dan 
personen met een 'abstrakte' cognitieve struktuur (integratively 
complex) (DriverandStreufert, 1969; Pinson, 1976). 

3) Konflikt als onzekerheid x belang. 
De tweede term die in Berlyne's formule de mate van konflikt be-
paalt is rE, de geïnvolveerdheid of het belang. Ook Brehm en 
Cohen (1962) wijzen erop dat onzekerheid alleen geen voldoende 
voorwaarde is voor gedragsaktivering, maar dat de persoon ook bij 
de gedragsdoelstelling moet zijn geïnvolveerd. 
De belangterm is, behalve in de konflikttheorie, ook in de risiko-
theorie de vermenigvuldingsterm voor onzekerheid. Lanzetta en 
Driscoll (1968) en Crawford (1972) vonden echter aanwijzingen voor 
een additief verband. In de risikotheorie wordt het belang ge-
operationaliseerd in termen van de konsekwenties van bepaalde soor- 
ten onzekerheid, waarvan Cox er drie onderscheidt: funktionele, 
psychologische en kosten-keuzekonsekwenties. 
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Jacoby en Kaplan (1972) hebben deze tot een zevental uitgebreid: 
financiële, funktionele, fysieke, psychologische, sociale en tijd-
verlieskonsekwenties van keuzegedrag. 
Jacoby en Kaplan hebben aangetoond dat meerdere van deze risiko-
kategorieën bij één produkt kunnen voorkomen en dat produkten naar 
de soort risiko sterk kunnen verschillen. 
Door deze differentiatie naar verschillende soorten onzekerheden 
en hun konsekwenties biedt de risikotheorie, anders dan Berlyne's 
formule, de mogelijkheid te onderscheiden tussen bepaalde soorten 
risiko of konflikt en daardoor een verklaring voor het streven 
naar verschillende soorten informatie. Zo definiëren Jacoby en 
Kaplan de 'overall perceived risk' (OPR), vergelijkbaar met het 
'overall konflikt' (C) bij Berlyne als: 

n 
OPRA; 	(UixCi), 

1=1 

dus als funktie van de verschillende (i) onzekerheidskategorieën 
(U) x hun konsekwenties (C). 

4) Kooponzekerheid. 
Zoals gesteld wordt in Berlyne's formule wel keuze-onzekerheid ge-
meten, maar geen kooponzekerheid, die samenhangt met de absolute 
waardering van de keuzevarianten. Ook bij geen of geringe keuze-
onzekerheid, zoals wanneer een variant relatief hoog skoort, kan 
nog kooponzekerheid optreden, wanneer ook de beste variant niet 
optimaal is. De konsument verkeert dan in de onzekerheid van deze 
toch maar te kopen, naar substituten uit te wijken of voorlopig 
van koop af te zien. Deze kooponzekerheid kan met 'attribute 
adequacy'-modellen worden geoperationaliseerd (Van Raay, 1976). 
Deze drukken het verschil uit tussen de cognitief-ideale of 
-optimale attribuutwaarden en de waargenomen waarden bij de 
keuzevarianten. 

5) Onzekerheid over aspekten van de keuzematrix. 
Als verdere vormen van onzekerheid kunnen volgens Capon en Lutz 
(1976), uitgaande van de cognitieve decisiematrix, worden onder-
scheiden: 
a) Onzekerheid over de dimensies van de matrix. 

Onzekerheid bij de keuzekriteria-dimensie kan het aantal en de 
soort keuzekriteria betreffen, de gewichten, of deze positief 
of negatief moeten worden gewaardeerd en de onderlinge samen-
hang. 
Onzekerheid bij de 'evoked set'-dimensie kan bestaan over hoe 
produkten te identificeren en te klassificeren en over de re-
presentativiteit van de 'evoked set' (marktoverzicht). 

b) Onzekerheid over de waarden van produktattributen of de cel-
waarden in de matrix, zodat sprake is van marktondoorzichtig-
heid. 

c) Onzekerheid over de keuze tussen produktklassen. Voor deze aan 
de merkenkeuze voorafgaande en weinig onderzochte keuzeproble-
matiek kan eveneens een cognitieve keuzematrix, van hoger ab-
straktieniveau, worden gedacht, waarbij elk van de matrixkompo-
nenten weer oorzaak kan zijn van onzekerheid. 
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Zo kan bij ongespecificeerdheid van behoeften of motieven, of 
onverenigbaarheid, 'goal uncertainty' (Cox, 1967-b) ontstaan, 
waardoor nog niet kan worden gekozen voor een bepaald type pro-
dukt. De onzekerheid kan ook het gevolg zijn van onvergelijk-
baarheid van produktklassen als gevolg van verschillen in attri-
buten. Vooral als gevolg hiervan is volgens Chaffee en McLeod 
(1973) vergelijking tussen produktklassen zeer kompleks, waar-
door dit over het algemeen weinig voorkomt. 

6) Informatie als oorzaak van onzekerheid. 
Informatie kan onzekerheid beperken, maar ook zélf oorzaak zijn 
van onzekerheid. Niet alleen kan informatie leiden tot het onder-
kennen van nieuwe problemen, maar ook de aard van de informatie 
kan oorzaak zijn van onzekerheid. Howard en Sheth (1969) onder-
scheiden bij dit laatste tussen waarnemings- en betekenisonzeker-
heid. Waarnemingsonzekerheid kan bijvoorbeeld bestaan bij visueel 
onduidelijke informatie. Betekenisonzekerheid kan ontstaan als ge-
volg van bijvoorbeeld bedreigende, tegenstrijdige of vreemde in-
formatie. 

7) Informatieverschaffingsonzekerheid. 
Een verdere bron van onzekerheid is volgens Capon en Lutz (1976) 
een gebrekkige kennis en vaardigheid omtrent de techniek van in-
formatieverschaffing en -verwerking, van kopen en kiezen. Deze on-
zekerheid, die het gevolg is van gebrekkige informatiebekwaamheid, 
is geen motivatiebasis voor informatiegedrag, maar oefent hierop 
eerder een negatief effekt uit. 

De in deze paragraaf besproken vormen van onzekerheid (behalve de 
laatste) en belang, bepalen het in een keuzesituatie aanwezige kon-
flikt of risiko en bepalen daardoor de waarde van M. 
De keuzesituatie kan daarbij betrekking hebben op de keuze van pro-
dukten, maar ook van winkeltype, van betalingskondities etc., waar-
voor eveneens keuzematrices kunnen worden gedacht. 

De genoemde keuzesituatiekenmerken kunnen samengevat en als verdere 
invulling van figuur 6 worden weergegeven, zoals in figuur 7 
(pagina 43). 

De verschillende keuzesituatiekenmerken kunnen leiden tot verschil-
lende vormen van onzekerheid die, in kombinatie met geïnvolveerdheid 
of belang, tot een verhoogd konfliktniveau kunnen leiden en daardoor 
tot motivatie voor konfliktverminderende aktiviteiten. 
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Figuur 7:  Keuzesituatiekenmerken als oorzaken van cognitief konflikt. 

2.4.2 Cognitieve processen en heuristieken die konflikt/risiko kunnen  
beperken  
Anders dan in Berlyne's theorie wordt verondersteld, is tussen on-
zekerheid en informatiegedrag vaak geen monotoon-stijgend, maar een 
kurvilineair verband gekonstateerd (LanzettaandKanareff, 1962; 
Hawkins and Lanzetta, 1965). De cognitieve motivatietheorie verklaart 
dit vanuit de intermedigrende werking van de neuro-fysiologische ak-
tivatievariabele (arousal) (Hansen, 1976). Onzekerheid of konflikt 
leiden tot aktivatie, maar bij een bepaald boven-optimaal niveau, 
dat tussen personen en naar situatie kan verschillen, ontstaan defen-
sieve reakties waardoor konflikt, als motivatiebasis voor informatie-
gedrag, wordt beperkt. 
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(Hawkins en Lanzetta (1965) en Driscoll en Lanzetta (1964) hebben de 
werking van een fysiologische intermediërende variabele tussen kon-
flikt en informatiegedrag overigens galvanometrisch niet kunnen aan-
tonen). 

Een overmaat aan aktivatie of cognitief konflikt kan via cognitieve 
processen, al of niet in kombinatie met 'simplifying' of 'satisfying' 
heuristieken worden beperkt, waarbij de volgende mogelijkheden kun-
nen worden onderscheiden: 

1) Vermindering van geïnvolveerdheid of belang. 
Belang bepaalt konflikt als vermenigvuldigings- of additieve term 
bij onzekerheid. 
Belang kan cognitief worden verminderd door bagatellisering of 
verdringing. In hoeverre dit mogelijk is, verschilt waarschijn-
lijk met het type belang, de produktsoort en de situatie. Zo is 
het psychologisch of sociaal risiko bij bepaalde produkten gemak-
kelijker te bagatelliseren dan het funktioneel of financieel risi-
ko, en andersom. 

2) Verlagen van aspiraties. 
Kooponzekerheid kan worden verkleind door het verlagen van de in 
de keuzekriteria gestelde eisen. Om frustratie te vermijden dienen 
aspiraties de vorm te hebben van haalbare doelstellingen, dus zo-
danig te zijn vastgesteld dat er een reële kans bestaat op het be-
reiken hiervan (Katona, 1964). 

3) Herzien van de behoeftestruktuur: (voorlopig) van de aanschaf af-
zien, of uitwijken naar andere produktklassen. 
Voorlopig van de koop afzien kan een mogelijkheid zijn om te kom-
plekse problemen te vermijden. Ook komt dit in aanmerking bij 
kooponzekerheid, wanneer een bevredigende aanschaf niet mogelijk 
is. De mogelijkheid tot uitstel of afstel is vooral een funktie 
van de fysiologisch of sociaal-psychologisch bepaalde dringendheid 
van de behoefte. De mogelijkheid van bevrediging via alternatieve 
produktklassen is vooral een funktie van de relatieve aantrekke-
lijkheid hiervan. 

4) Opbreken van een gekompliceerd keuzeproces in kleinere deelproces-
sen. 
Een gekompliceerde keuze als bijvoorbeeld van een huis, kan in 
plaats van in één keuzematrix in verschillende deelmatrices worden 
opgedeeld, zoals voor de keuze van plaats, type, financiering etc. 
die verder nog in de tijd kunnen worden gespreid, zodat het pro-
bleem hanteerbaar blijft. 

5) Cognitieve kwalitatieve vertekening van informatie, zodat deze als 
minder vreemd, tegenstrijdig of bedreigend wordt ervaren. 
Behalve tot vertekening kunnen deze kenmerken ook leiden tot af-
sluiting, zoals blijkt uit de tendentie om 'ondersteunende' 
(supportive) informatie te bevoorkeuren (Hansen, 1972). 
Wyer (1973) konstateerde de neiging om sterk inkonsistente, onbe-
trouwbaar geachte en onduidelijke informaties niet te gebruiken. 

6) Beperking van kompleksiteit en van andere oorzaken van keuze-on-
zekerheid in de cognitieve keuzematrix door: 
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6.1 Beperking van het aantal produktvarianten in de 'evoked set'- 
dimensie van de matrix. 
Het aantal produkten dat meer gedetailleerd wordt geëvalueerd 
en waaruit de keuze wordt bepaald, kan door de volgende 
'satisfying' of 'simplifying' heuristieken worden beperkt: 
- Aanleggen van drempelwaarden en overaksentuering van nega-
tieve attribuutwaarden. Wright (1974) konstateerde een der-
gelijke selektieprocedure bij toename van tijdsdruk op het 
keuzeproces. Dit verwijst naar toepassing van een 'conjunct-
ive' keuzemodel. Elke produktvariant, die de drempelwaarde 
op één van de relevante keuzekriteria niet haalt, wordt 
hierbij voor verdere evaluatie of keuze uitgeschakeld. 

- Aanleggen van drempelwaarden en overaksentuering van posi-
tieve attribuutwaarden. Dit is de strategie bij toepassing 
van het 'disjunctive' model. Hierbij komen alleen die pro-
dukten voor verdere evaluatie in de mairix in aanmerking, 
die op alle relevante attributen de drempelwaarde over-
schrijden. 

- Aanleggen van drempelwaarden en overaksentuering van de be-
langrijkste keuze-attributen. Dit is de keuzestrategie bij 
toepassing van het lexicografisch of 'elimination by 
aspects' model. 

Behalve het aantal produkten in de keuzematrix wordt door 
deze laatste strategie ook het aantal keuzedimensies be-
perkt. Dit kan ook bij het conjunctive of disjunctive model 
het geval zijn, wanneer alleen drempelwaarden voor een of 
enkele, bijvoorbeeld de belangrijkste, attributen worden aan-
gelegd. 

- Toepassen van een 'satisfying' keuzeregel. Het aantal keuze-
varianten in de matrix kan nog verder worden beperkt door 
het gebruiken van bijvoorbeeld een 'first rule' (Wright, 
1975). Hierbij wordt zonder verder onderzoek van andere mo-
gelijkheden het eerste produkt gekozen dat aan bepaalde ge-
stelde voorwaarden voldoet. 

6.2 Beperking van het aantal keuzedimensies in de matrix. 
Hansen (1972) vond in een experiment dat naarmate meer keuze-
dimensies werden geïntroduceerd, de neiging om dit aantal te 
verkleinen toenam. Het aantal attributen dat werkelijk in de 
keuze een rol speelde bleek gering, wat in overeenstemming is 
met eerdere bevindingen van Katona en Mueller (1966). 

Beperking van het aantal keuzedimensies kan geschieden door: 
- Cognitieve manipulatie van attribuutgewichten in de vorm van: 
a) een geringer gewicht van unieke attributen. Slovic en 

MacPhillamy (1974) vonden een overaksentuering van gemeen-
schappelijke en een onderwaardering van unieke attributen 
bij de keuze; 

b) een geringer gewicht van attributen waarop de produkten 
onderling slechts weinig verschillen. Deze attributen kun-
nen bij de keuze verder buiten beschouwing blijven. 
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- Het gebruik maken van 'vervangende indikatoren' (chunks, 
clues); samenhangen tussen attributen en het generaliseren 
van waarden op bepaalde attributen voor andere attributen 
(halo-effekten). 
Vervangende indikatoren zijn informatie-eenheden, die een 
samenhangend en bekend geheel van informaties vertegenwoor-
digen. Zo kan een vertrouwd produkt enkel op grond van de 
merknaam worden gekocht, die dan een geheel van associatie-
ve attributen vertegenwoordigt. 
Bij samenhangen tussen attributen en hun waarden kan het 
aantal keuzedimensies worden beperkt, doordat dan de waar- 
den op bepaalde attributen voor die op andere attributen 
kunnen worden gegeneraliseerd. 

6.3 Beperking van de onzekerheid over attribuutwaarden in de 
keuzematrix. 
Attributen met een onzekere waarde kunnen worden vervangen 
door een attribuut, waarvan de waarde wel bekend is en waarvan 
kan worden aangenomen dat dit met de onzekere waarde samen-
hangt. De attributen met bekende waarde fungeren dan als sur-
rogaat-indikatoren. Het verschil met vervangende indikatoren 
is dat deze laatste een bekend geheel van attribuutwaarden ver- 
tegenwoordigen, terwijl surrogaat-indikatoren kunnen dienen 
als voorspellers van onbekende waarden. 
Het gebruiken van bepaalde surrogaat-indikatoren bij onzeker- 
heid over attributen kan tot een standaardprocedure worden. 
Engel, Kollat en Blackwell (1968) noemen als voorbeelden: bij 
voorkeur een bekend of duurder merk kopen, in speciaalzaken 
kopen etc. 
Roselius (1971) vond dat de aantrekkelijkheid van elf van deze 
'risk relievers' varieerde met de aard van het risiko. 
Merkentrouw en 'een bekend merk kopen' kregen voor alle vier de 
onderzochte typen risiko (time loss, hazard loss, ego loss, 
money loss) de hoogste risiko-reduktie skore. Het gebruik ma-
ken van vergelijkend warenonderzoek werd vrij neutraal beoor- 
deeld, wat, omdat de overgrote meerderheid in de steekproef 
niet uit leden van een konsumentenorganisatie bestond, voor de 
hand ligt. 

Het bovenstaande is een opsomming van cognitieve processen en 
keuzeheuristieken, waarmee de keuzesituatie cognitief kan wor-
den geherstruktureerd en vereenvoudigd. Onzekerheid en kon-
flikt kunnen hiermee tot een meer aanvaardbaar niveau worden 
beperkt. Dat dit ook werkelijk het effekt hiervan is, wordt ge-
indiceerd door onderzoeken van Jacoby, Speller en Kohn (1974) 
en van Jacoby, Speller en Kohn-Berning (1974). Hierbij bleek 
dat, naarmate de hoeveelheid te verwerken informatie toenam en 
dus meer informatie moest worden genegeerd, konsumenten zich 
meer zeker en tevreden voelden, ondanks verslechtering van het 
decisieresultaat. 

Meerdere cognitieve mogelijkheden voor konfliktvermindering im-
pliceren een keuzeprobleem, dat op dezelfde wijze vanuit een 



47 

cognitieve keuzematrix zou kunnen worden geanalyseerd als bij 
de keuze van informatiebronnen of produkten. Over de keuzepro-
blematiek van cognitieve processen en heuristieken is echter 
betrekkelijk weinig bekend. 

De in deze paragraaf besproken mogelijkheden voor cognitieve 
verandering en strukturering van keuzesituatiekenmerken zijn 
in onderstaande figuur 8 samengevat. Achter elke mogelijkheid 
is het nummer vermeld van het korresponderend keuzesituatie-
kenmerk uit figuur 7. 

verlaging van 
konfliktniveau 	

.........., onzekerheid x involvering . konflikt 

....,\ 

/(-Motivatie  +) cognitieve herstrukturering van keuzesituatie: 

cognitieve aktiviteit: 
keuzeken- 
merkno.: 

cognitieve aktiviteit: keuzeken-
merkno.: 

1 verlagen aspiraties 
2 herzien van behoefte- 

struktuur: uitstel, 
afstel, andere pro- 
duktklasse 

3 opbreken keuzeproces 
in deelprocessen 

4 cognitieve verteke- 
ning van informaties: 
minder vreemd, tegen- 
strijdig etc. 

5 beperken aantal keuze- 
varianten in de keuze- 
matrix door niet-kom- 
pensatorische keuze- 
procedures en 
'satisfying' keuze-
regels 

5 

2; 	4; 	7 

2 

6 

2,1 

6 beperken aantal keuze-
dimensies in de matrix 
door cognitieve mani-
pulatie van attribuut-
gewichten, vervangende 
indikatoren en 
attribuutsamenhangen 

7 beperken onzekerheid 
over attribuutwaarden 
door surrogaat-indi-
katoren en hierop ge-
baseerde standaard-
keuzeprocedures 

8 verminderen van ge-
involveerdheid, 
belang 

2 

3; 	2 

7 

...// 

Figuur 8:  Mogelijkheden voor cognitieve herstrukturering van keuze-
situaties om konflikt te verminderen. 

In de bovenstaande figuur is het gebruiken van cognitieve processen 
en heuristieken weergegeven in kombinatie met motivatie, dus als ge-
volg van een teveel aan konflikt, en om dit te beperken. 
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Deze kunnen met dit doel worden gebruikt in de plaats van, vooraf-
gaande aan en in kombinatie met informatiegedrag. Konflikt kan hier-
mee volledig of gedeeltelijk worden beperkt. Via cognitieve proces-
sen, zoals het verlagen van aspiraties of het verminderen van het 
subjektieve belang, kan konflikt volledig tot op het optimale niveau 
worden gereduceerd, zodat geen motivatiebasis meer bestaat voor ver-
der informatiegedrag. Ook kan via dergelijke processen en heuristie-
ken konflikt partieel worden verlaagd tot een uitgangsniveau, waarop 
verdere konfliktvermindering met informatiegedrag kan plaatsvinden. 
Wilkie (1973) wijst op de beperkte cognitieve informatieverwerkings-
kapaciteit van de konsument, waardoor deze, in zijn vaak zeer kom-
plekse keuzesituatie, heuristieken moet gebruiken om overbelasting 
van deze kapaciteit te voorkomen. Zo vonden Anderson, Taylor en 
Halloway (1966) bij toename van het aantal keuzevarianten een grotere 
voorkeur voor de meest gekochte merken, waarbij het merk dus kenne-
lijk als vervangende indikator of 'chunk' fungeerde. Payne (1976) 
vond bij toename van het aantal keuze-alternatieven een verschuiving 
van kompenserende produktwaarderingsprocedures, met volledige infor-
nering over alle aspekten van een produkt, naar niet-kompenserende 
procedures, waarbij een deel van het aanbod reeds op grond van een of 
enkele dimensies werd geëlimineerd. 

De konfliktreducerende aktiviteit in figuur 6 kan dus bestaan uit cog-
nitieve processen, gebruik van heuristieken en informatiegedrag. Uit-
gangspunt bij het bovenstaande was een situatie van boven-optimaal 
konflikt of positief konfliktverschil. Ook konflikt als gevolg van ne-
gatief konfliktverschil kan cognitief worden verminderd, zoals door 
processen van verdringing, rationalisatie, aanvaarding etc. Dit kan 
ook door informatiegedrag, bijvoorbeeld als 'novelty seeking' in de 
vorm van winkelen, doorbladeren van tijdschriften etc. 

2.5 Informatiebronnen en hun waarde (V) 
Zoals blijkt uit de tweede term van Burnkrant's formule (vgl. pagina 
34) is een gedragstendentie, behalve van een behoefte, tevens een 
funktie van het vermogen van het doelobjekt om in een behoefte te 
voorzien. De waarde van informaties of informatiebronnen als doelob-
jekten ontstaat uit matching van de dimensies van de informatiekeuze-
matrix: van typen van onzekerheid, konflikt of risiko met karakteris-
tieken van het informatie-aanbod, waaronder kostenaspekten (Cox, 
1967-c)- 
Kenmerken van het informatie-aanbod kunnen volgens Howard en Sheth 
(1969) worden onderscheiden in kenmerken van bron, kanaal en bood-
schap, waarbij vanuit de informatiebehoefte vooral de boodschap- en 
bronkenmerken van belang zijn. 
Aangezien bronnen tevens door karakteristieken van hun informatie 
worden gekenmerkt en de keuze van informaties vaak in eerste instan-
tie op bronkenmerken moet worden gebaseerd, zullen we het bespreken 
van kenmerken van het informatie-aanbod tot die van bronnen beperken. 
Een veel geciteerd onderscheid van informatiebronnen is dat van Cox 
(1967-d)die deze indeelt naar de marktpartij die de inhoud bepaalt: 
1) Aanbiedersbronnen: reklame, folders, katalogi, verkooppersoneel, 

kommerciële merken en keuren en alle andere instrumenten uit de 
kommunikatiemix. 
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2) Konsumentenbronnen: medekonsumenten, vrienden, kennissen etc. Indi-
rekt kan er wél sprake zijn van kontrole van aanbieders via deze 
bronnen, zoals in de 'two step flow'-hypothese wordt verondersteld 
(Katz and Lazarsfeld, 1966). 

3) Neutrale bronnen: vwo, informatieve etikettering, keur- en waar-
borgmerken van overheid en konsumentenorganisaties, redaktionele 
artikelen in kranten en tijdschriften. Cox noemt deze neutraal, om-
dat ze objektieve, onafhankelijke informatie beogen te geven. 

Deze indeling van Cox is in feite een indeling van bronnen van symbo-
lische informaties, waarbij een persoonlijk of onpersoonlijk medium 
is verondersteld. Niet genoemd hierbij zijn de direkte of 'primaire' 
informaties, zoals die voortkomen uit kontakt met het produkt zelf. 
Bronnen van primaire informaties zijn de direkte waarneming, proefge-
bruik en het geheugen. 

Direkte waarneming neemt als informatiebron door voorverpakking, 
nieuwe materialen en toenemende kompleksiteit van produkten in belang 
af. Nog overwegend wordt deze gebruikt bij 'verse' produkten als vis, 
vlees, groenten, fruit en bloemen en bij textiel. Proefgebruik, zon-
der dat op de aanschaf kan worden teruggekomen, komt als informatie-
mogelijkheid alleen in aanmerking bij produkten met gering financieel 
risiko, zoals veel produkten voor dagelijks gebruik. 
Hansen (1972, pagina 182) vermeldt een drietal onderzoeken, met als 
produkten: brood, bier en haarlak, waarbij bleek dat bij de keuze uit 
onbekende merken er eerst een aantal werden geprobeerd voordat een 
duidelijke voorkeur ontstond. 
Geheugeninformaties zijn volgens Hansen (1972) een van de belangrijk-
ste maar minst onderzochte bronnen. Howard en Sheth (1969) stellen in 
hun 'psychology of simplification'-hypothese dat, hoe meer kennis de 
konsument over een produkt heeft, des te geringer de behoefte aan ad-
ditionele informaties. Bennett en Mandell (1969) hebben deze stelling 
empirisch onderzocht, maar vonden deze alleen bevestigd onder de 
voorwaarden dat de ervaring bevredigend was en bij de aanschaf van 
hetzelfde merk. Alleen onder deze voorwaarden kan worden verwacht dat 
geheugeninformatie voor externe informatieverschaffing wordt gesubsti-
tueerd. Een dergelijk interaktie-effekt is ook door Newman en Staelin 
(1971) en Katona en Mueller (1966) gekonstateerd. 
Onderzoeken van Legrand en Udell (1964) en Udell (1966) suggere -
ren dat de rol van geheugeninformatie waarschijnlijk het grootst is 
bij produkten met betrekkelijk weinig financieel risiko. Zo bleek in 
het onderzoek van Udell bij kleine huishoudelijke apparaten ervaring 
met het merk of produkt de belangrijkste informatiebron. In het on-
derzoek van Legrand en Udell bij t.v.'s en meubelen bleek deze bron 
echter maar van slechts geringe betekenis. 
Hansen (1972) stelt dat bij konfliktaktivering de konsument reduceren-
de strategieën zal kiezen in volgorde van aantrekkelijkheid. 
Vanwege de afwezigheid van kosten zal hij dan eerst een beroep doen 
op het geheugen en pas wanneer dat geen bevredigende keuze kan bieden 
gaat hij eventueel over op externe informatieverschaffing. 
Het gebruik maken van geheugeninformatie in de vorm van vervangende 
indikatoren en 'routinized problem solving' is een belangrijke moge-
lijkheid om het keuzeprobleem te vereenvoudigen. 
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De bruikbaarheid wordt echter begrensd door de relevantie en waarde-
ring bij de informaties (bevredigend respektievelijk onbevredigend) 
en het aspiratieniveau. Door verandering van aspiraties kan de rele-
vantie van beschikbare informaties, en de waardering hierbij, ver-
minderen. Een van de oorzaken hiervan kan zijn dat men op het produkt 
is uitgekeken, waardoor negatief konfliktverschil kan ontstaan. 

Bij aktieve of externe informatieverschaffing, als tegenstelling tot 
passieve informatie-opname, zal de konsument zich volgens Cox (1967-c) 
tot die bronnen richten, die het beste in zijn specifieke informatie-
behoefte kunnen voorzien, die met andere woorden een optimale kombi-
natie bieden van waarde-aspekten met kosten. 
De waarde van informatiebronnen wordt bepaald door de kenmerken hier-
van in relatie met de doelstellingen van de konsument. Op pagina 36 
hebben we, naast de kostenkenmerken, als verdere kenmerken onder-
scheiden: kompetentie, betrouwbaarheid, macht en aantrekkelijkheid. 
Kompetentie en betrouwbaarheid bepalen vooral de bruikbaarheid van 
bronnen vanuit de doelstelling van 'problem solving' of beperking van 
cognitief konflikt, onzekerheid of risiko. Macht en aantrekkelijkheid 
zijn vooral bij het verkrijgen van sociale effekten van belang. 

De waarde van informatiebronnen (V in het model), wordt vanuit het 
'problem solving'-motief vooral door de kompetentie bepaald. Een bron 
is kompetent, wanneer deze voor een bepaalde soort onzekerheid be-
schikt over informaties met een hoge prediktiewaarde, wat het gevolg 
kan zijn van kennis, ervaring, bekwaamheid of technische beheersing 
van een bepaald onderwerp. Zo is de specifieke kompetentie, die een 
van de kenmerken is van opinieleiders, het gevolg van het meer omgaan 
met een produkt of het kennisnemen van relevante massamedia (Katz and 
Lazarsfeld, 1966; Robertson, 1973). 
Kompetentie is, anders dan betrouwbaarheid, probleem-specifiek, zoals 
bijvoorbeeld blijkt uit de produktklassegebondenheid van opinieleider-
schap (RobertsonandMyers, 1969). Dit probleem-specifieke karakter 
van de kompetentie van informatiebronnen verklaart ook waarom konsu-
menten vaak op komplementaire wijze van informatiebronnen gebruik 
maken. Volgens Cox (1967-d) kiezen zij, naar gelang de soort onzeker-
heid, dié informatiebron die hierin het beste kan voorzien. Als indi-
katie hiervoor vonden Kohn-Berning en Jacoby (1974) dat het gebruiken 
van informatiebronnen verschilde met de fase in het koopproces. In de 
origntatiefase werd meer van aanbiedersbronnen gebruik gemaakt en in 
de evaluatiefase van konsumentenbronnen. 
De betrouwbaarheid als bronkenmerk beïnvloedt niet de faktor V, maar 
E in het model en wordt daarom in de volgende paragraaf besproken. 

De waarde van informatiebronnen vanuit sociale doeleinden wordt voor-
al door macht en aantrekkelijkheid bepaald. Deze zijn als sociale 
attributen vooral bij de keuze van persoonlijke bronnen van belang. 
Machtsaspekten kunnen in elke sociale relatie een rol spelen, dus ook 
bij de keuze van persoonlijke informatiebronnen. Bij informatiegedrag 
is dit aspekt extra van belang, omdat het vragen om informatie een 
uiting kan zijn van afhankelijkheid en daardoor effekt heeft op de 
machtsafstand. Wanneer overwegingen van het versterken van machtspo-
sities van anderen en het verzwakken van de eigen positie een over- 
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heersende rol spelen, kan de inhoud van de informaties hieraan zelfs 
ondergeschikt worden. Zo kan bijvoorbeeld de voorkeur worden gegeven 
aan een minder kompetente bron, bij wie het vragen van informatie min-
der bedreigend is voor de eigen positie. 

Aantrekkelijkheid speelt een rol, wanneer de konsument zich bij de 
keuze vanpersoonlijke bronnen, behalve of in de plaats van kompeten-
tie-overwegingen, bijvoorbeeld laat leiden door de wens tot sociaal 
kontakt of een streven naar identifikatie of groepsbehoren. 
Volgens de sociale attraktietheorie ligt de basis van aantrekkelijk-
heid in gelijkheidskenmerken tussen bron en ontvanger. Ook ongelijk-
heidskenmerken kunnen weliswaar de houding ten aanzien van een bron 
positief beinvloeden, maar dan via een samenhang met kenmerken als be-
trouwbaarheid en kompetentie (Simons, Berkowitz and Moyer, 1970). 
De sociale aantrekkelijkheid kan niet alleen van invloed zijn bij de 
keuze van een bron, maar ook op de effektiviteit van de informaties 
hieruit. Zo vond Brock (1965) in een veldexperiment een beter verkoop-
resultaat bij 'aantrekkelijker' verkopers. Aantrekkelijker verkopers 
waren hierin gedefinieerd als verkopers die suggereerden dat ze even-
veel, in plaats van meer of minder, ervaring hadden met een produkt 
als de konsument. 

Een persoonlijke bron kan, behalve voor mondelinge informaties, ook 
voor imitatiegedrag worden gebruikt, waarmee eveneens zowel onzeker-
heid kan worden verkleind als sociale beloningen kunnen worden verkre-
gen. De waarde van een persoon voor imitatiegedrag, wordt bepaald door 
de (Day, 1973): 
kompetentie: 	het imiteren van de keuze van een kompetent geacht 

persoon kan fungeren als vereenvoudigingsstrategie 
bij onzekerheidsreduktie; 

aantrekkelijkheid: als gevolg van overeenkomstige kenmerken of het 
fungeren als positieve referentie, waarbij het ver- 
krijgen van deze kenmerken wordt nagestreefd; 

macht: 	het vermogen en de bereidheid van de andere persoon 
om imitatiegedrag te belonen of te straffen. 

2.6 De waargenomen instrumentaliteit van informatiegedrag (E) 
Deze term drukt de onzekerheid of kans uit dat het raadplegen van een 
bron ook daadwerkelijk leidt tot het veronderstelde resultaat. 
Crawford (1972) heeft experimenteel aangetoond dat de subjektieve 
schatting van deze onzekerheid invloed heeft op de keuze van informa-
tiebronnen. Bronnen met een grote kans op de juiste uitkomst werden 
vaker en langer gebruikt dan bronnen met een lage kans. 

Van de bronkenmerken kan de 'betrouwbaarheid' worden gezien als een 
dergelijke kansterm die, additioneel aan de op grond van de kompeten-
tie veronderstelde opbrengst, het resultaat van de informatie-aktivi-
teit mede bepaalt. Bij hoge betrouwbaarheid is de kans dat de op-
brengst overeenkomt met de op de kompetentie gebaseerde verwachting 
groter dan bij lage betrouwbaarheid. 

De betrouwbaarheid fungeert volgens Cox (1967-a, pagina 347) als 
vetokomponent: 
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"the cue highest in predictive value is most likely to be utilized - 
but only if it can exceed the degree of confidence barrier". 

Informaties of bronnen, die hij onbetrouwbaar acht, hebben voor de 
konsument weinig waarde, hoe groot de prediktiewaarde of kompetentie 
verder ook zijn. In termen van Burnkrant's model betekent dit dat, on-
afhankelijk van de waarde van de andere komponenten, de waarde van E 
een bepaald niveau moet hebben, voordat een gedragstendentie kan ont-
staan. 

De lage betrouwbaarheid is volgens Howard en Sheth (1969) de belang-
rijkste verklaring voor de geringe invloed van massamedia, vooral ver-
geleken met die van konsumentenbronnen. Deze lage waarde, die het ge-
volg is van de belangengebonden aard van de informatie, verklaart on-
getwijfeld ook voor een belangrijk deel de weinige tot zeer weinige 
waardering die de reklame, ook in Nederland, ondervindt (Nederlandse 
Reclame Stichting, 1973; IPM/Inter-view, 1974). 

Behalve van een bronkenmerk als de betrouwbaarheid is de waargenomen 
instrumentaliteit van een informatie-aktiviteit tevens een funktie 
van de onzekerheid over de opbrengst. Deze kan bestaan uit onzekerheid 
over kompetentie en betrouwbaarheidskenmerken van bronnen, maar ook 
over hoe de informatie te gebruiken en over het nuttig resultaat hier-
van. 
Kuhlmann (1970) stelt dat de onzekerheid over de opbrengst van infor-
matiegedrag meestal groter is dan over de kosten hiervan. Deze stel-
ling is door Lanzetta (1963) en Crawford (1972) empirisch geverifieerd 
en bevestigd, waarbij bleek dat als gevolg van dit verschil in zeker-
heid de kosten bij de beslissing van wel of niet informatie verschaf-
fen een disproportioneel gewicht kunnen krijgen. 

De waarden van E en V in het model kunnen sterk worden bepaald door 
de informatiebekwaamheid van de konsument: door zijn kennis van infor-
matiebronnen en over hoe en waar zich informatie te verschaffen en in 
het keuzeproces toe te passen. De kennis van bronnen kan invloed uit-
oefenen op het waargenomen aantal en hun kompetentie en betrouwbaar-
heid. Onzekerheid over hoe informaties te verwerken en te gebruiken 
kan de waargenomen instrumentaliteit van informatie verlagen. 

Een gebrekkige informatiebekwaamheid bestaat vooral in de lagere so-
ciale klassen, zoals wordt geïndiceerd door weinig kennis van informa-
tiebronnen (Thorelli, 1971), minder specifieke informatieverschaffing 
(Verhallen, 1975), gebrekkige kennis van verplichte aanduidingen (Day, 
1976), van vergelijkende informatie- en keuzestrategieën, zoals prijs-
aanduiding per standaardhoeveelheid (Isaksonand Maurizi, 1973) en de 
lage lidmaatschapsgraad van vwo-publicerende konsumentenorganisaties 
(Engledow, 1972). De effekten van de informatiebekwaamheid op het 
waargenomen aantal en de kenmerken van informatiebronnen en op de in-
strumentaliteit van het gebruiken hiervan vormen, met andere oorzaken 
(vgl. paragraaf2.10), een verklaring voor de geringe informatiever-
schaffing in lage opleidings- en inkomensklassen (Scherhorn, 1964). 

Tussen de vier in deze en in de vorige paragraaf in relatie met de 
modelkomponenten besproken bronkenmerken zijn in meerdere onderzoeken 
halo-effekten gekonstateerd. 
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Personen die een bron als machtig en aantrekkelijk zien, vinden deze 
ook vaker kompetent en betrouwbaar (Wilding andBauer, 1968). Personen 
die een bron meer betrouwbaar vinden, vinden deze ook vaker kompetent 
(Shapiro, 1973). 

2.7 Informatiekosten (K)  
De tendentie tot informatiegedrag is in het model van Burnkrant een 
funktie van behoeften (M), het vermogen van informatiebronnen om in 
de behoeften te voorzien (V) en de kans dat het raadplegen van de 
bronnen ook tot het verwachte resultaat leidt (E). 
MxVxEdefinieert in feite de waargenomen opbrengst van de infor-
matie-aktiviteit. Wat in deze formule ontbreekt is een aparte term 
voor de bronspecifieke informatiekosten, die mede op de informatie-
gedragstendentie invloed uitoefenen. 
Anders dan bijvoorbeeld in 'cost-benefit'- en risikomodellen worden 
kostenaspekten in de 'expectancy x value'-modellen niet apart onder-
scheiden (Diller, 1978). Deze kunnen hierin als zowel tot uitdrukking 
komend in de waarde van V als van E worden gedacht. Zo kan bij V het 
beloningspotentieel als de som van opbrengsten en kosten worden ge-
zien. Bij E kan ook de kans op het verwerven hiervan als mede afhan-
kelijk van kosten worden gezien; bij moeilijke informatie (hoge ver-
wervingskosten) is de kans op een positief resultaat bijvoorbeeld 
kleiner dan bij gemakkelijke informatie. 
Beter lijkt het echter om apart te onderscheiden tussen de instrumen-
tele waarde van een bron, de kans op grond van de waargenomen be-
trouwbaarheid dat het raadplegen hiervan tot het bedoelde resultaat 
leidt en de kosten om zich de informatie hieruit te verwerven en te 
verwerken. 
Deze kosten kunnen in de formule door een aparte term K worden voor-
gesteld, die bij de bepaling van de bronnenvoorkeur en de keuze voor 
informatiegedrag dienen te worden afgewogen tegen de opbrengsten uit 
MxVxE. De formule is dan: BT, g; Bp  = CMxVxE3- K. 
De kosten bestaan uit verwerving5- en verwerkingskosten in termen van 
geld, tijd, psychische en fysieke energie. Aanwending van deze 
'middelen' betekent uitsluiting van alternatieve aanwendingen, zodat 
tevens 'opportunity costs' kunnen ontstaan. 

2.8 Bronkenmerken en intermedigrende cognitieve reakties  
Meer dan op hun effekt op de informatieverschaffing zijn bronkenmer-
ken naar hun invloed op de effektiviteit van hun informaties onder-
zocht. Een overzicht van dergelijke onderzoeken geven Dholakia en 
Sternhal (1977). Bij experimentele vergroting van betrouwbaarheid of 
kompetentie en aantrekkelijkheid, dit laatste door manipulatie van 
overeenkomsten en verschillen tussen zender en ontvanger, blijkt de 
effektiviteit in attitudeverandering van een bron toe te nemen. 
Bij de verklaring van deze samenhangen en ook voor het ontbreken 
hiervan door interaktie-effekten baseren Dholakia en Sternhal zich op 
de theorie van de 'cognitive response analyses'. Deze theorie biedt, 
behalve voor de verklaring van de samenhang tussen bronkenmerken en 
informatie-effektiviteit, tevens aanknopingspunten voor de verklaring 
van de samenhang tussen bronkenmerken en informatiegedrag. 
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Uitgangspunt hierbij is de cognitieve reaktie op de inkomende informa-
ties in de vorm van aktivering van intermedarende variabelen. 
Wright (1973) onderscheidt er hiervan een drietal: tegenargumentatie, 
ondersteunende argumentatie, bron-depreciatie. 
Wanneer inkomende informaties in strijd zijn met bestaande kennis en 
opvattingen, kunnen deze tegenargumentatie aktiveren, waardoor de in-
formatie kan worden geneutraliseerd of verworpen. Wanneer inkomende 
informaties in verband kunnen worden gebracht met bestaande opvattin-
gen en kennis, kan ondersteunende informatie wordén geaktiveerd, waar-
door de kans op aanvaarding wordt vergroot. 
Dergelijke cognitieve reakties kunnen ook door bronkenmerken ontstaan: 

"a highly credible source serves as a cue that inhibits counter 
argumentation, while a low credible source facilitates these 
responses" (Dholakiaand Sternhal, 1977, pagina 224). 

Roberts en Maccoby (1974) geven een overzicht van onderzoeken, waarin 
de hypothese van de omgekeerde samenhang tussen 'source credibility' 
en 'counter argument production' is geverifieerd. De 'credibility' van 
een bron wordt bepaald door de kompetentie en betrouwbaarheid (Howard 
and Sheth, 1969). 

Als een substituut voor tegenargumentatie kan op grond van bronkenmer-
ken ook bron-depreciatie ontstaan. De bron krijgt dan als cognitieve 
reaktie een extra negatieve waardering en kan daardoor worden verwor-
pen. Op grond van de door Cox (1967-a) gekonstateerde vetofunktie, kan 
een dergelijke reaktie vooral bij een lage betrouwbaarheid worden ver-
wacht. 
Als tegenpool van depreciatie kan, hoewel niet in de literatuur ver-
meld, ook een reaktie van bron-appreciatie worden verondersteld. Hier-
bij krijgen bronnen een extra hoge waardering. De op pagina 52 vermel-
de positieve halo-effekten zouden als een gevolg van bron-appreciatie 
kunnen worden verklaard, waarbij een hoge waarde op een bepaald ken-
merk leidt tot een hoge overall-waardering. 
Negatieve halo-effekten, waarbij een lage waardering op een bepaald 
kenmerk leidt tot een lage overall-waardering, kunnen op dezelfde 
wijze met bron-depreciatie worden verklaard. 
Hoge waarden voor bronkenmerken fungeren via de samenhang met derge-
lijke cognitieve variabelen als 

"facilitating context that will lower the barriers" (Howard and 
Sheth, 1969, pagina 373) 

voor het verschaffen en het gebruiken van informaties. 

2.9 Specifieke bronkenmerken  
De waarde van informatiebronnen wordt bepaald door de kenmerken hier-
van, waarbij vanuit de motivatie van onzekerheids- of risikoreduktie 
(M), vooral kompetentie (V), betrouwbaarheid (E) en kosten (K) van be-
lang zijn. Deze kenmerken bepalen zowel de bronnenvoorkeur, respektie-
velijk keuze, als de uitgebreidheid van informatieverschaffing (vgl. 
paragraaf 2.10). 
Ten aanzien van de keuze van informaties (en bronnen) stelt Cox 
(1967-a) vast dat: 
-  De konsument dj é informaties zal zoeken die voor de verkleining van 

zijn specifieke onzekerheid het meest geschikt zijn. 
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Als de onzekerheid vooral psycho-sociale aspekten betreft, zal de 
informatieverschaffing vooral hierop zijn gericht etc. 

- De konsument binnen de relevante soort informaties de voorkeur zal 
geven aan die hieruit, die de hoeveelheid onzekerheid het beste 
kunnen verkleinen: met de gunstigste opbrengst-kosten ratio. 

De soort onzekerheid kan tussen en in verschillende fasen van het 
koopproces verschillen. De bruikbaarheid voor vermindering hiervan 
wordt vooral door de probleem-specifieke kompetentie bepaald, ter-
wijl de betrouwbaarheid en de bronspecifieke kosten additionele 
keuzekriteria kunnen vormen. 

De kompetenties van informatiebronnen kunnen worden onderscheiden 
naar de verschillende soorten onzekerheid, die in de keuzematrix kun-
nen voorkomen. Voor de 'evoked set'-dimensie van de matrix (in aan-
merking komende merken) kan dit bestaan uit kompetentie voor informa-
tie om produkten te identificeren en voor het verkrijgen van markt-
overzicht. Voor de keuzekriteria-dimensie uit kompetentie voor infor-
maties voor de vorming van keuzekriteria over uiterlijk waarneembare 
(of navraagbare) en niet-waarneembare produktkenmerken. De eerste be-
treffen de uiterlijke produktkenmerken, de prijs en leveringskondi-
ties en psychologische en sociale belevingskwaliteiten, die vaak 
vooral met de uiterlijke produktkenmerken samenhangen. De tweede be-
treffen de ekonomische en technische kwaliteit, die meestal pas 
tijdens het gebruik blijkt. 
De kompetentie kan ook de celwaarden in de keuzematrix betreffen, 
waarbij, korresponderend met de keuzekriteria, tussen waarderingsin-
informatie over waarneembare en niet-waarneembare produktkenmerken 
kan worden onderscheiden. 
In het schema op pagina 56 (figuur 9) zijn de verschillende soorten 
informatiebronnen naar deze kompetenties beoordeeld (kolom 1 tot en 
met 6). Kolom 7 geeft een beoordeling van de, niet-probleemspeci-
fieke, betrouwbaarheid en de kolommen 8 en 9 van de bronspecifieke 
informatiekosten. Deze waarderingen worden in het volgende toege-
licht. 
Macht en aantrekkelijkheid zijn als verdere bronkenmerken niet opge-
nomen, maar alleen kenmerken die voor onzekerheidsreduktie van belang 
zijn. Deze sociale kenmerken zijn alleen bij de persoonlijke bronnen 
van belang en kunnen verder moeilijk in algemene zin worden beoor-
deeld. 

1) Primaire informaties  

1.1 en 1.2: Kompetentie met betrekking tot produktbeschrijvende en 
overzichtsinformaties. 
Primaire informaties hebben we onderscheiden in: 1) rechtstreekse 
waarneming; 2) proefgebruik; 3) gebruikservaring met een soortge-
lijk produkt. 
Hiervan is gebruikservaring een belangrijke bron van warenkennis, 
van waaruit produkten kunnen worden geïdentificeerd en tussen het 
aanbod kan worden onderscheiden. 
Primaire informatie in de vorm van winkelbezoek en rechtstreekse 
waarneming van produkten, is een van de belangrijkste bronnen voor 
marktoverzicht en vorming van de 'evoked set'. 
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1.3 en 1.4: Kompetentie met betrekking tot de vorming van keuze-
kriteria. 
Waarneming van produkten en ervaring hiermee kunnen een belang-
rijke bron zijn bij het ontstaan en de specificering van keuze-
kriteria, maar alleen voor die aspekten die op deze wijze kunnen 
worden vastgesteld. Zintuiglijke waarneming is hierbij vooral voor 
uiterlijke aspekten van belang, inzicht in relevante gebruiksas-
pekten wordt hierdoor over het algemeen niet verkregen. Proefge-
bruik biedt voor dit laatste meer soelaas, behalve ten aanzien van 
kenmerken die pas op langere termijn blijken. Gebruikservaring 
over de volledige levenscyclus verschaft het meeste inzicht in de 
relevante intrinsieke kenmerken, voor zover die tenminste door de 
konsument kunnen worden onderkend en onthouden (Ellinger, 1966). 
De relevantie van deze ervaringen bij een nieuwe aanschaf is ech-
ter sterk afhankelijk van de inmiddels opgetreden veranderingen 
in het aanbod. 

Produkten zijn, behalve funktionele objekten, tevens kulturele ar-
tefakten met een psycho-sociale betekenis. Over de sociaal-rele-
vante keuzekriteria verschaffen waarneming en konkrete omgang met 
het produkt op zichzelf geen informatie; hiervoor zijn vooral de 
konsumentenbronnen kompetent. 

1.5 en 1.6: Kompetentie met betrekking tot waarderingsinformatie. 
Zoals bij de vorming van keuzekriteria, is ook hier de kompeten-
tie van primaire informaties beperkt tot die kenmerken die zin-
tuiglijk kunnen worden vastgesteld, in dit geval betrouwbaar voor 
de aanschaf zelf kunnen worden beoordeeld. 
Primaire waarnemingsinformaties zijn daarbij vooral van belang bij 
de beoordeling van uiterlijke produktkenmerken en de hiermee 
samenhangende sociaal-psychologische belevingswaarden. Zo wordt 
kleding, waarbij deze risiko-aspekten vaak bepalend zijn, veelal 
uitsluitend op grond van primaire waarnemingsinformatie gekocht. 
Voor de beoordeling van uiterlijke aspekten, is de eigen waarne-
ming ook de meest valide bron, omdat hierbij geen vertekening kan 
ontstaan door de beperkingen van een medium, bijvoorbeeld door al-
leen semantische of tweedimensionele voorstelling, of vanwege de 
belangengebonden aard van een bron, wat kan leiden tot een over-
dreven of eenzijdige voorstelling. Wimmer (1975) wijst er echter 
op dat ook bij eigen rechtstreekse waarneming van het produkt be-
invloeding van de waardering niet is uitgesloten. Als voorbeelden 
noemt hij het effekt van de toevoeging van uit funktioneel oogpunt 
irrelevante kenmerken, zoals gele kleurstof aan margarine, de aro-
matisering van koffie (koffiepoeder is reukloos) en van dames-
kousen. Te denken is verder aan de effekten van merknaam, de ver-
pakking en van andere elementen uit de marketingmix op of bij het 
produkt. 

Voor de waardebepaling van niet-uiterlijke kenmerken, die pas tij-
dens het gebruik blijken, is de bruikbaarheid van primaire infor-
maties gering. Dit geldt uiteraard vooral voor waarneming vóór de 
aanschaf, maar ook bij proefgebruik en zelfs na langdurige erva-
ring kan soms over bepaalde produktkenmerken geen oordeel worden 
gevormd. 
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Beperkende faktoren kunnen hierbij zijn: technische gekompliceerd-
heid, gebrek aan beoordelingskennis, de onderlinge verwevenheid 
van aspekten en de geleidelijkheid van bepaalde processen. Ook kan 
bijvoorbeeld door een onjuist gebruik de konsument het produkt 
verkeerd beoordelen. 
De belangrijkste beperking van ervaringsinformatie is echter dat 
deze, vooral bij duurzame produkten met lange levensduur, slechts 
betrekking heeft op één of enkele merken en sterk kan zijn ver-
ouderd. Deze bron is dan ook weinig bruikbaar bij de beoordeling 
van andere merken of nieuwere typen en biedt daardoor geen bijdra-
ge voor het verkrijgen van marktdoorzicht en het vinden van een 
kwalitatief-optimaal produkt. 

Waar de konsument de kompetentie mist om zelf rechtstreeks kwali-
teitsaspekten te beoordelen, kan hij zich tot meer kompetente 
bronnen richten of de beoordeling op surrogaat-indikatoren base-
ren. Een voorbeeld van het effekt van een dergelijke pseudo-
indikator op de kwaliteitswaardering geeft Gaedeke (1973). Hij 
vond een aanzienlijk verschil in de waargenomen kwaliteit van het-
zelfde produkt naar gelang dit met het opschrift 'made in U.S.A.' 
of 'made in' een Aziatisch of Zuid Amerikaans land was voorzien. 

1.7: Betrouwbaarheid. 
Van lage betrouwbaarheid, doordat de bedoelingen van de bron te-
gengesteld zijn aan de belangen van de konsument, is bij primaire 
informaties geen sprake: de konsument is zijn eigen bron. 
Wel kan de betrouwbaarheid laag zijn, in de zin van lage validi-
teit van eigen waarnemingen en ervaringen, wat vooral bij de niet-
uiterlijk waarneembare produkteigenschappen het geval kan zijn. 

1.8: Kosten. 
De verwervingskosten van primaire informaties kunnen substantieel 
zijn, zoals wanneer het verwerven van overzicht via waarneming 
tijd vergt en vervoerskosten meebrengt. Deze kosten van marktover-
zicht variëren voornamelijk met de mate van ruimtelijke koncentra-
tie van het aanbod en het aantal produktvarianten. Ook het verwer-
ven van gebruikservaring kan (geld) kosten meebrengen, zoals bij 
proefgebruik van verbruiksartikelen. 
De verwerkingskosten daarentegen, die hier bestaan uit kosten van 
waarneming en het aktualiseren van geheugeninformatie, zijn vrij-
wel nihil. 

2) Aanbiedersbronnen  
De commerciële bronnen worden door Howard en Sheth (1969) in 
'direct and indirect (via opinieleiders) advertising' en 'personal 
selling' onderscheiden. 
'Indirect advertising' zullen wij hier tot de konsumentenbronnen 
rekenen, omdat hierbij de inhoud van de informaties niet  -  in 
ieder geval niet rechtstreeks  -  onder kontrole van de aanbieders 
staat. 

2.1 en 2.2: Kompetentie met betrekking tot produktbeschrijvende en 
overzichtsinformatie. 
De bijdrage van de afzetreklame in de informatiebehoefte van de 
konsument, ligt vooral in het bekendmaken met het aanbod en het 
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verschaffen van een konceptuele struktuur, waarmee het aanbod kan 
worden geidentificeerd, ingedeeld en beschreven. Met deze orignta-
tiefunktie (Albrecht, 1968) levert de reklame tevens een belang-
rijke bijdrage aan het verkrijgen van marktoverzicht en de vorming 
van de 'evoked set'-dimensie van de keuzematrix. 
De gedetailleerdheid van deze informaties wordt daarbij volgens 
Kuhlmann(1971)vooral door het type medium bepaald. De 'snelle 
media', zoals radio, t.v., affiches e,d., informeren voornamelijk 
over bestaan en herkomst en minder over produktattributen. De 
'langzame media', zoals katalogi, prospektussen en gebruiksaanwij-
zingen, verschaffen meer gedetailleerde informaties. 

2.3 en 2.4: Kompetentie met betrekking tot de vorming van keuze-
kriteria. 
Vanuit de oriënteringsfunktie informeert de reklame vooral over 
uiterlijke produktkenmerken, waardoor deze een belangrijke bron 
vormt voor het ontstaan en de specificering van dergelijke keuze-
aspekten. Vanwege de rol van de reklame bij psychologische pro-
duktdifferentiatie, is deze ook voor de specificering van psycho-
logische keuze-aspekten van belang. Evenmin als de primaire infor-
matie biedt de reklame echter veel aanknopingspunten voor sociaal-
relevante keuzekriteria. Massamedia kunnen nu eenmaal moeilijk in-
formeren over wat in een specifieke sociale omgeving als wenselijk 
en aanvaardbaar wordt gezien. Op dit terrein zijn vooral de per-
soonlijke bronnen kompetent. 
Waar deze persoonlijke kontakten ontbreken of minder toegankelijk 
zijn, zoals bij identifikatie met niet-lidmaatschapsgroepen, kan 
echter ook de reklame soms sociaal-relevante keuzekriteria bie-
den, zoals in de vorm van wat Scherke (1964) 'Konsum-Leitbilder' 
noemt. Deze kunnen bestaan uit de gepresenteerde associaties van 
een produkt met positieve referentiegroepen of -personen en met 
sociaal-aantrekkelijke waarden. Deze 'Leitbilder' kunnen dan als 
rolmodel fungeren. 

Bij te dragen aan de marktdoorzichtigheid behoort volgens Kuhlmann 
(1971) niet tot de reklamedoelstellingen. De reklame informeert 
dan ook niet of nauwelijks, in de zin van objektieve vergelijkbare 
informatie, over kwaliteitsaspekten. Deze eigenschappen worden wel 
in de reklame genoemd, waardoor deze wel aan het ontstaan en de 
specificering van overeenkomstige keuzekriteria kunnen bijdragen. 
Dit noemen geschiedt vaak in de vorm van een claim: produkt X is 
veilig(er), ekonomisch(er), betrouwbaar(der) etc. 
Dergelijke claims zijn voor de vorming van de set van relevante 
keuzekriteria voor kwaliteitsaspekten echter vaak slechts be-
perkt bruikbaar doordat deze claims 6f zeer globaal zijn, 6f al-
leen betrekking hebben op een of enkele attributen met een veron-
derstelde bijzonder positieve waarde, of geheel ongefundeerd zijn. 

Tot de aanbiedersb_onnen behoort, behalve de afzetreklame in zijn 
talrijke vormen, ook de persoonlijke verkoop. Deze heeft volgens 
Howard en Sheth (1969), vergeleken met massamedia-informatie, een 
drietal voordelen: 
- Specifieker: Bij massamedia worden individuele verschillen 
konstant verondersteld. 
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In persoonlijk kontakt kan beter worden afgestemd op de speci-
fieke omstandigheden en kapaciteiten van de ontvanger, 

- Duidelijker: Massakommunikatie is eenrichtingsverkeer. In per-
soonlijk kontakt heeft de ontvanger de mogelijkheid onduidelijk-
heden naar voren te brengen en hierover nadere opheldering te 
verkrijgen. 

- Relevanter: Massamediakommunikatie is veelal eenzijdig en onvol-
ledig. Persoonlijk kontakt biedt de mogelijkheid de informatie 
toe te spitsen op die aspekten die voor de ontvanger van spe-
ciaal belang zijn. 

De voorlichting van detaillist of verkooppersoneel kan een belang-
rijke bron zijn voor informatie over kwaliteitsaspekten. De hier-
voor nodige warenkennis kan echter tussen deze personen sterk ver-
schillen. In het algemeen kan worden gesteld dat deze kennis posi-
tief samenhangt met de vakkennis en negatief met de breedte van 
het assortiment. 
De meer specifiek-informerende persoonlijke bronnen kunnen ook, 
beter dan massamedia, over sociaal-relevante keuze-aspekten advi-
seren. De kompetentie hierin van de verkoper zal over het alge-
meen groter zijn naarmate de sociale afstand met de konsument 
kleiner is. 

2.5 en 2.6: Kompetentie met betrekking tot waarderingsinformatie. 
De bruikbaarheid van reklame-informaties voor produktevaluatie 
verschilt sterk naar gelang het om uiterlijke of niet-uiterlijke 
kenmerken gaat. De afbeeldingen en beschrijvingen in reklame-
materiaal kunnen, zoals het floreren van postorderbedrijven be-
wijst, voldoende zijn om de uiterlijke kenmerken en hiermee samen-
hangende sociale en psychologische belevingsaspekten te waarderen. 
Voor de objektieve en vergelijkende waardering van niet-uiterlijke 
of kwaliteitsaspekten verschaft de reklame echter nauwelijks in-
formatie of aanknopingspunten. 
Voor zover dergelijke informaties wél in de reklame voorkomen, 
hebben deze, met voornamelijk als doel bij te dragen aan de pro-
duktidentiteit en de indeling in produktklassen, vooral op kapa-
citeitskenmerken betrekking. Hiertoe behoren bijvoorbeeld de aan-
duiding van lichtgevoeligheid van fotografisch materiaal, aantal 
pk's van motoren, aantal Watt's van elektrische apparaten en de 
verschillende DIN-waarden bij audio-apparatuur. Enkele andere uit-
zonderingen op de regel, dat in de reklame over het algemeen geen 
gestandaardiseerde informaties over niet-uiterlijke aspekten wor-
den verschaft, zijn: de hi-fi-aanduiding bij audio-apparatuur, 
versheidsaanduidingen bij levensmiddelen en kwaliteitsklassen bij 
agrarische produkten. 
Dat de bruikbaarheid voor de konsument van reklame-informaties 
vooral ligt bij het verschaffen van marktoverzicht en minder bij 
de produktwaardering, blijkt uit een groot aantal onderzoeken over 
het gebruik van informatiebronnen in de verschillende fasen van 
het koopproces, waarvan Arndt (1967) en Kohn-Berning en Jacoby 
(1974) een overzicht geven. Hieruit blijkt dat in de oriënterende 
fase van het decisieproces vooral massamedia worden gebruikt en 
in de evaluatiefase het meest persoonlijke bronnen. 
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Ook tot de aanbiedersbronnen behorend, maar wél een belangrijke 
bron voor vergelijkende waarderingsinformatie is het verkoopge-
sprek. 
Olshavsky (1973), die een 40-tal protokollen van verkoopgesprekken 
voor koelkasten en t.v.'s heeft geanalyseerd, vond in overeenstem-
ming met de bovengenoemde onderzoeken dat hierin nauwelijke oriën-
teringsinformatie, maar voornamelijk waarderingsinformatie werd 
verschaft. 
Verder vond hij bij de verkopers duidelijke trekken van een infor-
matie-machtspositie. De verkoper bepaalde in hoofdzaak welke en 
hoeveel merken werden besproken, terwijl deze ook sterke invloed 
uitoefende op de produktwaardering door bij verschillende merken 
de aandacht van de konsument selektief op verschillende attributen 
te richten. De konsument gaf daarbij soms blijk van volledige oor-
deelsafhankelijkheid: 

"In some cases the customer completely abdicated her 
responsibility for such evaluation and simply asked for the 
salesman's recommendation" (pagina 212). 

2.7: Betrouwbaarheid. 
Weinig vertrouwen bij de konsument in de objektiviteit en volle-
digheid van de informaties is het zwakke punt bij de aanbieders-
bronnen, wat een sterk negatief effekt heeft op de attentiewaarde 
en de effektiviteit hiervan (Howard andSheth, 1969). Objektieve 
en volledige voorlichting is nu eenmaal niet de doelstelling van 
deze bronnen, maar volgens Kuhlmann (1971, pagina 82): 

"potentiële kopers zodanig te beinvloeden dat zij hun koopbeslis-
sing ten gunste van de reklame makende onderneming of groep la-
ten uitvallen". 

Dat de betrouwbaarheid van 4e reklame ook in Nederland als laag 
wordt ervaren, blijkt uit het NRS-onderzoek (1973): 62 % van de 
ondervraagden vinden de reklame vaak oneerlijk en misleidend; 87 % 
vindt dat ze produkten vaak beter en mooier voorstelt dan ze zijn. 
Andrén (1975), die een inhoudsanalyse op een 300-tal reklamebood-
schappen heeft uitgevoerd, definieerde daarbij ook een norm voor 
eerlijkheid. Reklameboodschappen worden als 'oneerlijk' beschouwd, 
als de argumenten kontroversieel waren of - volgens experts - dui-
delijk onwaar. Van de beargumenteerde boodschappen was dit bij 
30 % het geval. 

Of de waargenomen betrouwbaarheid van kommerciële persoonlijke 
bronnen verschilt van die van de massamedia, is ons uit empirisch 
onderzoek niet bekend. Vanwege een drietal oorzaken kan deze ech-
ter relatief hoog zijn: 
1) Vanwege halo-effekten van sociale attributen als macht en aan-

trekkelijkheid op de geloofwaardigheidskenmerken (credibility) 
van expertise en betrouwbaarheid. Volgens Berscheid (1966) zal 
de verkoper, die toont verstand te hebben van het probleem van 
de konsument, als 'aantrekkelijk' overkomen en meer effektief 
zijn. De grotere verkoopeffektiviteit kan dan het gevolg zijn 
van een halo-effekt van aantrekkelijkheid op betrouwbaarheid. 
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2) Het belang van de detaillist is, anders dan bij fabrikantenre-
klame, vaak minder verbonden met een bepaald merk of produkt. 
Binnen zijn assortiment kan deze een betrekkelijk grote vrij-
heid hebben om over pro's en kontra's te adviseren. Settle en 
Golden (1974) vonden dat door verschaffing van zowel positieve 
als negatieve informaties de waargenomen betrouwbaarheid toe-
nam. 

3) Een detaillist is vaak afhankelijk van een vaste, lokaal be-
grensde kliëntele. Onbetrouwbare advisering en daardoor nega-
tieve mondreklame kunnen dan tot klantenverlies leiden. 

2.8: Kosten. 
Aanbiedersbronnen zijn volgens Cox (1967-d) 'low cost'-informatie-
bronnen. De verwervings- en verwerkingskosten kunnen tussen de 
verschillende vormen echter nogal verschillen. Deze beide kosten-
soorten zijn bij de 'snelle media' het laagst. Deze verschaffen 
hun informaties gratis en ongevraagd en voor verwerking is geen 
bijzondere en bewuste inspanning nodig. Bij de 'langzame media' 
zijn, voor zover deze bestaan uit bladen die de konsument toch al 
regelmatig ontvangt of koopt, de verwervingskosten eveneens nihil. 
Deze kunnen echter substantieel worden wanneer de konsument dit 
type media-informatie, bijvoorbeeld voor het verkrijgen van markt-
overzicht, zélf moet gaan verwerven. Te denken is hierbij aan de 
tijd- en vervoerskosten, die kunnen ontstaan bij het verzamelen 
van folders en andere schriftelijke dokumentatie. De verwerkings-
kosten van deze langzame media-informaties kunnen, naarmate deze 
uitgebreider en technischer zijn, eveneens toenemen. 

Bij informatie-inwinning bij persoonlijke bronnen als detaillisten 
en verkooppersoneel bestaan de verwervingskosten uit vervoers- en 
tijdkosten. Deze nemen toe met de geografische afstand tot en tus-
sen de verkooppunten en het aantal en de tijdsduur van de gesprek-
ken. De verwerkingskosten zijn hierbij relatief gering, doordat de 
informaties optimaal kunnen worden afgestemd op de kapaciteiten en 
de interessen van de konsument. 

3) Konsumentenbronnen  
Deze bestaan uit de persoonlijke bronnen, die niet onder direkte 
kontrole van aanbieders staan. De informaties hiervan kunnen oor-
spronkelijk zijn, of weer afkomstig uit andere bronnen, waarbij 
deze persoonlijke bronnen als 'relais' fungeren, d.w.z. alleen 
voor opvang en verdere doorgave. Zuiver als relais hebben deze 
bronnen geen eigen informatiekarakteristieken. Om de verschilpun-
ten met de andere soorten bronnen te aksentueren, zullen daarom 
hier alleen de kenmerken van persoonlijke bronnen als autonome 
bronnen worden besproken, die als basis hebben eigen ervaring en 
de sociaal-strukturele relatie met de ontvanger. 

3.1 en 3.2: Kompetentie met betrekking tot produktbeschrijvende 
en overzichtsinformatie. 
Produkten zijn volgens White (1959) kulturele artefakten. Veel 
kennis over produkten om deze te identificeren en te onderschei-
den, worden daarom doorgegeven en overgedragen in processen van 
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akkulturatie en enkulturatie, waarbij persoonlijke kontakten een 
primaire rol spelen. 
Voor het verkrijgen van marktoverzicht voor de evoked set-
dimensie van de keuzematrix, zijn deze persoonlijke bronnen van 
geen speciaal belang. Informaties van familie, kennissen etc. kun-
nen hierbij over het algemeen eigen primaire informaties in de 
vorm van winkelbezoek, van beurzen etc. en aanbiedersbronnen zoals 
de reklame, assortimentsoverzichten door verkopers etc., niet ver-
vangen. 

3.3 en 3.4: Kompetentie met betrekking tot de vorming van keuze-
kriteria. 
Deze persoonlijke bronnen zijn van speciaal belang voor twee typen 
keuzekriteria: voor de vooral met uiterlijke aspekten samenhangen-
de sociaal-relevante kenmerken en voor de niet direkt waarneembare 
gebruiksaspekten. 

Voor de sociale betekenisgeving van produkten, zijn persoonlijke 
kontakten de belangrijkste bron. De oorzaak hiervan is dat bij 
produkten als kultyrele artefakten de produktwaarderingen en 
-voorkeuren tussen sociale groepen en klassen sterk kunnen ver-
schillen. 

De aard en de soort produkten, die men bezit, worden dan ook wel 
in indexen voor sociale klasse gebruikt, zoals in die van Chapman 
(1955). De groepsgebondenheid van produktwaardering blijkt o.a. 
hieruit dat de sociale status van konsumptieve opinieleiders 
meestal gelijk is aan die van hen die hierdoor worden beïnvloed 
(Robertson, 1973). 
Vanwege deze specifieke kompetentie van het sociale netwerk mag 
worden verwacht dat deze bron vooral bij die produkten zal worden 
gebruikt, waarbij de sociale risiko-aspekten overheersend zijn. In 
overeenstemming hiermee vonden King en Summer (1967) bij de aan-
schaf van kleding de direkte sociale omgeving als meest gebruikte 
bron voor op de persoon toegespitste mode-informatie. Deze bron 
bleek echter van minder belang voor algemene mode-informatie zoals 
trends, en voor overzichtsinformatie over wat waar verkrijgbaar 
is en over prijzen. 

Informaties van vrienden, bekenden etc. kunnen verder vooral bij 
de vorming van keuzekriteria voor gebruiksaspekten van belang 
zijn, waarbij van hfin primaire gebruikservaringen kan worden ge-
leerd. Het belang van deze bron hiervoor blijkt bijvoorbeeld bij 
Katona en Mueller (1966), waar 50 % van de kopers van bepaalde 
duurzame produkten voor de aanschaf met vrienden of kennissen had 
overlegd, of bij hen thuis een gelijksoortig produkt had bekeken. 
Informaties van vrienden en bekenden bleek in dit onderzoek zelfs 
de belangrijkste bron. Legrand en Udell (1964) vonden voor andere 
duurzame produkten eenzelfde uitkomst. Bij kleine huishoudelijke 
apparaten vond Udell (1966) informaties van vrienden, familie en 
buren als de op één na belangrijkste bron, na eigen ervaring. 

Voor de kompetentie van persoonlijke kontakten als bron voor keuze-
kriteria - en beoordelingsinformatie - gelden, voor zover deze uit 
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waarneming en ervaring afkomstig zijn, dezelfde voorwaarden als 
voor de eigen primaire informaties. Deze kompetentie wordt vooral 
bepaald door de mate waarin de ander relevante aspekten kan onder-
kennen en beoordelen en deze informatie nog aktueel is, waarbij 
Cox (1967 -d) over deze eerste voorwaarden opmerkt: 

"You may assume that your neighbor will speak the truth as he 
sees it, but there is no guarantee that he always knows what he 
is talking about" (pagina 179). 

3.5 en 3.6: Kompetentie met betrekking tot waarderingsinformaties. 
Zoals uit op pagina 60 vermelde onderzoeken bleek, worden persoon-
lijke bronnen vooral in de evaluatiefase gebruikt. Deze bronnen 
zijn in deze fase speciaal kompetent voor het specificeren van 
keuzekriteria en voor waarderingsinformatie over sociaal-relevante 
attributen. Verder zijn deze bronnen enigermate kompetent voor 
waarderingsinformatie over gebruiksaspekten, waarbij dezelfde be-
perkingen gelden als onder 1.6 voor de eigen ervaringen zijn ver-
meld. 

3.7: Betrouwbaarheid. 	• 

Betrouwbaarheid, in de zin van afwezigheid van kommerciele (bij)- 
bedoelingen, is het sterke punt van de 'buyer sources' en ver-
klaart mede de grote voorkeur voor deze bron als het om produkt-
waarderingsinformatie gaat. 

Behalve kommerciële zijn er volgens Arndt (1967) nog een zestal 
andere (bij)bedoelingen bij informatieverschaffing door persoon-
lijke bronnen te onderscheiden, waarvan sommigen de betrouwbaar-
heid eveneens negatief kunnen beïnvloeden: 1) altruïsme (informa-
tieverschaffing als vriendendienst); 2) demonstreren dat men goed 
geïnformeerd is; 3) afreageren van frustraties en ontevredenheid; 
4) speciale interesse (een autogek die elke gelegenheid aangrijpt 
om over auto's te praten); 5) voork6men van cognitieve dissonan-
tie; 6) verkleinen van cognitieve dissonantie. Hansen (1972) noemt 
nog twee andere motieven: 7) de behoefte aan kommunikatie en 8) 
beïnvloeding van het beeld dat men in de ogen van anderen heeft. 
Vooral de motieven 2, 3, 5 en 6 kunnen de betrouwbaarheid van de 
informaties verminderen. Een sterke behoefte om te laten blijken 
dat men 'bij' is, kan leiden tot oppervlakkig en lichtvaardig oor-
delen (motief 2). Frustraties of ontevredenheid kunnen in een over-
dreven negatief oordeel worden afgereageerd (motief 3). Cognitieve 
dissonantie kan worden voorkomen door bijvoorbeeld in een gesprek 
op positieve, maar dissonante, informatie negatief te reageren 
(motief 5). Vanuit de behoefte dissonantie te verkleinen, bijvoor-
beeld na een aanschaf, kan de neiging ontstaan té positief over 
een produkt te berichten (motief 6). 
Wat de validiteit van primaire informaties van anderen betreft, 
geldt hetzelfde als hierover bij de eigen primaire informaties is 
opgemerkt. Bij informaties van anderen is verder ook nog van be-
lang dat deze min of meer zijn gestandaardiseerd. Dit houdt in dat 
de beoordeling op dezelfde wijze is geschied als ook de informatie-
ontvanger zou doen (zelfde attributen, zelfde gewichten, zelfde 
waarderingsschaal, zelfde 'cognitieve algebra'). 
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Is dit niet het geval, dan is de informatie 'subjektief' en niet 
zonder meer voor anderen bruikbaar. 

3.8: Kosten. 
De verwervingskosten van persoonlijke informaties zijn afhankelijk 
van de beschikbaarheid en toegankelijkheid van persoonlijke kon-
takten die over specifieke produktkennis beschikken, wat vooral 
door de sociale gerntegreerdheid wordt bepaald. Hierbij zijn een 
kwantitatief en een kwalitatief aspekt te onderscheiden: hoe meer 
kennissen men heeft, des te groter de kans dat erbij zijn met spe-
ciale kennis over een bepaald produkt; hoe beter de sociale kon-
takten zijn, des te groter de kans dat men weet wat anderen hebben 
en ervan weten en des te gemakkelijker zal de aanspreekbaarheid 
hierover zijn. Hoe minder kennissen men heeft en hoe oppervlak-
kiger de kontakten hiermee zijn, des te meer tijd en moeite zal 
het kosten om iemand te vinden die ervaring heeft met een bepaald 
produkt en des te groter zullen de psycho-sociale kosten zijn bij 
het vragen om deze informaties. 

Dat er een samenhang bestaat tussen de mate van sociale geinte-
greerdheid en de beschikbaarheid en het gebruik van vooral waar-
deringsinformatie, blijkt bijvoorbeeld uit sociometrische onder-
zoeken van produktadoptieprocessen. Zo hebben Coleman, Katz en 
Menzel (1957) in een dergelijk type onderzoek de aanvaarding door 
huisartsen van een nieuw geneesmiddel onderzocht. Goed gernte-
greerde artsen met veel sociale kontakten bleken dit geneesmiddel 
eerder voor te schrijven dan meer sociaal-gersoleerde artsen. De 
onderzoekers verklaarden dit verschil uit het funktioneren van het 
sociale systeem, waarbij vooral de meer kontakten van de goed-

, geintegreerde artsen met medische specialisten als bron fungeerden 
voor het krijgen en bevestigen van waarderingsinformaties en voor 
'social validation of judgements'. 
Wat de verwerkingskosten betreft geldt hetzelfde als op pagina 62 
over de tot de aanbiedersbronnen behorende persoonlijke bronnen is 
opgemerkt. 

4) Neutrale bronnen  
Deze bestaan uit alle andere bronnen dan medekonsumenten, die zon-
der kommercigle (bij)bedoelingen onafhankelijk en objektief over 
produkten en diensten informeren. Kenmerkend is volgens Meyer Dohm 
(1965) dat deze niet 'zum Kauf veranlassen', maar als 'Markthilfe' 
fungeren. Ter garantie van objektiviteit en onafhankelijkheid, 
stellen Thorelli en Thorelli (1974) als kriterium, dat de informa-
ties niet beperkt mogen zijn tot één produkt of produktklasse. 
Branche-organisaties of door een bepaalde bedrijfstak gefinancier-
de instituten, die bijvoorbeeld in de vorm van een merk of keur-
merk informeren, worden hierdoor van de neutrale bronnen uitgeslo-
ten. 

Wat dan als neutrale bronnen resteren zijn redaktionele artikelen 
in dag- en weekbladen, door de overheid verplichte aanduidingen op 
of bij het produkt, maar vooral drie vormen van wat Thorelli 
'broad scope' informatiesystemen noemt, die alle drie op produkt- 
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onderzoek gebaseerd zijn: vergelijkend warenonderzoek, informatie-
ve etikettering en keurmerken van konsumentenorganisaties of 
(semi)overheid. In Nederland bestaan momenteel maar twee hiervan: 
vergelijkend warenonderzoek (vooral Consumentenbond) en keurmerken 
(Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen; overheid: boter-, waar-
borg-, veiligheidskeur etc.). De Stichting voor Informatieve 
Etikettering is in 1976 opgeheven. 

De keurmerken kunnen in twee groepen worden onderscheiden: die be-
trekking hebben op specifieke attributen, zoals verwerkt materiaal 
(waarborgkeur) en bepaalde funktionele kenmerken (elektrische 
veiligheid: Kerta-keur), of een globale ongespecificeerde minimum-
kwaliteit garanderen (Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen). 

Vergelijkend warenonderzoek, informatieve etikettering en keurmer-
ken vormen de belangrijkste informatiesystemen van konsumentenor-
ganisaties en daarom de belangrijkste neutrale bronnen. De drie 
systemen kunnen door het vergelijkend overzicht (tabel 1, pagina 
67) van kenmerken worden gekarakteriseerd. 

Verdere gedetailleerde beschrijvingen van kenmerken en funkties 
van neutrale bronnen geven Von Braunschweig (1965) en Brennecke 
(1964). 
Thorelli en Thorelli (1974) beschrijven in hun Consumer 
Information Handbook de verschillende organisatie- en uitvoerings-
vormen, waaronder ook mengvormen, waarin de drie informatiesyste-
men in Europa en Noord Amerika voorkomen. 
Thorelli (1970) bepleit een integratie van deze informatiesystemen 
waarbij, gebruik makend van hetzelfde produktonderzoek, de resul-
taten hiervan zowel in de vorm van vergelijkend warenonderzoek, 
informatieve etikettering als keurmerken worden gepubliceerd. De 
nadelen van elk systeem apart worden dan gekompenseerd en het be-
reik van de onderzoeksresultaten vergroot. 

4.1 en 4.2: Kompetentie met betrekking tot produktbeschrijvende 
en overzichtsinformatie. 
Informatieve etikettering en vergelijkend warenonderzoek ver-
schaffen beschrijvende informaties, waarmee produkten kunnen wor-
den getypeerd en onderscheiden. Bij keurmerken is dit niet het ge-
val, wat men echter wel tracht te ondervangen door uitgebreide 
wareninformatie in aparte publikaties te verschaffen, zoals in de 
Kopers Kompassen van de Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen. 

Aan het verkrijgen van marktoverzicht leveren informatieve etiket-
ten en keurmerken, doordat deze aan het produkt zijn gehecht, geen 
bijdrage. Vergelijkend warenonderzoek daarentegen biedt, meer dan 
enige andere bron, steun bij een snelle marktoriëntatie. Het ver-
schaft een overzicht van de belangrijkste merken in een produkt-
klasse, die daarbij zijn gekozen op grond van kriteria als markt-
aandeel, regionaal bereik of reklame-inspanning. Op basis hiervan 
en hun verdere kenmerken en prijzen kan de konsument in principe 
reeds een 'evoked set' vormen of tot een bepaalde aanschaf be-
sluiten. 



Tabel 1:  
Verschillen tussen vergelijkend warenonderzoek, informatieve etikettering en keurmerken. 

Vergelijkend warenonderzoek 

Geeft gedetailleerde beschrijving van 
uiterlijke kenmerken, meetresultaten 
van niet-uiterlijke aspekten en verge-
lijkende totaalbeoordeling van produk-
ten  
óeeft een representatieve dwarsdoor-
snede van de markt van de diverse uit-
voeringen uit een bepaalde produkt-
klasse op één bepaald moment.  
De geldigheid is bij snelle wisseling 
van modellen en sterke prijsfluktua-
ties beperkt 

ómvat alleen merkartikelen met een 
relatief konstante kwaliteit en die 
gemakkelijk herkenbaar zijn.  
Informatie is gedetailleerd en kom-
pleks. Verwerking vereist motivatie 
en intellektuele vaardigheden. 
Informatie is niet op het ogenblik 
van aanschaf bij het produkt zelf 
aanwezig, maar moet via medium worden 
betrokken. 
Door de vergelijkenderwijs gepresen-
teerde beschrijvende en evaluerende 
informatie, is marktoverzicht en 
-doorzicht relatief gemakkelijk ver-
krijgbaar. 

Voor uitvoering geen afhankelijkheid 
van het bedrijfsleven. 

Informeren per artikel. 

Informatie bestaat uit skores op een 	Informatie bestaat 111£  
beperkt aantal attributen en kan snel bool en kan zonder inspanning zeer 
worden opgenomen en verwerkt, 	snel worden opgenomen en verwerkt.  
Informatie bevindt zich op het produkt zelf. 

Bieden geen bijdrage voor het verkrijgen van marktoverzicht. 
Vergroot marktdoorzich 	Vergroot marktdoorzicht door garantie 
bij het vinden van het funktioneel- 	van minimumwaarden voor materiaal- en 
en ekonomisch-optimale produkt, wan- 	funktionele kenmerken. Verschaft geen 
neer in een produktklasse op ruime 	steun bij het vinden van het optimale 
schaal toegepast. 	 produkt.  
Toepassing afhankelijk van marketingstrategie. 

Informatieve Etikettering 	Keurmerken 

Verschaft alleen meetresultaten van be- Verschaft alleen specifieke of globale 
perkt aantal niet-uiterlijke kenmerken. beoordelingsinformatie. 

Zijn steeds aktueel, want hebben betrekking op het artikel waarop etiket of 
merk is gehecht. 
De fabrikant verplicht zich relevante 	De fabrikant verplicht zich relevante 
wijzigingen in zijn produkt op het 	wijzigingen in zijn produkt aan het 
etiket tot uitdrukking te brengen 	keuringsinstituut mede te delen, waar- 

na  nieuwe beoordeling kan plaatsvinden. 
produkten dienen eveneens een konstanie Rwalifiif -E;-5;EifUn7 - ffligr - a3R-Riét= --  
merkartikelen kunnen van een etiket of keurmerk worden voorzien. 
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4.3 en 4.4: Kompetentie met betrekking tot de vorming van keuze-
kriteria. 
Informatieve etiketten en keurmerken informeren alleen over niet 
direkt waarneembare eigenschappen. Voor de vorming van keuzekri-
teria met betrekking tot uiterlijke kenmerken is vergelijkend wa-
renonderzoek alleen in bepaalde opzichten bruikbaar, doordat het 
ook afbeeldingen van de onderzochte produkten bevat. Door de aard 
van deze afbeeldingen (klein, tweedimensioneel, zwart-wit) is de-
ze bruikbaarheid, vergeleken met afbeeldingen in reklamemateriaal 
en van eigen waarneming, echter betrekkelijk gering. 
Evenmin als massamedia biedt vergelijkend warenonderzoek verder, 
evenmin als informatieve etikettering en keurmerken, veel aan-
knopingspunten voor sociaal-relevante keuzekriteria. 
Voor het ontstaan en de specificering van keuzekriteria met be-
trekking tot kwaliteitsaspekten is vergelijkend warenonderzoek 
echter, door de gedetailleerde beschrijving en beoordeling hier-
van, een van de belangrijkste bronnen. 
Ook informatieve etikettering is voor deze zelfde beoordelingskri-
teria een belangrijke bron. 
Het aantal beoordeelde dimensies is hierbij echter over het alge-
meen kleiner dan in vergelijkend warenonderzoek. 
Keurmerken zijn niet bruikbaar om er keuzekriteria aan te ontle-
nen, omdat hierbij geen dimensies worden gespecificeerd. Wél kun-
nen deze zélf als keuzekriterium fungeren, in de zin van voorspel-
ler of surrogaat-rindikator van de hierdoor gegarandeerde algemene 
of specifieke niet direkt waarneembare eigenschappen. 

4.5 en 4.6: Kompetentie met betrekking tot waarderingsinformatie. 
De bruikbaarheid van de drie neutrale bronnen voor waarderingsin-
formatie over uiterlijke aspekten is gering (vergelijkend waren-
onderzoek) tot nihil (informatieve etikettering en keurmerken). 
Alleen vergelijkend warenonderzoek bevat beschrijvingen en afbeel-
dingen van uiterlijke kenmerken, die als basis kunnen worden ge-
bruikt om zelf produkten naar funktionele en sociaal-psychologische 
uiterlijke kenmerken te beoordelen. Vooral voor de beoordeling van 
belevingsaspekten is de bruikbaarheid echter gering. 

Voor specifieke beoordelingsinformatie over niet direkt waarneem-
bare kenmerken vormen vergelijkend warenonderzoek en informatieve 
etikettering de belangrijkste bronnen. 
Beide verschaffen objektieve en vergelijkbare, op basis van normen 
gemeten, meetresultaten van gespecificeerde niet direkt waarneem-
bare attributen. 
Vergelijkend warenonderzoek informeert hierbij het meest gede-
tailleerd en verschaft verder nog een totaalwaardering door de on-
derzochte merken als wel of niet 'aanbevolen' te klasseren. 
Keurmerken verschaffen eveneens waarderingsinformatie over niet 
direkt waarneembare kenmerken, maar niet in de vorm van meetresul-
taten, maar van een beoordeling van een dergelijk kenmerk, of van 
een ongespecificeerd totaal van dergelijke kenmerken. 
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De mate"waarin elk van de drie systemen bijdraagt aan vergroting 
van de marktdoorzichtigheid verschilt met het aantal merken en het 
aantal niet direkt waarneembare attributen, waarover deze informe-
ren. Deze bijdrage is het grootst bij vergelijkend warenonderzoek, 
dat steeds een belangrijk deel van een produktklasse omvat en over 
een groot aantal relevante aspekten gedetailleerd informeert. Voor 
informatieve etikettering is deze bijdrage, wat het aantal merken 
betreft, afhankelijk van de schaal waarop het door aanbieders 
wordt toegepast. 
Op vrijwillige basis zal de toepassing vrijwel steeds beperkt zijn, 
omdat informatieve etikettering alleen goed past bij een heel be-
paalde marketingstrategie, waarin de nadruk ligt op de werkelijke 
funktionele en ekonomische kwaliteiten van het aanbod en waarbij 
het eigen aanbod op deze kenmerken relatief hoog skoort. 
Ook wat het aantal attributen betreft is de bijdrage van informa-
tieve etikettering meer beperkt dan van vergelijkend warenonder-
zoek, omdat alleen de meest belangrijke op het etiket worden ver-
meld. 

Ook vrijwillige keurmerken worden veelal maar op een beperkt deel 
van het aanbod in een produktklasse toegepast. De bijdrage aan 
vergroting van marktdoorzichtigheid bestaat hier niet uit het ver-
schaffen van meetresultaten, maar minder specifiek uit de garantie 
dat het aanbod op één of een totaal van attributen aan bepaalde 
minimum-eisen voldoet. 

Zowel vergelijkend warenonderzoek als informatieve etikettering, 
bij ruime toepassing, vergroten in belangrijke mate de mogelijk-
heid tot keuze van een in funktioneel en ekonomisch opzicht indi-
vidueel-optimaal produkt. Keurmerken zijn echter slechts beperkt 
bruikbaar voor individuele keuze-optimalisering, aangezien deze 
slechts over drempelwaarden informeren, waarboven het aanbod nog 
aanzienlijk kan fluktueren. 

4.7: Betrouwbaarheid. 
De betrouwbaarheid van neutrale bronnen is een funktie van hun on-
afhankelijkheid van aanbieders en van de objektiviteit van de ver-
schafte informaties. 
Onafhankelijkheid van aanbieders moet waarborgen dat geen andere 
belangen dan die van de konsument op de informatieverschaffing in-
vloed uitoefenen. Konsumentenorganisaties demonstreren dit o.a. 
door het niet opnemen van reklame in hun media en het benadrukken 
van een oppositionele rol tegenover het bedrijfsleven. 

De objektiviteit van de informaties wordt door konsumentenorgani-
saties gewaarborgd door zoveel mogelijk gebruik te maken van al-
gemene normen en standaardmeetprocedures en door het onderzoek in 
eigen huis te doen of uit te besteden aan onafhankelijke institu-
ten. 
Wanneer meetwaarden of een keurmerk door de aanbieder zelf worden 
aangebracht, wordt de betrouwbaarheid gegarandeerd door een onaf-
hankelijk instituut dit periodiek en steekproefgewijs te laten 
kontroleren. 
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Door de aard van produktonderzoek kan enige subjektiviteit hierbij 
echter niet worden uitgesloten. Vooral bij de keuze van te beoor-
delen attributen en de hieraan toe te kennen gewichten is dit het 
geval. Beslissingen hierover geschieden meestal zonder onderzoek 
bij de doelgroep, mede vanuit de gedachte dat dit waarschijnlijk 
weinig oplevert of de uitkomsten zo kunnen variëren dat hiermee 
toch geen rekening kan worden gehouden. 
De totaalbeoordelingen in vergelijkend warenonderzoek in de vorm 
van een 'best buy' of aanbeveling, hebben dan ook enige onvermij-
delijke subjektiviteit. Hoewel het verschaffen hiervan in de kon-
sumentenwereld daarom aan kritiek onderhevig is, blijkt dit voor-
al door de konsumenten zelf sterk op prijs te worden gesteld. Zo 
bleek 90 % van de abonnees op het Engelse Which? een dergelijk 
eindoordeel te verlangen (Thorelli and Thorelli, 1974). 

Ondanks deze en andere beperkingen blijken uit een onderzoek van 
Woodruff (1972) de neutrale bronnen meer effektief te zijn in het 
verminderen van onzekerheid dan de aanbiedersbronnen en persoon-
lijke konsumentenbronnea. Aangezien betrouwbaarheid een van de be-
langrijkste voorwaarden - is voor effektiviteit van informaties, in-
diceert deze uitkomst dat deze dan bij de neutrale bronnen rela-
tief groot moet zijn. In andere onderzoeken in de Verenigde Staten 
en in West Duitsland is de betrouwbaarheid van konsumentenorgani-
saties in de ogen van konsumenten meer rechtstreeks onderzocht, 
die daarbij inderdaad groot bleek te zijn (Thorelli, Becker and 
Engledow, 1975). 

4.8: Kosten. 
Wat verwervingskosten betreft is vergelijkend warenonderzoek vrij-
wel de enige informatie waarvoor door de konsument moet worden be-
taald. Informatieve etiketten en keurmerken zijn 'gratis'. Hier 
staat tegenover dat door vergelijkend warenonderzoek in één ar-
tikel samengevat een aanzienlijke mate van marktoverzicht en 
-doorzicht wordt geboden, wat zowel kan leiden tot besparing op 
andere verwervingskosten als tot verkleining van kooprisiko. In-
formatieve etiketten en keurmerken informeren per produkt, waar-
bij het verkrijgen van overzicht en vergelijking van het aanbod 
substantiële tijd- en vervoerskosten kan meebrengen. 
Wat de verwerkingskosten betreft is uit de typische socio-ekono-
mische kenmerken van leden van konsumentenorganisaties (vaker ho-
gere opleiding, hoger beroep, hoger inkomen etc.) vaak afgeleid, 
bijvoorbeeld door Thorelli, Becker en Engledow (1975), dat het 
lezen en begrijpen van vergelijkend warenonderzoek een relatief 
grote psychische inspanning en intellektuele vaardigheid vereist. 
Om deze hypothese te toetsen hebben Grubben, Hgrchner en de Vries 
(1974) de leesbaarheid van de Nederlandse Consumentengids met de 
Flesh Douma-methode onderzocht en vergeleken met het meer 
'populaire', op leden van de vakbeweging gerichte, konsumenten-
tijdschrift Koopkracht. Hierbij bleek inderdaad een signifikante 
samenhang tussen leesbaarheid van de Consumentengids en opleiding. 

De Consumentengids bleek volgens de Flesh Douma-methode gemakke-
lijk te lezen voor mensen, die minimaal MULO-opleiding hebben, 
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terwijl voor het lezen van Koopkracht reeds VGLO-niveau voldoende 
is. Uit het onderzoek bleek verder dat vooral de houding ten aan-
zien van schriftelijke voorlichting op het oordeel over de lees-
baarheid invloed uitoefent. Wanneer deze houding positief was, 
bleek ook de leesbaarheid van de Consumentengids vaker positief 
te worden beoordeeld. Het lijkt voor de hand te liggen dat deze 
houding een interveniërende rol vervult tussen opleiding en lees-
vaardigheid. Uit het onderzoek bleek verder dat de tabellen beter 
leesbaar zijn dan de tekst en dat deze ook bij mensen met alleen 
LO-opleiding geen problemen opleverden. Hieruit kan worden gekon-
kludeerd dat dan ook het lezen en begrijpen van een informatief 
etiket, dat slechts uit één zeer eenvoudige eenkolomstabel be-
staat, ook bij deze kategorie waarschijnlijk weinig moeilijkheden 
zal geven. Deze konklusie wordt bevestigd in een onderzoek in 
Noorwegen, waarbij bleek dat de samenhang tussen opleiding en het 
gebruiken van informatieve etikettering veel lager was dan bij 
vergelijkend warenonderzoek (Thorelli, Becker and Engledow, 1975). 

De minste verwerkingskosten vereisen de keurmerken, deze verschaf-
fen geen informatie die cognitief moet worden verwerkt, maar in-
formeren zoals vele symbolen min of meer onbewust, of onthema-
tisch (Briickner, 1967). 

2.10 De keuze van informatiebronnen en de uitgebreidheid van informa-
tiegedrag, 
Een geaktiveerde informatiebehoefte kan volgens Tolman (1962) een 
cognitieve matrix aktiveren, die voorstellingen bevat van bronnen of 
soorten informatie, waarmee via de 'konsumptie' van informatie in de 
informatiebehoefte kan worden voorzien. Elk van deze bronnen heeft in 
de matrix een subjektieve waarde, die de relatieve voorkeur uitdrukt. 
Deze waarde of voorkeur kan als bepaald worden gezien door 
CM x V x E] - K. (vgl. pagina 53). 
In 'cost-benefit'-modellen (Silberer, 1975) wordt deze waarde uitge-
drukt door U(0).p(0)-U(K), waar U(0) de subjektieve waardering uit-
drukt van de opbrengst uit een informatiebron; p(0) de kans op deze 
opbrengst en U(K) de subjektieve waardering van de informatiekosten. 
U(0) kan worden opgevat als gelijk aan M x V, p(0) aan E en U(K) aan 
K, zodat ook het eerste model als een 'cost-benefit'-model kan worden 
gezien. De uitkomst uitMxVxEis dan de subjektieve waardering 
van de opbrengst uit een bron. In kombinatie met de kostenterm vormt 
deze de 'cost-benefit'-ratio. 
De opbrengsten worden in de meer psychologische benadering gezien als 
vermindering van konflikt (Berlyne, 1960), risiko (Cox, 1967-b), onze-
kerheid (Lanzetta, 1963) of sociale beloningen (Feather, 1967) en in 
de meer ekonomische benaderingen als voordeel in geld en betere kwa-
liteit (Stigler, 1961; Kuhlmann, 1970). 

De 'cost-benefit'-ratio kan zowel worden gebruikt voor de relatieve 
waarde- respektievelijk voorkeursbepaling bij de keuze van informatie-
bronnen, als voor de bepaling van het informatie-optimum. 

Bij de keuze van informatiebronnen mag volgens Cox (1967-c) worden ver-
wacht dat de konsument dié bronnen zal kiezen met de grootste 
opbrengst-kosten-verhouding. 
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01nder (1975) wijst erop dat keuzeprocessen vaak gefaseerd verlopen, 
waarbij de informatiebehoefte naar soort en intensiteit tussen de 
fasen kan verschillen. Hierdoor kunnen tussen de fasen voor dezelfde 
bronnen verschillende opbrengst-kosten-ratio's ontstaan, als gevolg 
waarvan de bronnenvoorkeur per fase kan verschillen. 
Indikaties voor een komplementair, met de fase van het koopproces ver-
schillend, bronnengebruik zijn gevonden door Roselius (1971), Kohn-
Berning en Jacoby (1974), Arndt (1967) en in een aantal door Cox 
(1967-d) genoemde onderzoeken. 
Bij de beschikking over een bron met een relatief gunstige opbrengst-
kosten verhouding mag worden verwacht dat, bij eenzelfde soort onze-
kerheid, bronnen met een ongunstiger ratio niet worden gebruikt. Een 
vorm van dergelijk substituerend gedrag is het bijvoorbeeld bij herha-
lingsaankopen afgaan op primaire geheugeninformatie, in plaats van op-
nieuw externe informatie in te winnen. Zo vond Virneryd (Hansen, 1972, 
pagina 181) dat bij de aanschaf van een nieuwe auto de informatiever-
schaffing systematisch varieerde met de rij-ervaring: veel-rijders 
verschaften zich de minste informatie, weinig-rijders de meeste. Op 
pagina 49 hebben we gevonden interakties vermeld bij deze samenhang. 

In plaats van komplementair of substituerend vonden Katona en 
Mueller (1966) en Thorelli (1971) ook indikaties voor kumulatief ge- 
bruik van informatiebronnen. Katona en Mueller vonden dat bij de aan-
schaf van duurzame produkten, het gebruiken van elke bron positief 
korreleerde met het gebruiken van alle andere bronnen. 
Thorelli heeft, eveneens voor een duurzaam produkt, het gebruik van 
informatiebronnen onderzocht in relatie met variabelen als opleiding, 
inkomen en lidmaatschap van een konsumentenorganisatie. 
Kumulatief gebruik van informatiebronnen bleek daarbij vooral onder 
de hogere opleidings- en inkomenskategorieën voor te komen en bij de 
leden van konsumentenorganisaties. Van de onderzochte bronnen: adver-
tenties, konsumententijdschriften, familie, vrienden, winkelen, fol-
ders en demonstraties, bleken hogere opleidingsklassen al deze bron-
nen signifikant vaker te gebruiken en hogere inkomensklassen idem, 
met uitzondering van 'reklame' en 'vrienden'. Bij leden van konsumen-
tenorganisaties was er alleen bij het raadplegen van vrienden geen 
verschil met niet-leden, alle andere bronnen werden door leden inten-
siever gebruikt. 
De uitkomsten voor de leden en de hogere opleidings-/inkomensklassen 
waren praktisch identiek, wat verklaarbaar is doordat de meeste leden 
tot deze klassen behoorden. 

Ook het kumulatieve gebruik van informatiebronnen kan erop duiden dat 
voor de verschillende soorten onzekerheden bij het koopproces meerde-
re en verschillende informatiebronnen worden gebruikt. Alleen blijkt 
hieruit niet in hoeverre de bronnenvoorkeur verschilt naar type on-
zekerheid en fase in het koopproces. 
De uitkomst bij Thorelli duidt erop dat ook vergelijkend warenonder-
zoek als een bron met een specifieke kompetentie wordt gezien, die 
andere bronnen niet, in ieder geval niet volledig, vervangt. Dit met 
uitzondering misschien van de waarderingsinformatie van kennissen. 
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De koncentratie van dit kumulatieve gebruik van informatiebronnen in 
de hogere opleidings-/inkomensgroepen is een van de blijken van het 
uitgebreidere informatiegedrag in deze sociale klassen. Thorelli 
spreekt in dit verband van een concentration of information power 
among consumers' (1971). 
Over de oorzaken van dit verschil in informatiegedrag tussen sociaal-
ekonomische klassen is betrekkelijk weinig bekend. Op pagina 52 is 
gewezen op de samenhang met informatiebekwaamheid, in relatie met de 
instrumentaliteit van informatiegedrag en de kennis en subjektieve 
waardering van informatiebronnen. 
Mogelijke andere oorzaken zijn een geringere informatiebehoefte bij 
lagere sociale klassen als gevolg van cognitieve kenmerken. Over de 
relatie van bijvoorbeeld cognitieve kompleksiteit met socio-
demografische kenmerken is weinig bekend (Pinson, 1976). Het is ech-
ter intuïtief plausibel te veronderstellen dat in lagere opleidings-
groepen meer 'konkrete' dan 'abstrakte' personen voorkomen. 
'Konkrete' personen worden gekenmerkt door: 
- een relatief eenvoudige konceptuele struktuur, als gevolg waarvan 
minder gedimensionaliseerd wordt waargenomen en keuzebeslissingen 
als minder kompleks worden gezien, zodat minder onzekerheid ont-
staat; 

- een lager informatie-input-optimum, zodat eerder onzekerheid redu-
cerende heuristieken zullen worden toegepast. 

Mogelijke andere oorzaken van een kleinere informatiebehoefte zijn 
lagere aspiraties, waardoor een grotere konflikt-/risikotolerantie. 
Uit onderzoeken van Mizruchi (1964) en in Nederland door de Wiardi 
Beckman Stichting (1965) blijkt dat in lagere inkomensgroepen de as-
piraties lager en anders zijn dan in hogere groepen en minder moti-
veren tot ekonomisch-rationeel gedrag. 
Als nog andere oorzaken van de geringe informatieverschaffing noemen 
Schnapper (1967) en Day (1976) de geringere mobiliteit en beperkte 
kredietfaciliteiten van lagere inkomensgroepen, waardoor informatie-
verschaffing moeilijker en minder relevant wordt. 

De belangrijkste toepassing van de 'cost-benefit'-modellen is echter 
niet het bepalen van de bronnenvoorkeur, maar van het informatie-
optimum, of de vanuit rationeel oogpunt meest wenselijke hoeveelheid 
informatie. Volgens deze modellen dient de informatieverschaffing te 
worden voortgezet totdat U(0).p(0) = U(K), of het marginale nut van 
verdere informatieverschaffing gelijk is aan de marginale kosten 
hiervan. Voor het raadplegen van informatiebronnen bestaat dit opti-
mum, waar voor alle bronnen in de cognitieve matrix de marginale op-
brengsten, ACM x V x E], gelijk zijn aan de marginale kosten: LIK. 

Als empirische ondersteuning van deze normatieve regels vond Winter 
(1975) in een experimentele opzet, dat proefpersonen met aantrekke-
lijke alternatieve tijdbestedingsmogelijkheden, dus hogere 
'opportunity costs', minder informaties gebruikten dan personen met 
een minder aantrekkelijk alternatief. Verder dat tot een index ge-
koncentreerde informaties meer werden gebruikt dan gedetailleerde 
informaties. Winter verklaart dit laatste met de lagere verwerkings, 
kosten van gekoncentreerde informaties. 
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Voorwaarde hierbij is wel dat de informatiewaarde gelijk blijft, dus 
door komprimering niet te veel informatie verloren gaat. 

Over de normatieve regel dat informatiegedrag zal worden voortgezet 
totdat het marginale nut gelijk is aan de marginale kosten, merkt 
Hansen (1972, pagina 181) op: 

U 	information acquisition process is not entirely rational, 
at least not in accordance with any traditional concept of 
rationality. The information acquisition stops when the perceived 
conflict has been reduced sufficiently, which will happen 
relatively independent of the price of information, the expected 
value of further search, and such". 

Als een van de oorzaken van subrationeel gedrag noemt Winter (1975) 
het, gedeeltelijk, onvermogen van de konsument de waarde van infor-
maties in te schatten; de konsument is geen perfekte statistikus of 
rekenautomaat, die exacte berekeningen maakt van marginaal nut en 
kosten van informatiegedrag. Verder kan gedrag, dat vanuit theore-
tisch opzicht subrationeel is, in subjektief opzicht volkomen ratio-
neel zijn, wanneer rekening wordt gehouden met kontekst, psycholo-
gische kosten en de keuzeregels die de konsument gebruikt. 

Al lijkt werkelijk informatiegedrag vanuit de normatieve decisie-
theorie vaak minder rationeel, de uitkomsten uit experimenten tonen 
aan dat wel degelijk tot op zekere hoogte opbrengsten tegen kosten 
worden afgewogen en dat informatieverschaffing verder ook vooral 
door de grootte van de informatiebehoefte wordt bepaald. 
Zo vonden Irwin en Smith (1957) in een experiment met verschillende 
kombinaties van opbrengsten en kosten, dat de informatieverschaffing 
toenam, naarmate bij gegeven kosten de opbrengst hoger was en vice 
versa. 
De samenhang tussen de grootte van de informatiebehoefte en de uitge-
breidheid van informatieverschaffing en het bestaan van een optimaal 
konflikt-/risikoniveau, is door Hansen (1972) en Lanzetta (1963) ex-
perimenteel aangetoond. Door proefpersonen met een grote keuze-
onzekerheid werd meer informatie ingewonnen dan door die met weinig 
keuze-onzekerheid. Door geen van beide kategoriegn werd echter alle 
informatie gebruikt, ondanks het feit dat deze kosteloos was en ge-
makkelijk allemaal kon worden verwerkt. De rest-onzekerheid, na in-
formatieverschaffing, bleek daarbij onafhankelijk van de oorspronke-
lijke onzekerheid: deze was in beide groepen tot vrijwel hetzelfde 
niveau verlaagd, maar groter dan wanneer alle informatie zou zijn ge-
bruikt. Lanzetta konkludeert hieruit dat er een 'commitment level' 
voor het doen van een keuze bestaat en dat informatie wordt verschaft 
totdat dit niveau, dat overeenkomt met het optimale aktivatie- of 
konfliktniveau uit de cognitieve motivatietheorie, is bereikt. Op dit 
niveau is M = 0. 

Het in dit hoofdstuk besproken konceptuele systeem voor de analyse 
van de richting en uitgebreidheid van informatiegedrag kan als volgt 
schematisch worden weergegeven (figuur 10, pagina 75). 
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Figuur 10:  Informatiegedrag als konfliktverminderende aktiviteit. 

Toelichting: Cognitief konflikt vormt in deze figuur de motivatie-
basis voor informatiegedrag. De sterkte van deze motivatie wordt be-
paald door de verhouding tussen het in een situatie ervaren konflikt 
en de konflikttolerantie. Het in een situatie ervaren konflikt 
varieert met de mate van onzekerheid en de waargenomen konsekwenties 
daarvan (belang). De konflikttolerantie wordt bepaald door het, naar 
individuele en situatiekenmerken variërende konfliktoptimum. 
Op grond van de verschillende soorten onzekerheden en konsekwenties, 
kunnen ook verschillende soorten konflikt worden onderscheiden, zo-
dat M kan worden opgevat als een vektor van verschillende soorten 
konflikt met verschillende intensiteiten. 
Voor de reduktie van konflikt in M kunnen geaktiveerde matrices van 
cognitieve en gedragsmogelijkheden worden gedacht. 
De cognitieve reduktiemogelijkheden bestaan uit cognitieve adaptatie-
processen en informatie- en keuzeheuristieken. Via cognitieve proces-
sen kan konflikt geheel, tot het optimum, worden beperkt of voor een 
deel, bijvoorbeeld tot een niveau dat overeenkomt mep de informatie-
verwerkingskapaciteit. Deze reduktie van konflikt kan eveneens 
plaatsvinden door het voor of tijdens de informatieverschaffing toe- 
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passen van heuristieken voor het realiseren van een 'voldoende' aan-
schaf (satisfying) of vereenvoudiging van het keuzeproces (simplify-
ing). De geaktiveerde gedragsmogelijkheden kunnen bestaan uit voor-
stellingen van informatiebronnen en hun kenmerken, waarbij elke bron 
een waardering (V) heeft, die overeenkomt met de potentiële geschikt-
heid om in de informatiebehoefte te voorzien. Deze waarde is bij 
'problem solving' vooral een funktie van kompetentie, bij sociale 
motieven van macht en aantrekkelijkheid. 
De relatieve voorkeur voor een bron in de matrix wordt verder bepaald 
door de kans dat het gebruiken van de bron ook tot het verwachte re-
sultaat leidt (E) en door de informatiekosten (K). Als gevolg van 
bron-appreciatie en bron-depreciatie kunnen de waarden van V en E 
daarbij extra worden gekleurd. 
De aard en de intensiteit van de informatiebehoefte (M), in een mul-
tiplikatieve kombinatie met de waarde (V) en de instrumentaliteit (E) 
van informatiebronnen, bepalen de subjektieve waardering van de op-
brengst, = U(0).p(0), van de bronnen in de matrix. In kombinatie met 
de subjektieve waardering van de kosten, U(K), bepaalt dit de op-
opbrengst-kosten-verhouding van elke bron. 
De veronderstelling bij het model is dat de konsument de voorkeur zal 
geven aan bronnen met de hoogste opbrengst-kosten-verhouding en zijn 
informatiegedrag zal voortzetten tot voor alle bronnen in de matrix 
de marginale opbrengsten gelijk zijn aan de marginale kosten. 

Informatieverschaffing en de terugkoppeling daarvan in de vorm van 
konfliktvermindering of konfliktvergroting is in vorenstaande figuur 
als een rondgaand proces voorgesteld, dat meermalen en in verschil-
lende fasen van het keuzeproces kan worden doorlopen. De soort en de 
intensiteit van konflikt en het aantal en de waarden bij de bronnen 
in de matrix kunnen daarbij elke keer verschillen. 

Uitgangspunt bij het model is dat de invloed van alle niet hierin op-
genomen variabelen via de modelvariabelen verloopt. 
In de volgende paragraaf zijn een 20-tal van dergelijke variabelen 
geinventariseerd, waarvan gebleken is dat die met informatiegedrag 
samenhangen. Voor elke variabele is daarbij de veronderstelde samen-
hang met de modelkomponenten aangegeven. 

2.11 Variabelen die samenhangen met de uitgebreidheid van informatie-
verschaffing.  
Talrijke onderzoeken hebben een betrekkelijk groot aantal variabelen 
opgeleverd, die met informatieverschaffing samenhangen. De algemene 
geldigheid hiervan is echter beperkt door de uiteenlopende wijzen 
waarop informatieverschaffing is gekwantificeerd, waarvan Newman en 
Staelin (1972) een overzicht geven, en door de verschillen in onder-
zoeksopzet, met zowel bivariate als multivariate analyses. Bij deze 
laatste met konstanthouding van verschillende soorten onafhankelijke 
variabelen en al of niet met toevoeging van interaktietermen. 
Ook de grond, waarop de verklarende variabelen worden gekozen, blijkt 
nogal te verschillen. Sommige onderzoeken zijn sterk explorerend en 
empiristisch, zonder verwijzing naar een bepaalde theorie of hypothe-
sen, of waarbij variabelen zonder verdere toelichting als 'pieces of 
evidence' aan andere onderzoeken zijn ontleend. 
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Typische voorbeelden hiervan zijn Claxton, FryandPortis (1974) en 
Newman and Staelin (1972). 
De meeste onderzoeken zijn echter meer toetsend van karakter en heb-
ben een bepaald verklaringskoncept als uitgangspunt, waaraan hypothe-
sen en variabelen worden ontleend en van waaruit de uitkomsten worden 
geïnterpreteerd. Dergelijke theoretische koncepten zijn bijvoorbeeld 
de cognitieve kapaciteit (DriverandStreufert, 1969), de grootte van 
de 'evoked set' (Marchand Simon, 1964), sociale rollen (Bucklin, 
1969), het streven naar een optimaal niveau van aktivatie of kon-
flikt/risiko (Lanzetta, 1963), het streven naar nutsoptimalisatie 
(Silberer, 1975) etc. 

Welke achterliggende faktoren ook van invloed zijn, informatiever-
schaffing is vooral een vorm van 'problem solving', waarbij de konsu-
ment zich steeds ziet gekonfronteerd met een afweging van opbrengsten 
en kosten. Alle samenhangen van variabelen met informatiegedrag kun-
nen dan ook worden verklaard, zoals Engel, Kollat en Blackwell (1968) 
doen, vanuit effekten op een intermediërende opbrengst-kosten-ratio. 
Cost-benefit-modellen vormen de belangrijkste verklaringsmodellen 
voor vooral de uitgebreidheid van informatiegedrag. Zoals Silberer 
(1975) stelt, is het model als zodanig echter weinig onderzocht. Het 
wordt vooral theoretisch-normatief gebruikt en voor de achterafver-
klaring van empirische uitkomsten, waarbij het model zelf echter niet 
wordt getoetst. Over het funktioneren van een cognitieve intermedig-
rende opbrengst-kosten-ratio en de samenhang van de elementen hiervan 
met variabelen die met informatiegedrag samenhangen, is dan ook 
weinig bekend. Dit geldt ook voor de berekeningswijze die de konsu-
ment hanteert bij de bepaling van opbrengsten en kosten, behalve dan 
dat de uitkomst hiervan kan afwijken van wat in het rationeel-
ekonomische model wordt gepostuleerd (Winter, 1975). 
Onderstaand volgt een inventarisatie van variabelen, waarvan is ge-
bleken dat ze signifikant met de uitgebreidheid van informatiever-
schaffing samenhangen. Een aantal hiervan zullen in het empirische 
deel van deze studie als voorspellers worden gebruikt. 
Van elke variabele is in de vierde kolom als 'verklaring' van de sa-
menhang een effekt verondersteld op een of meerdere komponenten van 
de opbrengst-kosten-ratio: M, V, E of K. Deze verklaringen moeten 
als hypothesen worden gezien die in empirisch onderzoek dienen te 
worden geverifieerd. 

Van elke variabele is verder aangegeven: 
in kolom 1: of de samenhang is gevonden in een bivariate of multi-

variate analyse. De geldigheid van in een multivariate 
analyse gevonden samenhang kan groter zijn, omdat hier-
bij voor samenhangen met andere variabelen kan worden 
gekorrigeerd; 

in kolom 2: de aard van de gevonden samenhang: + (meer informatiever- 
schaffing), - (minder) of r (kromlijnig vetband); 

in kolom 3: de omschrijving van de variabele en de gevonden samen- 
hang. 
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kolom: 

A) Individueel konstante kenmerken: niet naar keuzesituatie ver-
schillend 

Effekt op M en K. 

Sociale rollen kunnen invloed uit-
oefenen op M via een samenhang met 
'belang' en vanuit sociale motieven 
voor informatiegedrag. 

Bij sociale rollen, waar de sociale 
waardering vooral afhankelijk is 
van het resultaat van huishoudelijk 
en koopgedrag, zal de geïnvolveerd-
heid bij de keuze groter zijn dan 
bij rollen, waar de waardering min-
der van dergelijk gedrag afhanke-
lijk is, zoals bij 'Liberal Woman'. 

Sociale waardering kan, behalve met 
het resultaat hiervan, ook samen-
hangen met informatiegedrag als zo-
danig. Dit is het geval, wanneer 
informatiegedrag, bijvoorbeeld bij 
de huishoudelijke rol, als graad-
meter dient voor een adekwate rol-
vervulling. Een dergelijke waarde-
ring, meer voor de aktiviteit dan 
het resultaat, kan een sociaal 
motief vormen voor informatiege-
drag. 

Rolverwachtingen kunnen ook samen-
hangen met de kosten van informa-
tiegedrag, zoals wanneer vanuit be-
paalde rollen informatiegedrag als 
'niet passend' wordt beschouwd. De 
psycho-sociale kosten zijn dan 
hoog. 

Effekt op M. 

Fatalistisch ingestelde personen 
hebben waarschijnlijk een grotere 
risikotolerantie en daardoor een 
geringere motivatie tot informatie-
gedrag. Mentaal rigide personen 
hebben wellicht een relatief een-
voudige cognitieve konceptuele 
struktuur en ervaren daardoor min-
der onzekerheid. 

multi 	1) Sociale rollen. 
Rolopvattingen bleken 
in een onderzoek van 
Bucklin (1969) bij de 
aanschaf van levens-
middelen de belang-
rijkste verklarende 
variabelen voor in-
formatiegedrag. Zo 
korreleerde winkelbe-
zoek signifikant ne-
gatief met een niet 
op het huishouden ge-
oriënteerde rolopvat-
ting (Liberal Woman). 

+/- Het lezen van adver-
tenties hing samen 
met meerdere rollen, 
met zowel een posi-
tieve als negatieve 
richting. 

bi 
	

2) Fatalisme en 
'closed-mindedness'. 
Green (1966) vond bij 
fatalistisch inge-
stelde en mentaal ri-
gide personen minder 
informatiegedrag. 
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(1 ) (2) (3 ) (4) 

multi 

multi 

3) Cognitieve kom-
pleksiteit als 
'cognitive style'- 
kenmerk. 

• Sieber en Lanzetta 
(1964) vonden bij 
cognitief komplekse 
personen meer infor-
matiegedrag. 

4) Ekonomische in-
stelling. 

• Bucklin (1969) vond 
bij personen, die 
spaarzaam waren op-
gevoed (absence of 
spending money as a 
child) meer informa-
tiegedrag. 

Effekt op M. 

Cognitief komplekse personen zien 
de omgeving meer gedimensioneerd en 
ervaren daardoor volgens Sieber en 
Lanzetta meer onzekerheid. 

Effekt op M. 

Vanuit ekonomische instelling gro-
ter waargenomen financieel-
ekonomisch risiko (belang). 

bi 5) 'Innovativeness' 	Effekt op M. 
en opinieleiderschap. 'Eerste kopers' en opinieleiders 

• Deze kenmerken gaan hebben een specifieke interesse in 
volgens Kotler (1976)  nieuwe produkten of voor bepaalde 
en Baumgarten (1975) produktgroepen. 
vaak samen. Deze interesse kan leiden tot een 
Baumgarten vond hier- grotere geïnvolveerdheid bij het 
bij een uitgebreider kopen van produkten, terwijl de 
informatiegedrag. aan de rol van eerste koper of 

opinieleider verbonden zelfbeves-
tiging en sociale waardering 
sociale motieven kunnen vormen 
voor informatiegedrag. 

bi 

multi 

6) Kennis van infor-
matiebronnen. 

• Thorelli (1971) vond 
bij personen, die 
meer informatiebron-
nen kenden, meer in-
formatiegedrag. 

7) Werkende gehuwde 
vrouw. 

- Winter (1975) vond 
bij gehuwde vrouwen 
met een betaalde 
baan minder infor-
matiegedrag. 

Effekt op V en E. 

Bij kennis van meer bronnen bestaat 
een grotere kans op het als waarde-
vol en bruikbaar onderkennen van 
informatiemogelijkheden. 

Effekt op M en/of K. 

Effekt op M: 
- deze hebben minder tijd voor in-

formatieverschaffing en daardoor, 
noodgedwongen, een grotere risiko-
tolerantie, waardoor een kleinere 
informatiebehoefte; 
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bi 

multi 

multi 

- 

- 

+ 

8) Opleiding. 
Thorelli (1971) vond 
onder lagere oplei-
dingsklassen minder 
informatieverschaf- 
fing. 

9) Inkomen (met op- 
leiding konstant). 
Marvel (1976) vond  
in een regressie-
analyse met oplei- 
ding konstant bij 
hogere inkomens-
klassen minder in-
formatiegedrag. 

10) Urbanisatie- 
graad. 
Newman en Staelin 
(1972) vonden onder 
bewoners van stede- 
lijke gebieden meer 
informatiegedrag. 

- deze hebben door het extra inko-
men een grotere welvaart (Van 
Praag en Kapteyn, 	1973), waardoor 
een lager waargenomen financieel-
ekonomisch risiko (belang). 

Effekt op K: 
Deze hebben minder tijd, waardoor 
hogere 'opportunity costs' van in-
formatieverschaffing. 

Effekt op M, 	V, E en K. 

Effekten op M zijn op pagina 73 
verondersteld via de samenhang tus-
sen opleiding en cognitieve kenmer-
ken en aspiraties. Effekten op V en 
E zijn daar verondersteld via de 
samenhang met informatiebekwaam-
heid. Een gebrekkige informatiebe-
kwaamheid kan ook leiden tot een 
effekt op K, in de zin van hogere 
verwerkings- en verwervingskosten. 

Effekt op M en K. 

Bij hoger inkomen is het financieel 
belang relatief lager, waardoor een 
geringere motivatie tot informatie-
gedrag. De 'opportunity costs' van 
informatieverschaffing zijn waar-
schijnlijk hoger. 

Effekt op M, E en K. 

M: Stedelijke gebieden hebben meer 
keuzemogelijkheden, waardoor een 
grotere keuze-onzekerheid kan ont-
staan. 
E: De afhankelijkheid op het plat-
teland van het lokale aanbod (bij-
voorbeeld vanwege service) maakt 
uitgebreide informatieverschaffing 
over allerlei, 	toch niet verkrijg- 
bare, 	alternatieven minder rele- 
vant. 
K: Door koncentratie van het aanbod 
in stedelijke gebieden, lagere ver-
wervingskosten. 
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multi 

multi 

1 	
C 	
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11) Fase in levens- 
cyclus/leeftijd. 
Newman en Staelin 
(1972) vonden voor 
duurzame produkten de 
meeste informatiever-
schaffing bij jonge, 
ongehuwde personen. 
Miller en Zikmund 
(1974) en Bucklin 
(1969) vonden bij 
voedingsmiddelen het 
meeste informatiege- 
drag in het midden 
van de levenscyclus: 
ouder dan 45 jaar met 
kinderen. 

12) Risiko waarnemen 
en risiko nemen als 
persoonlijkheidsken-
merken. 
Cunningham (1967) 
vond bij personen, 
die over het algemeen 
grotere risiko's zien 
meer informatiege-
drag. 
Cravens (1970) vond 
hetzelfde voor perso-
nen, die bereid zijn 
meer risiko te nemen. 

Effekt op M en K. 

Duurzame produkten: 
M: Jongeren hebben voor deze pro-
dukten nog geen eigen primaire in-
formatievoorraad, waardoor een gro-
tere keuze-onzekerheid (M). 
K: De verwervingskosten zijn bij 
jongeren lager door meer tijd en 
mogelijkheden. 

Levensmiddelen: 
M. De konsumptie van levensmiddelen 
is het grootst in gezinnen met 
ouders van middelbare leeftijd en 
opgroeiende kinderen. Hierdoor re-
latief groot financieel-ekonomisch 
belang. 

Effekt op M. 

Personen, die meer risiko waarnemen 
hebben meer onzekerheid en daardoor 
een grotere informatiebehoefte. 
Personen, die bereid zijn meer ri-
siko te nemen, zullen dit minder 
snel via cognitieve processen en 
heuristieken reduceren en hebben 
daardoor een grotere motivatiebasis 
voor informatiegedrag. 

B) Keuzesituatiekenmerken 

multi 13) Merkvoorkeur. 
Newman en Staelin 
(1972) vonden bij een 
duidelijk voorkeur 
vóór de aanschaf voor 
een bepaald merk min-
der informatiegedrag. 
Jacoby, Chestnut, 
Fisher en Weigl 
(1976) vonden het-
zelfde voor merken-
trouw. 

Effekt op M. 

Bij een duidelijke voorkeur, minder 
keuze-onzekerheid. 
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14) (Bevredigende) 
ervaring. 
Newman en Staelin 
(1972) vonden een ne-
gatieve samenhang 
tussen de mate van 
ervaring met een pro- 
dukt en informatiege- 
drag. 
Bennett en Mandell 
(1969) vonden een 
dergelijke samenhang 
echter alleen als de 
ervaring bevredigend 
was. 

15) Keuzedoelstel- 
ling, aspiraties. 
Swan (1969) vond meer 
informatiegedrag bij 

'  een 'optimizing 	dan 
bij een 'satisfying' 
doelstelling. 

16) Speciale omstan- 
digheden om voordelig 
te kopen (via kennis-
sen, 	in uitverkoop, 
kolportage etc.). 
Katona en Mueller 
(1966) vonden onder 
dergelijke omstandig-
heden minder informa-
tiegedrag. 

17) Dringendheid be- 
hoefte. 
Newman en Staelin 
(1971) vonden bij 
grotere dringendheid 
minder informatie-
inwinning en een 
kortere decisietijd. 

Effekt op M. 

Ervaring is zelf een informatiebron. 
Wanneer deze informatie voldoende 
wordt geacht, kan dit de onzeker-
heid volledig reduceren. 

Of dit effekt ontstaat, is volgens 
Engel, Kollat en Blackwell (1968) 
afhankelijk van: 
1) tevredenheid over vorige ervarin-

gen; 
2) tijdsverloop tussen vorige en 

nieuwe aanschaf; 
3) veranderingen in het aanbod; 
4) 'problem similarity': mate waar- 

in een nieuw keuzeprobleem met 
een vorig overeenstemt. 

In het algemeen geldt: bij meer be-
vredigende kennis over detaillisten, 
produkten en het koopproces, minder 
onzekerheid en geringere informatie-
behoefte. 

Effekt op M. 

Bij een 'satisfying' doelstelling 
vindt reduktie van onzekerheid 
plaats door cognitieve processen of 
keuze-heuristieken, waardoor on-
zekerheid wordt beperkt. 

Effekt op M. 

De voorkeur om van deze omstandig-
heden gebruik te maken, kan de 
keuze- en kooponzekerheid beperken 
en daardoor de behoefte aan verder 
informatiegedrag. 

Effekt op M en K. 

Bij dringendheid van aanschaf nood-
gedwongen grotere risikotolerantie 
en relatief hoge 'opportunity 
costs' van informatieverschaffing, 
door het hiervoor moeten uitstellen 
van de aanschaf. 
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18) Gespecificeerd- 
heid van de behoefte. 
Katona en Mueller 
(1966) vonden bij 
konsumenten, die vóór 
de aanschaf een gede-
tailleerd idee hadden 
van wat ze wilden, 
meer informatiege-
drag. 

19) 'Information 
overload'. 
Anderson, Taylor en 
Holloway (1966) von-
den dat hoe groter 
het aanbod (aantal 
merken), 	des te gro- 
ter de koncentratie 
van de keuze op 
slechts enkele be-
kende merken. 

20) Struktuur van het 
informatie-aanbod. 
Winter (1975) vond, 
wanneer informatie 
vereenvoudigd, in de 
vorm van een index, 
werd aangeboden, meer 
informatiegedrag. 

21) Informatiegedrag 
bevorderend/remmend 
ander gedrag. 
Bucklin (1969) vond 
voor levensmiddelen 
een positieve samen-
hang tussen informa-
tiegedrag (aantal 
bezochte winkels) en 
de mate waarin de 
aanschaf hiervan met 
het doen van andere 
boodschappen was ge-
integreerd. 

Effekt op M. 

Konsumenten, die gedetailleerd we-
ten wat ze willen, dus met een 
meer komplekse, multidimensionele 
behoeftevoorstelling, ervaren waar- 
schijnlijk meer keuze- en koopon- , 
zekerheid en zijn meer geinvolveerd 
met de aanschaf, waardoor een gro-
tere informatiebehoefte. 

Effekt op M. 

Een teveel aan informatie leidt tot - vereenvoudigingsstrategieen, waar- 
mee onzekerheid en daardoor de in-
formatiebehoefte wordt beperkt. 

Effekt op M en K. 

Een gekoncentreerd en daardoor gere-
duceerd informatie-aanbod voorkomt 
defensieve processen als gevolg van 
'overload' en heeft lagere verwer-
kingskosten. 

Effekt op K. 

In kombinatie met andere aktivitei-
ten, lagere verwervingskosten. 
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2.12 Konsumenteninformatie  en  marktmacht  
De mogelijkheid van de konsument om macht te neutraliseren of 
(tegen)macht uit te oefenen, veronderstelt informaties als voorwaarde 
voor decisievrijheid en als basis voor elastisch keuzegedrag (keuze-
vrijheid). De beschikking hierover kan worden gezien als een funktie 
van het informatie-aanbod en de motieven, vaardigheden en mogelijkhe-
den van de konsument om zich de beschikbare informaties te verwerven 
en eigen te maken. 
Het streven naar informatieverschaffing is in dit hoofdstuk als be-
paald gezien door motieven, waargenomen kenmerken van het informatie-
aanbod en informatiekosten. Deze komponenten bepalen de opbrengst-
kosten-ratio en vormen daardoor de direkte en indirekte determinanten 
van informatiegedrag. Vanuit het optimaliseren van de voorwaarden 
voor konsumenten(tegen)macht, kan nu ook voor elk van deze faktoren 
worden geanalyseerd, welke oorzaken via deze een beperkende invloed 
kunnen uitoefenen op het konsumenten-informatiegedrag en hoe dit kan 
worden verbeterd. 

M: Een lage motivatie tot informatiegedrag kan het gevolg zijn van: 
1) Lage koop- en keuze-onzekerheid door, als gevolg van informa-

tie-afhankelijkheid, aanpassing van de behoeften aan de kenmer-
ken van het aanbod en beïnvloeding van de preferenties en 
keuzeregels. 
De motivatie kan worden vergroot door het via konsumentenop-
voeding verschaffen van warenkennis, waardoor meer onafhanke-
lijke behoeften en voorkeuren kunnen ontstaan. Verder door het 
verschaffen van informatie over de uit onderzoek gebleken vaak 
lage validiteit van door de reklame voorgestelde pseudo-indika-
toren en standaardkeuzeregels. De bekendheid van het merk en de 
prijs blijken bijvoorbeeld niet altijd even goede voorspellers 
van kwaliteit (Friedman, 1967; Morris and Block, 1968. 

2) Onderschatting van het belang van informaties door gebrek aan 
inzicht in de besparingen en grotere bevrediging, die door in-
formatiegedrag kunnen worden gerealiseerd. 
Het belang van informatieverschaffing kan worden vergroot door 
vergroting van het inzicht in de financiële en andere optimali-
seringsvoordelen van informatieverschaffing, bijvoorbeeld aan 
de hand van de verschillen tussen in vergelijkend warenonder-
zoek aanbevolen en niet-aanbevolen merken (Morris and Bronson, 
1972). 

3) Defensieve processen als gevolg van overbelasting van de cog-
nitieve informatieverwerkings- en bevattingskapaciteit door het 
grote aantal produkten x attributen en het gebrek aan stan-
daardisatie in de informatie. 
Bettman en Kakkar (1977) wijzen erop dat informatie niet alleen 
beschikbaar moet zijn, maar ook moet kunnen worden verwerkt. 
Als een oplossing voor het overbelastingsprobleem bepleiten 
meerdere auteurs, die door Bettman (1975) worden besproken, het 
aanbrengen in de winkels van produktgroep-informatiedisplays. 
Bij elke produktgroep zou een informatiebord moeten worden aan-
gebracht met daarop, voor de belangrijkste of samenvattend voor 
groepen van attributen, gestandaardiseerde merkinformatie. 
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Het voordeel hiervan is, dat de relevante informatie gekoncen-
treerd en overzichtelijk wordt gepresenteerd en gemakkelijk kan 
worden verwerkt, doordat minder geheugenkapaciteit nodig is en 
per attribuut kan worden vergeleken, wat cognitief gemakke-
lijker is dan per merk (Tversky, 1969). 

V: Een beperkend effekt via deze 'incentive' faktor kan het gevolg 
zijn van: 
1) Het ontbreken van geschikte informatiemogelijkheden, zodat in 

de cognitieve matrix geen bruikbare bronnen worden geaktiveerd. 
Zo kunnen door strukturele marktontwikkelingen, zoals de ver-
schuiving naar doe-het-zelf en zelfbediening, bij de konsument 
nieuwe informatiebehoeften ontstaan, waarin niet of onvoldoende 
specifiek wordt voorzien (Box en Matthieu, 1976). 
Om hierin te voorzien, is informatiebehoefte-onderzoek nodig en 
een beter inspelen op de behoefte aan voorlichting en informa-
tie door de aanbieders en neutrale bronnen. Ook vanwege door de 
overheid verplichte en vrijwillige produktinformaties worden de 
informatiemogelijkheden vergroot; vooral de waarde van primaire 
waarneming als informatiebron. 

2) Onbekendheid met bronnen, waardoor potentieel waardevolle bron-
nen niet in de cognitieve matrix worden geaktiveerd. De onbe-
kendheid met informatiemogelijkheden is vooral groot in de la-
gere opleidings-/inkomensklassen (Thorelli, 1971). De bekend-
heid zou kunnen worden vergroot door het publiceren van over-
zichten hiervan door media met een breed, of een speciaal op de 
lagere sociale klassen gericht bereik, zoals vakbondsbladen, 
scholen, maatschappelijke hulpverlening, t.v. etc. 
De bekendheid van de neutrale bronnen met hun, vooral in de ho-
gere opleidingsgroepen, gekoncentreerd bereik zou vooral via 
reklame kunnen worden vergroot. 

3) Onbekendheid met de bruikbaarheid van bronnen, waardoor deze 
als niet-relevant of anderszins verkeerd worden gewaardeerd. 
Onbegrip over de bruikbaarheid en onbegrijpelijkheid van de in-
formaties zijn volgens Jacoby, Chestnut en Silberman (1977) en 
Day (1976) belangrijke redenen voor het weinig lezen en gebrui-
ken van verplichte produktinformaties. 
Deze onbekendheid kan worden beperkt door voorlichting over 
voor welke specifieke onzekerheden en koopkonsekwenties de ver-
schillende bronnen informaties zijn bedoeld en over de bete-
kenis van de informaties. 

4) Lage kompetentie van informatiebronnen. 
Reklame via de persmedia wordt aanzienlijk hoger gewaardeerd 
dan reklame via radio of t.v. (Nederlandse Reclame Stichting, 
1973). 
Een van de oorzaken hiervan is dat deze laatste meer en zake-
lijker informeren, dus voor de konsument meer bruikbaar zijn. 
Vergroting van de informatiewaarde van de reklame kan de waar-
dering en daardoor het gebruiken van deze informatie doen toe-
nemen. 
Van een traditioneel belangrijke bron als het verkooppersoneel 
lijkt de kompetentie voortdurend te dalen. 
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Meer aandacht voor de vakkennis kan de bruikbaarheid van deze 
bron weer vergroten. 
De kompetentie van de neutrale bronnen is nog betrekkelijk be-
perkt voor produktkenmerken van de langere termijn, die bijvoor-
beeld voor de bepaling van de optimale bezitsduur van belang 
zijn, zoals levensduur, betrouwbaarheid, slijtage, gebruikskos-
ten over de levenscyclus etc. Ook de afstemming op meer speci-
fieke omstandigheden en voorkeuren van konsumenten is nog een 
probleem. 

E: Een lage waargenomen instrumentaliteit van informatiegedrag kan het 
gevolg zijn van: 
1) Lage betrouwbaarheid van informatiebronnen. 

Dit geldt vooral voor de aanbiedersbronnen, wat ertoe heeft ge-
leid dat in de meeste Westerse landen wettelijke voorwaarden aan 
de eerlijkheid in de reklame zijn gesteld (Lawson, 1977). 

2) Gebrekkige kennis en vaardigheid in het verwerken en gebruiken 
van informaties. 
Het waargenomen operationele nut van informatiegedrag wordt 
volgens Capon en Lutz (1976) beperkt door gebrek aan kennis van 
'processing rules', over hoe informaties te integreren en van 
hieruit tot een keuze te komen. De 'best buy'-aanbeveling in 
vergelijkend warenonderzoek is een ontlasting en oplossing voor 
dit probleem. 
Verbetering van deze kennis en vaardigheid kan plaatsvinden door 
voorlichting over en training in de techniek van informatiever-
schaffing en -verwerking. Kennis van deze techniek wordt vooral 
in hogere schoolopleiding verkregen (Scherhorn, 1964). 

K: De informatiekosten spelen een belangrijke rol bij informatiegedrag 
doordat: 
- ook informatiegedrag onderworpen is aan de wet van de verminde-

rende meeropbrengsten (Norris, 1947); 
- de zekerheid over de kosten van informatiegedrag meestal hoger 

is dan over de opbrengsten (Kuhlmann, 1970). 
Hoge verwervingskosten kunnen ontstaan uit een grote ruimtelijke 
spreiding van het aanbod en grote aantallen produkten, merken en 
typen. 
Deze kosten kunnen worden beperkt als gevolg van specialisatie in 
de detailhandel, ruimtelijke koncentratie van aanbieders, zoals in 
winkelcentra, afbeeldingen en beschrijvingen in katalogi en door 
assortiments- en prijsoverzichten. 

De verwerkingskosten kunnen hoog zijn door: 
1) Gebrek aan standaardisatie van produkten, verpakking4n, gewich-

ten etc., waardoor produkten moeilijk kunnen worden vergeleken. 
2) Marktdoorzicht belemmerende verkooppraktijken zoals: koppelver-

koop, cadeaustelsels, doorgestreepte prijzen, korting- en bij-
betalingsssystemen. 

3) Gebrekkige kennis van informatieverwerkingstechnieken. 
4) Grote aantallen informatie-eenheden (merken x attributen), aan-

geboden in een cognitief moeilijk verwerkbare vorm, zoals per 
produkt. 
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De verwerkingskosten kunnen worden beperkt door: 
1) Maatregelen erop gericht dat het vergelijken van produkten ver-

gemakkelijkt wordt. 
2) Voorlichting over en training in informatieverwerkingstechnie-

ken. 
3) Samenvattende beoordelingsinformatie in de vorm van indexen, 

keurmerken, aanbevelingen etc. 
4) Zodanige presentatie van informatie dat deze eenvoudig kan wor-

den begrepen en verwerkt. 

2.13 Besluit  
In dit hoofdstuk zijn vanuit een 'expectancy x value'-model een aan-
tal van de belangrijkste faktoren besproken, die op de informatiever-
schaffing door konsumenten invloed uitoefenen. De individuele be-
schikking over informaties en het gebruik dat de konsument hiervan in 
zijn koopgedrag maakt, bepalen voor een belangrijk deel, via de 
stimuli die hiervan uitgaan op de aanbieders, het funktioneren van 
het marktmechanisme en de wijze waarop en de mate waarin vraag en aanw 
bod op elkaar worden afgestemd. 
De in dit hoofdstuk besproken determinanten van informatiegedrag bie-
den ook een geïntegreerde doelstelling voor het konsumentenbeleid, 
voor zover dit op verbetering van de marktpositie via informatie is 
gericht. Alle maatregelen daartoe dienen uiteindelijk bij te dragen 
tot het vergroten van de motivatie, uitbreiding van het informatie-
aanbod en het optimaliseren van de kenmerken daarvan, of het verlagen 
van verwervings- en verwerkingskosten. 

Een belangrijk instrument voor het verbeteren van de geinformeerdheid 
van de konsument is vergelijkend warenonderzoek. Over het bereik, de 
waardering en het gebruik hiervan, wordt in de volgende hoofdstukken 
een empirisch onderzoek gerapporteerd. 
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Hoofdstuk 3 

ONDERZOEKSOPZET EN STEEKPROEFTREKKING VOOR HET METEN VAN EFFEKTEN VAN 
VERGELIJKEND WARENONDERZOEK (VWO) 

„3.1 Inleiding: andere onderzoeken  
De onderzoeken over vwo en konsumentenorganisaties kunnen globaal wor-
den ingedeeld in organisatie-historische en empirische studies. De 
eerste, meestal in de vorm van dissertaties, gaan over het ontstaan, 
de funkties en de organisatie van konsumentenorganisaties en vwo. In 
het Duitse taalgebied behoren hiertoe de dissertaties van Brennecke 
(1964) en von Braunschweig (1965). Brennecke bespreekt vooral de 
funkties, de beperkingen en de organisatorische opzet van vwo als in-
formatiesysteem. Von Braunschweig behandelt het ontstaan en de funk-
ties van konsumentenorganisaties en hoe door deze en overheidsmaatre-
gelen de marktpositie van konsumenten kan worden verbeterd. 
Ook in de Verenigde Staten zijn een aantal van dergelijke dissertaties 
verschenen, zoals van Beem en van Lane, die niet als handelseditie 
zijn uitgegeven, maar door Engledow (1971) en Thorelli, Becker en 
Engledow (1975) worden besproken. 

De eerste empirische studie is de dissertatie van Sargent (1959). Het 
materiaal werd verkregen uit een lokaal begrensde postenquête onder 
leden en niet-leden van Consumers Union en Consumer Research. De be-
langrijkste hypothesen hadden betrekking op de verschillen in sociaal-
ekonomische en demografische kenmerken tussen leden en niet-leden, op 
de verschillen in informatiegedrag tussen deze beide groepen en op het 
effekt van vwo bij de merkenkeuze. Dit laatste werd geoperationali-
seerd in termen van al dan niet aanbevolen merken gekocht. 
Sargent verantwoordt deze wijze van effektmeting door te stellen dat: 

"The true test of influence would be in buying the top rated brands 
in each product class" (pagina 21). 

Als uitkomsten bleek dat door de leden bij 8 van de 13 duurzame pro-
dukten signifikant vaker aanbevolen merken waren gekocht dan door de 
niet-leden. Bij de niet-duurzame produkten was dat bij 4 van de 19 
produkten het geval, waarbij echter één met negatieve richting. 

Wat informatiebronnen betreft vond Sargent dat de leden, bij de aan-
schaf van een duurzaam produkt, opgaven meer informa4ebronnen, ook 
aanbiedersbronnen, te hebben gebruikt dan de niet-leden. Van de leden 
van Consumers Union vermeldde 93,9 % voor een dergelijke aanschaf de 
Consumentengids te raadplegen. De leden vermeldden verder vaker dat de 
prijs van belang was bij de aanschaf en hadden minder vertrouwen in de 
reklame dan de niet-leden. 
De leden waren verder, vergeleken met de niet-leden, jonger en hadden 
vaker een hogere opleiding en hoger inkomen. 

Enige beperkingen van Sargent's studie zijn: 
1) De respons op de postenquéte was 17,5 %, zodat door zelf-selektie 

van respondenten de uitkomsten kunnen zijn vertekend. 
2) De ledensteekproef is random uit de ledenlijst van het betreffende 

lokale onderzoeksgebied getrokken. De niet-leden zijn systematisch 
getrokken uit de telefoongidsen van alleen de steden in dat gebied. 
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Ook door dit verschil in trekkingsgebieden kunnen leden en niet-
leden van elkaar verschillen. 

3) De operationalisering van 'effekt op de merkenkeuze' bestaat al-
leen uit vergelijking van aanbevolen en gekochte merken en is daar-
door vrij grof. Doordat geen rekening is gehouden met verschillen 
in modellen en typen, kan van eenzelfde merk een ander model zijn 
gekocht dan is aanbevolen. 

4) De vragen naar het gebruik van informatiebronnen zijn algemeen ge-
formuleerd en niet met betrekking tot een bepaalde aanschaf, zodat 
niet kan worden onderscheiden tussen houding en gedrag. Deze wijze 
van vraagstelling en het feit, dat in de introduktiebrief was ver-
meld dat het ging om een onderzoek naar de invloed van konsumenten-
organisaties, kan hebben geleid tot een overschatting van de mate 
waarin vwo werd gebruikt. Hierbij speelt verder een rol dat het ge-
bruiken van dergelijke informaties als sociaal-wenselijk kan worden 
gezien en hieraan prestige wordt gehecht, waarvoor Engledow (1971) 
indikaties vond. 

5) Sargent vond grote verschillen in sociaal-ekonomische en demogra-
fische kenmerken tussen leden en niet-leden. Aangezien hij deze 
niet konstant houdt, kunnen deze mede bijdragen aan de verklaring 
van de verschillen in informatiegedrag en merkenkeuze. 

Een heel andere opzet voor de meting van het effekt op vwo heeft van 
Lierde (1971) gevolgd, met ook een heel ander resultaat. Haar onder-
zoek, een afstudeerwerk, is gebaseerd op materiaal uit een schrifte-
lijke enquête onder alle leden van de Belgische Verbruikersunie, ge-
houden in januari 1970. De respons was 4,99 %. 
De hypothesen betroffen het effekt van vwo op de merkenkeuze en een 
aantal interakties hierbij, zoals van het beroepsniveau van de man, 
wel of geen betaalde baan van de huisvrouw, wel of geen vervangings-
aanschaf etc. 
De ledenenquête bevatte vragen naar de aanschafplannen voor duurzame 
produkten in 1970 en naar de merkvoorkeuren hierbij. Ter bepaling van 
het effekt van vwo heeft van Lierde deze merkvoorkeuren bij 17 recent 
door de Verbruikersunie onderzochte produkten tussen 'lezers' en 
'niet-lezers' vergeleken. Als 'lezers' werden de leden beschouwd, die 
al vóór de datum van het betreffende vwo lid waren. Als 'niet-lezers' 
die pas daarna lid waren geworden. 
Uitgangspunt was dat vwo ook invloed kan hebben zonder dat speciaal 
een aanbevolen merk werd gekocht en dat deze invloed zich manifes-
teert in bij de 'lezers' en 'niet-lezers' verschillende merkvoor-
keuren. 
Bij toetsing bleek bij geen van de 17 duurzame produkten echter een 
signifikant verschil. Bij de helft van de produkten werden die mer-
ken, die in het vwo als beste uitkwamen, door beide groepen vrijwel 
alleen genoemd. 
Bij de interakties werden wel enkele signifikante verschillen gevon-
den, waarbij de celfrekwenties echter vaak te klein waren om hieraan 
konklusies te verbinden. 

Bij van Lierde's onderzoek kan het volgende worden opgemerkt: 
1) De wijze van dataverzameling en de respons bieden geen mogelijk-

heid tot generaliseerbare uitspraken. 
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2) Zoals van Lierde zelf opmerkt, is het niet uitgesloten dat ook 
niet-lezers v66r hun lidmaatschap de beschikking over de testuit-
komsten hebben gehad, wat een verklaring kan zijn voor het ontbre-
ken van verschillen in merkvoorkeur. 

3) Een belangrijker oorzaak hiervan is echter waarschijnlijk dat is 
uitgegaan van koopintenties, dus van aanschaffingen die in de na-
bije of meer verwijderde toekomst nog moeten plaatsvinden. Bij 
veel van deze aanschaffingen zal de informatieverschaffing, waar-
onder ook het raadplegen van vwo, nog moeten plaatsvinden, zodat 
niet kan worden verwacht dat hierbij al een door vwo beInvloede 
merkvoorkeur bestaat. 

Een Nederlands onderzoek is dat van Todd, van Raay en van Veldhoven 
(1975) naar de verschillen in sociaal-ekonomische, demografische en 
psychologische kenmerken tussen leden en niet-leden, naar de ver-
schillen tussen deze beide groepen in perceptie van de Consumenten-
bond en naar interaktie-effekten hierbij van verschillen in lidmaat-
schapsduur en opleiding. 
De steekproeven bestonden uit een representatieve steekproef uit het 
ledenbestand van de Consumentenbond en een representatieve steekproef 
niet-leden. De steekproefeenheden waren huisvrouwen, die mondeling 
werden ondervraagd. 
Zoals ook bij Sargent bleken de leden een signifikant hoger oplei-
dings- en beroepsniveau te hebben, evenals - en hiermee samenhangend - 
een hoger inkomensniveau. 
De leden bleken verder signifikant vaker: werkende gehuwde vrouw; jon-
ger dan 45 jaar met kinderen thuis; in politiek opzicht liberaal-kon-
servatief; meer gericht op de persmedia dan op radio en tv; meer geo-
grafisch mobiel; meer kosmopolitisch ingesteld; lid van meer organi-
saties; meer geïnteresseerd in algemene aktuele onderwerpen en in 
prijs- en kwaliteitsvergelijking van produkten. 
De leden hadden verder meer opinieleider-kenmerken, waren meer prijs-
en budgetbewust en skoorden hoger voor sociale en ekologische verant-
woordelijkheid. 
Wat de perceptie van de Consumentenbond betreft bleken de leden deze 
vooral als een service-organisatie te zien, de niet-leden echter meer 
politiek geladen als een soort vakbond. 
Voor wat het gebruiken van vwo betreft antwoordde 87,5 % van de leden 
bij aankopen over het algemeen op de adviezen van de Consumentenbond 
te letten. Ditzelfde antwoord gaven 46,9 % van de niet-leden, waar-
onder vooral de hogere opleidingsgroepen. 

Dit onderzoek van Todd c.s. heeft enkele van dezelfde beperkingen als 
dat van Sargent: 
1) De verschillen op de sociaal-ekonomische en demografische kenmer-

ken worden niet konstant gehouden, zodat deze mede kunnen bijdra-
gen aan de gevonden verschillen op de psychologische variabelen. 

2) Het gebruik dat van vwo wordt gemaakt is via een attitude-state-
ment bepaald. 'Social desirability'-effekten kunnen daarbij tot 
te hoge uitkomsten leiden. 

3) De steekproefeenheden waren huisvrouwen. Het is de vraag of vooral 
deze de leden van de Consumentenbond vertegenwoordigen. 
Uit een onderzoek in West Duitsland onder lezers van Test blijkt 
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dat dit voor 78 % door mannen wordt gelezen en maar voor 22 % door 
vrouwen (Stiftung Warentest, 1976). 

Het tot nu toe meest uitvoerige empirische onderzoek over konsumenten-
organisaties en vwo is de dissertatie van Engledow (1971), dat een 
deel is van Thorelli's International Consumer Information Survey. 
De basis voor dit onderzoek vormen drie steekproeven uit Indianapolis 
en direkte omgeving (Marion County): 
1) Een random steekproef onder alle ingezetenen van Marion County. 
2) Een random steekproef onder alle leden van Consumers Union in 

Marion County. 
3) Een gematchte niet-leden groep, bestaande uit buren van de leden-

steekproef. De bedoeling hiervan was een van de belangrijkste be-
zwaren van de Sargent-studie op te heffen: het konstant houden van 
de demografische en sociaal-ekonomische verschillen tussen leden 
en niet-leden. 

Alle drie steekproeven werden mondeling geïnterviewd. In de leden-
steekproef moest diegene worden geïnterviewd die als zodanig was ge-
registreerd. In de gematchte steekproef moest de sexe van de geïnter-
viewde hetzelfde zijn als van degene waarmee werd gematched. In de 
random steekproef was geen specifiek persoon, maar alleen het adres 
het selektiekriterium, waarbij echter minstens 40 % mannen in de 
steekproef moesten voorkomen. 

De analyses bestaan hoofdzakelijk uit vergelijkingen op een groot aan-
tal variabelen tussen deze drie groepen. De belangrijkste hypothesen 
betroffen de demografische, sociaal-ekonomische en psychologische ken-
merken van leden en de effekten van vwo op het informatiegedrag, op 
de merkenkeuze en de tevredenheid na de aanschaf. 

Wat de sociaal-ekonomische kenmerken betreft bleken de leden niet al-
leen een hogere opleiding en inkomen te hebben dan de random niet-
leden, maar ook vergeleken met de gematchte niet-leden groep. 
Engledow konkludeert uit deze verschillen tussen buren dat de leden, 
die toch al in de 'betere' buurten wonen, ook daarbinnen nog een 
elite vormen. 
Naar leeftijd bleken er geen signifikante verschillen tussen de drie 
groepen. Anders dan Todd c.s. vond Engledow bij de leden geen duide-
lijke en konsistente opinieleiderschap-kenmerken en evenmin bleken de 
leden meer liberaal-konservatief en meer konsumptief-aktiegericht. 
Anders dan van 'konsumentisten' verwacht, hadden de leden een'posi-
tievere houding tegenover het bedrijfsleven dan de beide andere groe-
pen; de houding ten aanzien van de reklame was echter meer negatief. 
Wat het mediagebruik betreft bleken de leden meer op de pers ge-
oriënteerd dan op radio en tv. De verschillen met de gematchte groep 
waren hierbij echter veel kleiner dan met de random groep, zodat de 
in andere onderzoeken gekonstateerde verschillen in mediagebruik, 
voor een belangrijk deel aan opleidings/inkomensverschillen moeten 
worden toegeschreven. 
De informatieverschaffing is door Engledow bij duurzame produkten 
(>8100) en auto's onderzocht. 
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Bij de keuzekriteria vonden de leden, meer dan de beide andere groe-
pen, de beschikbaarheid over informaties en funktioneel-ekonomische 
aspekten belangrijk. De prijs was bij de leden bij de duurzame pro-
dukten een relatief onbelangrijk keuze-aspekt, maar steeg sterk in 
belang bij de aanschaf van een auto. 
Een vervangende of surrogaat-indikator als het merk bleek voor de 
leden - en de gematchte groep - anders dan verwacht een belangrijker 
keuzekriterium dan voor de random niet-leden. 

Wat het gebruik van informatiebronnen betreft, bleken bij de aan-
schaf van het laatst gekochte duurzame produkt 33,7 % van de leden 
het daarover gepubliceerde vwo te hebben geraadpleegd, tegen 16,2 % 
bij de laatste auto-aanschaf. Consumer Reports was bij de duurzame 
produkten bij de leden de meest gebruikte bron; bij de gematchte en 
random groep waren dat persoonlijke waarneming en ervaring. Bij de 
aanschaf van een auto werd vwo door de leden echter nauwelijks ge-
bruikt en wareti ook voor hen eigen ervaring en waarneming de meest 
gebruikte bronnen. Het relatieve gebruik van informatiebronnen tussen 
de drie steekproeven duidde erop dat vwo door de leden vooral in de 
plaats van ervaring en persoonlijke waarneming werd gebruikt. 
Het gebruiken van vwo bij de duurzame produkten bleek positief samen 
te hangen met het belang van de aanschaf, met de mate van overleg en 
planning hierbij, met de waargenomen betrouwbaarheid van en algemene 
tevredenheid over vwo en met opleidings- en inkomensniveau. 
De veronderstelling, dat meer ervaring met een produkt tot minder in-
formatieverschaffing zou leiden, werd niet bevestigd. Bij de auto-
aanschaffingen was er zelfs sprake van een positief verband. 

Het effekt op de merkenkeuze is door Engledow bepaald door vergelij-
king van de gekochte merken met hun rangpositie in het betreffende 
vwo. 
Consumer Reports publiceert haar vwo-resultaten meestal in de vorm 
van een rangschikking naar 'overall'-waardering. De invloed van vwo 
zou kunnen blijken, wanneer de leden vaker hoger gewaardeerde merken 
zouden kopen dan de niet-leden. 
Van de 28 onderzochte duurzame produkten bleek er tussen de leden en 
de gematchte groep echter slechts bij één produkt een signifikant 
verschil; tussen de leden en de random niet-leden slechts bij twee 
produkten. 
Bij niet-duurzame produkten waren, tussen de leden en de gematchte 
groep, van de 18 produkten twee in de verwachte richting signifikant 
en één in de tegengestelde. Tussen de leden en de random groep waren 
van de 18 produkten er 6 signifikant verschillend. 

Het gebruik maken van vwo en het kopen volgens de konklusieS daaruit, 
zou uiteindelijk moeten bijdragen tot de tevredenheid over de aan-
schaf. Bij vergelijking over alle produkten bleek hierover in 
Engledow's onderzoek echter weinig. Bij auto's en niet-duurzame pro-
dukten waren de leden iets, maar niet signifikant méér tevreden. Bij 
de duurzame produkten was de gematchte groep iets meer tevreden. 
Ook bij vergelijking tussen de leden, die al dan niet voor de aan-
schaf het betreffende vwo hadden gelezen, vond Engledow geen signifi-
kante verschillen in tevredenheid. 
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Bij dit gedetailleerde onderzoek kan het volgende worden opgemerkt: 
1) Ten aanzien van de effektbepaling van vwo op de merkentrouw geldt 

hetzelfde als bij Sargent is vermeld: onder dezelfde merknaam kan 
een heel ander model of type zijn gekocht dan in het vwo is onder-
zocht. 

2) De steekproeven zijn vrij klein (N = 101, 101 en 200) en zijn geo-
grafisch tot een bepaald verstedelijkt gebied beperkt. 

3) Er zijn geen korrekties aangebracht om de gebleken verschillen 
tussen de leden en de gematchte niet-leden verder te verkleinen, 
bijvoorbeeld door herweging. Een deel van de gevonden verschillen 
tussen deze beide groepen kan mede hiervan het gevolg zijn. 

4) In de onderzoeksopzet ligt de nadruk op het vinden van verschillen 
tussen de steekproeven. Het onderzoek verschaft daardoor, en van-
wege de alleen bi-variate analyses, weinig inzicht in verbanden 
binnen de steekproeven. 

Parallel aan het Indianapolis-onderzoek is eenzelfde onderzoek in 
Frankfurt in West Duitsland uitgevoerd, met globaal dezelfde uit-
komsten (Thorelli, Becker, Engledow, 1975). 

Een andere aparte kategorie onderzoeken zijn de ledenonderzoeken, die 
door of voor konsumentenorganisaties zijn uitgevoerd. De vraagstel-
ling is daarbij vooral gericht op het verkrijgen van informatie over 
kenmerken, voorkeuren en wensen, waarmee bij de beleidsbepaling reke-
ning kan worden gehouden. Voorbeelden hiervan in de omringende landen' 
zijn het onderzoek in België onder de leden van de Verbruikersunie, 
waarover van Lierde (1971) rapporteert en in West Duitsland onder 
lezers van Test (Stiftung Warentest, 1976; Silberer, 1977). In Neder-
land onder leden van de Consumentenbond (van Praag, 1972; NIPO, 1974). 
Van ledenonderzoeken in andere landen geven Thorelli, Becker en 
Engledow (1975) een overzicht. 
Wanneer deze onderzoeken uit een schriftelijke enquête onder alle le-
den bestaan, zoals het Belgische onderzoek en het Nederlandse, waar-
over van Praag rapporteert, kunnen de resultaten door de relatief 
lage respons en de daarmee samenhangende zelf-selektie van responden-
ten zijn vertekend. Dit blijkt bij schriftelijke enquêtes vooral te 
leiden tot een oververtegenwoordiging van de hogere opleidingsgroepen 
('t Hart, 1974). 
Uit de Nederlandse onderzoeken, die op representatieve steekproeven 
gebaseerd zijn (NIPO, 1974; Todd, van Raay en van Veldhoven, 1975; 
IPM/Inter-view, 1974) blijken ook de leden van de Consumentenbond de 
bekende 'universele' kenmerken van de informatie-elite te bezitten. 

Een Europees onderzoek tenslotte, waarin ook het effekt van vwo aan 
de orde' komt, is een EEG-studie in de negen lidstaten (Europese 
Commissie, 1976). In de representatieve Nederlandse steekproef bleek 
58 % een konsumentenorganisatie te kunnen noemen en 64 % kende vwo. 
Van deze 64 % vermeldde 29 % ooit als gevolg van vwo hun koopgewoon-
ten te hebben veranderd (10 % 'vaak'; 10 % 'twee tot drie keer'; 9 % 
'één keer'). 
Wat onder verandering van koopgewoonten wordt verstaan, wordt echter 
niet gespecificeerd, zodat dit kan slaan op de merkenkeuze, de keuze 
van winkel of wat dan ook. 
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Overzien we de vermelde onderzoeken, dan blijkt het bepalen van spe-
cifieke ledenkenmerken en onafhankelijke effekten van vergelijkend wa-
renonderzoek sterk te worden bemoeilijkt door de grote verschillen in 
sociaal-ekonomische kenmerken tussen leden en niet-leden. Schijnbare 
verschillen in psychologische en gedragsvariabelen kunnen daardoor 
bijvoorbeeld vooral het gevolg zijn van verschillen in opleiding. 
De belangrijkste bevindingen uit de onderzoeken, waarin voor dit op-
leidingseffekt min of meer wordt gekontroleerd, kunnen als volgt wor-
den samengevat: 
1) Leden hebben een hoger opleidings-/inkomensniveau dan niet-leden. 
2) De uitkomsten voor leeftijd, opinieleiderschap en liberaal-konser-

vatieve instelling zijn inkonsistent. 
3) Leden zijn meer op persmedia dan op radio en t.v. gericht. 
4) Leden gebruiken meer funktioneel-ekonomische keuzekriteria. 
5) Over het gebruik maken van vergelijkend warenonderzoek worden, 

naar gelang de vraagstelling, zeer uiteenlopende uitkomsten ver-
kregen. 

6) De uitkomsten voor het effekt van vergelijkend warenonderzoek op 
de merkenkeuze zijn inkonsistent. Sargent vond duidelijke effek-
ten, van Lierde en Engledow praktisch geen. 

7) De bijdrage van vergelijkend warenonderzoek aan de tevredenheid 
na de aanschaf lijkt gering. 

8) Vergelijkend warenonderzoek schijnt een substituerend effekt te 
hebben op de primaire, maar niet op andere informatiebronnen. 

9) Vwo-resultaten schijnen geen effekt te hebben op de prediktiewaar-
de van vervangende of surrogaat-indikatoren, zoals het merk. 

10) Het gebruiken van vergelijkend warenonderzoek bleek samen te han-
gen met het belang van en de mate van planning bij de aanschaf, 
met de waardering voor vergelijkend warenonderzoek en met het op-
leidings-/inkomensniveau. 

3.2 Probleemstelling en onderzoeksmodel  
De struktuur van onderzoekschema's voor keuzegedrag, of keuzemodellen, 
kan volgens 1-lansen (1976) het beste vanuit volgend basisschema worden 
bepaald: 

omgevingsinvloed ri  

Figuur 11: Grondschema van keuzemodellen. 
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Op grond hiervan kunnen drie verschillende onderzoeksdoelstellingen 
worden onderscheiden: 
1) Naar interne reakties. Hierbij kunnen de processen worden onder-

zocht, waarbij door informaties uit de omgeving (2), in kombina-
tie met individuele predisposities (1), nieuwe disposities, zoals 
kennis, waarderingen, voorkeuren (3) worden gevormd. 

2) Naar externe reakties. Hierbij gaat het om de wijze waarop indivi-
duele disposities (1) en situatievariabelen (2), zoals bij impuls-
aankopen, of een kombinatie van 1 en 2, gedrag bepalen (4). 

3) Naar het proces van verandering van predisposities. De aandacht 
ligt hier bij het proces, niet bij de uitkomst, waarbij de omge-
vingsinvloed slechts als achtergrond voor de cognitieve en affek-
tieve aktiviteit fungeert. 

De doelstelling van dit onderzoek is globaal tweeledig: 
1) Mediumonderzoek: het bepalen van effekten van vwo en verschillen 

tussen leden en niet-leden. 
2) Analyse van een informatiegedragsmodel. 

Vergelijken we deze doelstelling met het basisschema van figuur 11, 
dan gaat het in het mediumonderzoek om een bepaling van de verschil-
len tussen leden en niet-leden, waaruit kenmerken van leden van kon-
sumentenorganisaties en effekten van vwo blijken. Het gaat hierbij 
om de bepaling van de verschillen tussen leden en niet-leden ten aan-
zien van: individuele predisposities (1); cognities, attitudes en te-
vredenheid (3) en informatie- en keuzegedrag (4). 
Deze zullen in een 'between sample'-analyse worden onderzocht door 
vergelijking tussen een ledensteekproef en een gematchte steekproef 
niet-leden van de Consumentenbond. 
Bij de analyse van het informatiegedragsmodel gaat het om het bepalen 
van samenhangen van individuele disposities (1)en situatievariabelen 
(2) met cognities, attitudes en tevredenheid (3) en met informatie-
en keuzegedrag (4). Hierbij zal o.a. blijken welke variabelen als 
'oorzaken' en 'gevolgen' met het gebruiken van vwo samenhangen. Deze 
samenhangen zullen in een 'within sample'-analyse, binnen de leden-  , 
steekproef en binnen de gematchte steekproef niet-leden van de Consu-
mentenbond, worden onderzocht. 
De derde mogelijkheid, het onderzoek van cognitieve processen in ver-
band met informatie- en keuzegedrag is, zoals op pagina 33 vermeld, 
geen doelstelling van dit onderzoek. Deze kan ook moeilijk met de an-
dere doelstellingen binnen de gekozen opzet van een survey-onderzoek 
worden gekombineerd. 

Bij de eerste doelstelling, dat van een mediumonderzoek, bestaat een 
duidelijke parallel met reklame-onderzoeken. Zowel vwo als de reklame 
beogen immers uiteindelijk een beinvloeding van het keuzegedrag. 
Uitgangspunt bij veel reklame-onderzoek is dat een hiërarchie van ef-
fekten kan optreden: van bewustwording, via cognitieve en affektieve 
variabelen, op de gedragsintenties. Analoog hie-aan is ook bij vwo in 
dit onderzoek onderscheiden naar: 
1) Het bereik (sociaal-ekonomische en demografische kenmerken van 

leden; aantal niet-leden/lezers). In reklametermen is dit de 
'exposure'-groep, die de fysieke mogelijkheid heeft om van de in- 
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formatie kennis te nemen (Howard andSheth, 1969, pagina 154). 
2) Effekten op cognitieve kenmerken (voorkeur voor cognitieve kon-

fliktreduktie-strategieën; prijsbewustheid; merkentrouw); 
3) effekten op informatiegedrag (raadplegen informatiebronnen, aantal 

en soort keuzekriteria); 
4) effekten op de merkenkeuze (wel of niet volgens uitkomsten in vwo); 
5) effekten op de tevredenheid na de aanschaf. 

Palda (1966) geeft een overzicht van onderzoeken, waarin de 
'hiërarchie van effekten'-hypothese is onderzocht en waaruit blijkt 
dat de veronderstelde achtereenvolgende effekten niet of nauwelijks 
konden worden aangetoond. Day (1976) geeft een overzicht van onder-
zoeken naar de hiërarchische effekten van verschillende soorten konsu-
menteninformatie, zoals van samenstellingsetikettering, prijsaandui-
dingen per standaardhoeveelheid, versheidsaanduiding etc. Ook hij 
vond wél duidelijke effekten op de eerste niveaux van de higrachie, 
van kennis en begrijpen van de informaties, maar geen of slechts ge-
ringe effekten op het keuzegedrag en de tevredenheid na de aanschaf. 
Deze uitkomsten sluiten aan op de in de vorige paragraaf besproken 
vrij negatieve uitkomsten voor de effekten van vwo, op grond waarvan 
we enig scepticisme kunnen hebben over de uitkomsten in dit onder-
zoek. 

De tweede doelstelling bestaat uit de analyse van een informatiege-
dragsmodel, deels uitgaande van figuur 10 op pagina 75. Dit schema 
funktioneert als denkmodel en theoretisch kader, maar kan in prin-
cipe in een voor het onderzoek van vwo op geaggregeerd niveau geschik-
te onderzoeksopzet niet worden onderzocht. In hoofdstuk 2 en in 
figuur 10 gaat het vooral om het inzicht in variabelen en de samenhan-
gen hiertussen, die op het mikro-niveau, van de individuele konsument, 
zijn informatiegedrag bepalen. In paragraaf 2.12 is aangegeven hoe 
vanuit het konsumentenbeleid en het optimaliseren van de marktpositie 
van de konsument op deze variabelen kan worden ingespeeld. 
Het cognitieve proces van informatieverschaffing en -verwerking en de 
voorwaarts- en terugkoppelingen daarbij, zoals voorgesteld in figuur 
10, kan moeilijk op geaggregeerd niveau en ad hoc worden onderzocht. 
Dit kan vrijwel alleen in een, sterk in de tijd gekoncentreerde, ex-
perimentele opzet, waarin bijvoorbeeld via 'hardop denken' cognitieve 
processen worden geregistreerd. 
Wél kan het schema worden gebruikt voor de keuze van variabelen, voor 
het postuleren van samenhangen hiertussen en de achteraf-verklaring 
van gevonden resultaten, zonder dat daarbij echter het cognitieve as-
pekt als zodanig wordt onderzocht. 

De analyse van het informatiegedragsmodel bestaat uit een beschrij-
vend en toetsend deel. Op het beschrijvende niveau zullen de volgende 
samenhangen worden onderzocht: 
1) Tussen individuele (sociaal-ekonomische en demografische) en situ-s 

atiekenmerken met cognitieve kenmerken, zoals inkomenswaardering, 
voorkeur voor konfliktreduktie-strategieën, prijsbewustheid en 
merkentrouw; 

2) tussen individuele, situatie- en cognitieve kenmerken met informa-
tiegedragsvariabelen, zoals gebruik van informatiebronnen, gein-
formeerdheid over aantal en soort keuzedimensies; 
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3) tussen individuele, situatie-, cognitieve en informatiegedrags-
variabelen met de merkenkeuze, in termen van het al of niet kopen 
volgens de aanbevelingen in de Consumentengids; 

4) samenhang tussen individuele, situatie-, cognitieve, informatiege- 
drags- en keuzevariabelen met de tevredenheid na de aanschaf. 

Behorend bij het beschrijvend deel is tevens een onderzoek naar 
interaktie-effekten, die bij multivariate verklaringen van informa-
tiegedrag van belang zijn gebleken (Miller andZikmund, 1974). 
Uit het bovenstaande blijkt dat bij deze analyses een soort 
Paldiaanse hiërarchie zal worden gevolgd, waarbij op elk verder 
niveau wordt bepaald, welke variabelen uit de voorafgaande niveaux 
op de afhankelijke variabelen van het volgende niveau invloed uit-
oefenen. Deze analyse-opzet kan schematisch als volgt worden weerge-
geven: 

Figuur 12: Analysemodel. 

Dit schema van figuur 12 is opgezet als een stroommodel met daarbij de 
veronderstelling dat de intermedigrende variabelen een substantiële 
bijdrage leveren. In het toetsend deel zal dit worden onderzocht, uit-
gaande van de hypothese dat: RI (voorspellers, kriteriumvariabelen) 
<R2 (voorspellers + intermedigrende variabelen, kriteriumvariabelen). 
Kriteriumvariabelen zijn: lezen vwo, gebruiken andere informatiebron-
nen, kopen volgens Consumentengids, tevredenheid over de aanschaf. 

Om verder inzicht te krijgen in verschillen tussen leden en niet-leden 
van de Consumentenbond, zullen de beschrijvende en toetsende analyses 
dubbel worden uitgevoerd, zowel voor leden als niet-leden; behalve 
voor die variabelen die specifiek zijn voor leden van de Consumenten-
bond, zoals 'lezen van vwo' en 'kopen volgens vwo-aanbeveling'. 

Wat de keuze van de variabelen in figuur 12 betreft, zijn de door 
Hansen (figuur 11) genoemde individuele disposities onderscheiden in 
sociaal-ekonomische en demografische kenmerken (blok A) en cognitieve 
kenmerken (blokken C en D), waartussen samenhangen zijn verondersteld. 
Als predispositievariabelen zijn geen persoonlijkheidstrekken opge-
nomen. 
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Deze zeer algemene kenmerken blijken over het algemeen weinig tot zeer 
weinig te voorspellen (Kassarjian, 1971; Mansen, 1976), terwijl deze 
ook moeilijk in een survey-onderzoek kunnen worden geoperationali-
seerd. 

Als blok A-variabelen (sociaal-ekonomische en demografische kenmerken) 
zijn de volgende variabelen gekozen: 
variabele 1: opleiding 
variabele 2: beroep 
variabele 3: inkomen 
variabele 4: leeftijd 
variabele 5: gezinsstruktuur 
variabele 6: gezinsgrootte 
variabele 7: wel/niet werkende gehuwde vrouw 
variabele 8: urbanisatiegraad 
variabele 9: financiële toekomstverwachting 

Behalve voor de variabelen 2, 6 en 9 bleken deze in de in paragraaf 
2.11 vermelde onderzoeken met informatiegedrag samen te hangen. In 
die paragraaf is ook de veronderstelde samenhang met de komponenten 
van de cognitieve 'opbrengst-kosten' ratio vermeld. 
Beroep (variabele 2) is ook opgenomen om te bepalen of het beroeps-
niveau, los van inkomen en opleiding, een onafhankelijk effekt heeft 
op het informatiegedrag, waarvoor Katona en Mueller (1966) indikaties 
vonden. Gezinsgrootte (variabele 6) en financiële toekomstverwachting 
(variabele 9) zijn opgenomen als voorspellers van de cognitieve 
variabele 'inkomenswaardering'. 'Financiële toekomstverwachting' is 
eveneens een cognitieve variabele en hoort daarom in deze groep eigen-
lijk niet thuis. Omdat de samenhang tussen de externe variabelen en 
deze cognitieve variabele hier niet van belang is, is deze in de 
groep van 'uiteindelijke' voorspellers opgenomen. 

Van (een aantal) van deze blok A-variabelen in figuur 12 wordt een 
samenhang verondersteld met de cognitieve blok C-variabelen: variabele 
19: 'inkomenswaardering' en variabele 20: 'voorkeur voor konflikt-
reduktie-strategieën'. 
De variabele 'inkomenswaardering' drukt de subjektieve waardering van 
het eigen inkomen uit, zoals geoperationaliseerd door de 'inkomens-
waarderingsschaal' van van Praag (1971). De inkomenswaardering is een 
belangrijke komponent van de subjektieve welvaartsbeleving. Bij een 
grotere subjektieve welvaart mag een grotere financieel-risiko-
tolerantie worden verwacht en daardoor een relatief geringere motiva-
tie tot informatiegedrag. Van de blok A-variabelen mag, op grond van 
de onderzoeken van van Praag en Kapteyn (1973) worden verwacht dat de 
inkomenswaardering vooral samenhangt met het aantal kinderen in het 
gezin (variabele 6) en het wel of niet in een beroepsbetrekking wer-
ken van de huisvrouw (variabele 7); verder nog met de verwachte in-
komensontwikkeling in de toekomst (variabele 9). 

Van de inkomenswaardering (variabele 19) en blok A-variabelen wordt 
verder een samenhang verondersteld met de voorkeur voor 'konflikt-
reduktie-strategieën' (variabele 20). Hiermee worden de op pagina 46 
genoemde standaardkeuzeregels bedoeld, die de konsument kan gebruiken 
om zijn keuze- of kooponzekerheid te beperken. 
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In de vragenlijst (vraag 5, bijlage 4) is een negental van dergelijke 
keuzeregels opgenomen, zoals: 'Ik zou hetzelfde merk kopen als ik had 
en waar ik tevreden over was', 'Ik zou een betrekkelijk duur model ko-
pen' en 'Ik zou de Consumentengids raadplegen en alleen een merk kopen 
dat daar goed is bevonden'. Ook het bepalen van de keuze op grond van 
de uitkomsten in de Consumentengids kan tot een gedragsregel worden, 
die in een situatie van onzekerheid bij voorkeur wordt gevolgd en in 
de plaats kan treden van andere mogelijkheden. 
De relatieve voorkeuren voor bepaalde gedragsregels kunnen, zoals in 
figuur 12 is aangegeven, invloed uitoefenen op andere predisposities, 
zoals prijsbewustheid (variabele 21) en merkentrouw (variabele 22) en 
op het informatiegedrag. 
De voorkeuren voor keuzeregel zijn als algemene predisposities, los 
van specifieke keuzesituaties, geoperationaliseerd, zodat geen relatie 
met de situatievariabelen uit blok B is aangegeven. Wel worden samen-
hangen verondersteld en geanalyseerd met de individuele kenmerken uit 
blok A. 

Een tweede groep voorspellers, naast de individuele predisposities 
uit de blokken A en C, vormen de situatievariabelen uit blok B. 
Situatiekenmerken hebben tot vrij recent in het konsumentenonderzoek 
relatief weinig aandacht gekregen (Belk, 1974). Het inzicht echter dat 
er slechts weinig kenmerken van konsumenten of keuze-objekten zijn, 
die over alle situaties een duidelijke invloed hebben, heeft geleid 
tot het opnemen van situatie-specifieke variabelen in keuzemodellen, 
zoals bijvoorbeeld door Fishbein (1968) en Sheth (1974). 
Day (1973) vond dat situatievariabelen, zoals aantrekkelijkheid van 
konkurrerende merken, voorkeuren van vrienden of kennissen, verande-
ringen in reklame en promotie, prijs e.d. meer aan het voorspellen van 
de merkenkeuze bijdroegen dan meer individueel-konstante attitude- en 
koopstijlkenmerken, zoals impulsiviteit, 'innovativeness' en ekono-
mische instelling. Ook vond hij echter duidelijke interaktie-effekten 
tussen deze individuele en situatievariabelen. 

Als situatievariabelen (blok B) zijn de volgende kenmerken van het 
produkt en koopomstandigheden gekozen: 
variabele 10: (on)tevreden ervaring met soortgelijk produkt. Deze is 

onderverdeeld in: 
variabele 10a: (on)tevredenheid over kwaliteitsaspekten 

soortgelijk produkt 
variabele 10b: (on)tevredenheid over niet-kwaliteitsas- 

pekten soortgelijk produkt 
variabele 11: merkvoorkeur 
variabele 12: omstandigheden om voordelig te kopen 
variabele 13: dringendheid behoefte 
variabele 14: gespecificeerdheid van de behoefte voorafgaande aan de 

informatieverschaffing, onderscheiden naar kwalitatieve 
en niet-kwalitatieve aspekten 

variabele 15: belang, geoperationaliseerd als: 
variabele 15a: de mediaan betaalde prijs: mediane prijs 

per produktgroep 
variabele 15b: de relatief betaalde prijs, vergeleken 

met het gemiddelde in een bepaalde pro-
duktgroep 
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variabele 16: niet/wel in winkel gekocht 
variabele 17: prijsbekendheid 
variabele 18: tijdsverloop vwo 

Voor de variabelen 10 t/m 14 zijn in paragraaf 11 van hoofdstuk 2 on-
derzoeken besproken, waarin hun signifikante samenhang met informatie-
gedrag is gebleken. Ook is daar de veronderstelde samenhang met de 
komponenten van de cognitieve 'opbrengst-kosten' ratio vermeld. 
De variabele 'belang' (variabele 15) is opgenomen als belangrijke de-
terminant van cognitief konflikt. Variabele 16 operationaliseert de 
mogelijkheden om de distributieketen met een of meer schakels in te 
korten, wat een negatief effekt kan hebben op de motivatie tot verder 
informatiegedrag. Variabele 17 geeft aan of de konsument reeds bij 
voorbaat, v6ór de informatieverschaffing, wist hoeveel hij wilde gaan 
besteden. De veronderstelling hierbij is dat, wanneer personen speci-
fiek weten hoeveel ze willen of kunnen uitgeven, dit zal leiden tot 
een meer prijsbewust en uitgebreider informatiegedrag. Variabele 18 
operationaliseert de ouderdom van het meest recente vwo op het moment 
van de aanschaf. De veroudering van de informatie is een van de zwak-
ke punten van vwo (Engledow, 1971). De veronderstelling is dat de 
oudere vwo's minder zullen worden gebruikt. 

Een mogelijk belangrijke situatievariabele, die niet in blok B is op-
genomen, is het soort produkt. Newman en Staelin (1972) vonden signi-
fikante verschillen in informatiegedrag bij de aanschaf van verschil-
lende soorten duurzame produkten. Aangezien er echter vrijwel geen 
theorie is over de betekenis van en de geïnvolveerdheid bij produkten 
konden deze verschillen niet worden verklaard. Newman en Staelin ver-
onderstelden daarom dat in de produktenvariabele de invloed van ande-
re, niet in hun model opgenomen variabelen, tot uitdrukking kwam. Bij 
het ontbreken van een theorie om verschillen tussen produktkategorie-
en bij informatiegedrag zinvol te verklaren, is er van afgezien om 
deze als voorspeller op te nemen. 

De variabelen uit de blokken A t/m D in schema 12 vormen als indivi-
duele dispositie- en situatievariabelen voorspellers van gedrag en 
psychologische reakties (vgl. figuur 11). 
De gedragsreakties zijn onderscheiden naar informatie- en keuzegedrag. 
Bij het informatiegedrag is onderscheiden tussen het gebruik van bron-
nen (blok E) en de informatieverschaffing hieruit naar soort en aantal 
produktdimensies (blok F). 

De bronnen zijn onderscheiden in 'vwo' (variabele 23) en 'andere bron-
nen dan vwo' (variabele 24). Deze laatste bestaan uit konsumentenbron-
nen (vrienden/kennissen) en aanbiedersbronnen (reklame en persoonlijke 
verkoop). Deze 'andere' bronnen zijn op een somschaal tot één variabe-
le samengevoegd. De pijl tussen deze beide bronnenvariabelen in blok E 
van figuur 12 drukt uit dat verwacht wordt dat het lezen van vwo ef-
fekten heeft op het gebruiken van andere bronnen 
(vgl. pagina 72). 

De produktdimensies, waarover de konsument zich via deze bronnen heeft 
geinformeerd, worden in variabele 25 (blok F) bepaald. Hierbij doet 
zich het probleem voor dat het aantal dimensies sterk met het abstrak- 
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tieniveau kan verschillen en de soort dimensies met het produkt 
(Geistfeld, Sprotes andBadenhop, 1977). Via de gekozen operationali-
seringsprocedure is getracht hierin te voorzien, waarbij de informa-
tieverschaffing over produktdimensies uiteindelijk is onderscheiden 
naar: 
variabele 25a: aantal kwalitatieve produktdimensies 
variabele 25b: aantal niet-kwalitatieve produktdimensies 
De relatie tussen de blokken E en F in schema 12 geeft de hypothese 
weer dat de soort en het aantal produktdimensies, waarover informa-
ties zijn ingewonnen, samenhangt met de soort en het aantal gebruik-
te bronnen. Zo mag worden verwacht dat konsumenten die vwo hebben ge-
raadpleegd meer over kwaliteitsaspekten zullen zijn geïnformeerd. De 
relatie met blok G drukt verder de veronderstelling uit dat zij, die 
zich meer over kwaliteitsaspekten hebben geïnformeerd, vaker aanbevo-
len merken zullen kopen. 
De andere gedragsvariabele is de merkenkeuze (blok G, variabele 26), 
in de zin van al dan niet gekocht hebben van een in het vwo aanbevo-
len merk. In deze variabele wordt de marktinvloed van vwo geoperatio-
naliseerd, uitgaande van de veronderstelling dat het lezen van vwo 
leidt tot een voorkeur voor de als 'beter' aangeduide merken (best 
buy). 

Als psychologisch effekt wordt tenslotte in de laatste variabele 
(blok H, variabele 27) het effekt van het informatie- en keuzegedrag 
op de tevredenheid ná de aanschaf bepaald. 
Het doel van alle informatiegedrag is uiteindelijk het verminderen 
van post-decisiekonflikt. Vooral bij konsumenten, die een in het vwo 
aanbevolen merk hebben gekocht, mag worden verwacht dat deze over 
hun aanschaf meer tevreden zullen zijn, vooral over de kwaliteitsas-
pekten. Om ook dit laatste aspekt te onderzoeken is onderscheiden 
tussen: 
variabele 27a: (on)tevredenheid over kwaliteitsaspekten na de aan-

schaf 
variabele 27b: (on)tevredenheid over niet-kwaliteitsaspekten na de 

aanschaf 
Informatie kan echter ook leiden tot verhoging van aspiraties en ver-
scherping van de waarneming, waardoor de kans op ontevredenheid kan 
toenemen. Op deze tegengestelde effekten van informatie op de tevre-
denheid wordt bij de operationalisering van deze variabele nader in-
gegaan. 
De operationalisering is beschreven in hoofdstuk 4. Ook bij sommige 
andere variabelen zal daarbij op relevante theoretische aspekten na-
der worden ingegaan. 

3.3 De onderzoeksopzet  

3.3.1 Eisen aan en vorm van de onderzoeksopzet  
De onderzoeksopzet dient aan te sluiten bij de probleemstelling. Het 
hoofddoel van dit onderzoek bestaat uit het bepalen van het bereik en 
effekten van vwo, en van de variabelen die op het gebruiken van deze 
bron invloed uitoefenen. 
Deze doelstelling stelt aan de onderzoeksopzet de volgende eisen: 
1) Het onderzoek dient plats te vinden bij een representatieve steek-

proef van konsumenten, die door vwo worden bereikt; 
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2) het onderzoek moet informatie verschaffen over sociaal-ekonomische, 
demografische en psychologische kenmerken van de konsumenten, die 
door vwo worden bereikt; 

3) het onderzoek moet valide en betrouwbare informaties verschaffen 
over relevante aspekten van het informatie- en keuzegedrag; 

4) het bepalen van de psychologische en gedragskenmerken van konsu-
menten, die door vwo worden bereikt en de effekten hiervan, dienen 
zoveel mogelijk onafhankelijk te geschieden van de invloeden van 
andere variabelen; 

5) voor de effektbepaling is het noodzakelijk dat het informatie- en 
keuzegedrag heeft plaatsgevonden na publikatie van het betreffende 
VWO en dat de respondenten hierover de beschikking hadden, zodat 
het raadplegen hiervan mogelijk was. 

Vwo wordt in Nederland door verschillende instanties uitgevoerd en 
via verschillende media verspreid. Verreweg de belangrijkste instan-
tie is de Consumentenbond, met als belangrijkste medium de Consumen-
tengids. 
Als bron van vwo is daarom de Consumentengids gekozen en als doelgroep 
van potentiële gebruikers de leden van de Consumentenbond. 

De ideale onderzoeksopzet voor gegevens over informatie- en keuzege-
drag is waarschijnlijk een longitudinaal panelonderzoek (Thorelli, 
Becker and Engledow, 1975). De voordelen hiervan zijn een nauwkeurige 
waarneming en de mogelijkheid gedrag en veranderingen in psycholo-
gische variabelen in de tijd te volgen (Parfitt, 1972). 
Panels hebben echter ook een aantal nadelen, waardoor deze in de so-
ciale wetenschappen slechts beperkt worden gebruikt. Het bewaren van 
de representativiteit van het panel door het uitvallen van leden is 
een groot probleem, waarbij het aanvullen door nieuwe leden met over-
eenkomstige kenmerken een groot reservebestand vergt. Verder kan het 
lid zijn van een panel leiden tot vertekening in de informatie, zijn 
panels duur en leiden deze tot een overvloed aan data. 
De belangrijkste reden waarom in dit onderzoek van een panelopzet is 
afgezien, is omdat er geen bestaand panel voorhanden was dat represen-
tatief was voor de leden van de Consumentenbond. Het alleen voor dit 
onderzoek opzetten van een panel en het daarin volgen van keuzeproces-
sen, die bij duurzame produkten soms langer dan een jaar duren (Katona 
and Mueller,1966), zou teveel geld en tijd vergen. Er is daarom geko-
zen voor een survey-opzet, waarbij het informatie- en keuzegedrag 
achteraf, op één bepaald tijdstip, wordt gerekonstrueerd. 

Ook deze methode heeft een aantal specifieke beperkingen, die zoveel 
mogelijk zijn klein gehouden. Zo kan bijvoorbeeld, anders dan bij 
panelonderzoeken, doordat onafhankelijke en afhankelijke variabelen 
tegelijkertijd worden gemeten, de kausaliteit van de samenhangen niet 
rechtstreeks worden getoetst. Uitspraken over de kausaliteit kunnen 
in een survey-onderzoek alleen worden gedaan, wanneer er een duide-
lijke tijdsvolgorde is tussen de gemeten variabelen (Gadourek, 1972). 
In het onderzoekschema (figuur 12) komt de tijdsvolgorde in de 
hiërarchische opzet tot uitdrukking. In de vraagstelling is met het 
oog hierop soms sterk de nadruk gelegd op het specifieke tijdstip, 
zoals v66r de informatieverschaffing, v66r of na de keuze etc. 
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Voorbeelden hiervan zijn de vragen 24a t/m 25h (bijlage 4) in het 
enquêteformulier. 
Een andere beperking van 'achteraf onderzoek', vergeleken met 'momen-
taan' panelonderzoek, is dat bij dit laatste de gegevens op het mo-
ment zelf of na een kort tijdsinterval worden geregistreerd. Bij ach-
teraf onderzoek worden situaties of kenmerken pas na een langere 
tijdsperiode gerekonstrueerd, waarbij als gevolg van geheugenverlies 
en cognitieve dissonantie-reduktie vertekeningen kunnen ontstaan. Ten 
aanzien van geheugenverlies wijst Hansen (1976) er echter op dat aan-
schaffingen van duurzame produkten, waar het in dit onderzoek om gaat, 
vaak met aanzienlijke gernvolveerdheid en cognitieve aktiviteit ge-
paard gaan, waarbij de belangrijkste aspekten hiervan in het geheugen 
worden opgeslagen en daarin vaak over een langere periode aanwezig 
blijven. Verder zijn cognitieve elementen niet random georganiseerd, 
maar op een bepaalde wijze onderling met elkaai. verbonden. Door het 
toedienen van stimuli in een enquête kunnen bepaalde elementen worden 
geaktiveerd, waardoor door de onderlinge verbondenheid ook andere ele-
menten worden herinnerd. Over welke tijdsperiode het mogelijk is in-
formatie en keuzegedrag op deze wijze te rekonstrueren is onder andere 
afhankelijk van de mate van geïnvolveerdheid, van konflikt en risiko 
bij de aanschaf en van de werking van het geheugen zelf. Voor de hier 
onderzochte aanschaffingen van duurzame produkten hebben we, evenals 
Katona en Mueller (1966), een uiterste limiet van twee jaar aangehou-
den. Uit tabel 2 (pagina 108) blijkt echter dat meer dan tweederde 
van de aanschaffingen heeft plaatsgevonden binnen één jaar voor de 
onderzoeksdatum. 
Cognitieve dissonantie-reduktie is vooral een storende faktor bij het 
meten van tevredenheid. In de operationaliseringswijze is getracht 
dit effekt te beperken. 

Een duidelijk voordeel van de survey-techniek is het gestandaardiseer-
de karakter, wat eenvoudige registratie en snelle verwerking mogelijk 
maakt. Nadelen hierbij zijn echter de passieve rol van de responden-
ten, met kans op geringe geïnvolveerdheid, en de soms lage validiteit 
van de variabelen, omdat achtergronden en preciese bedoelingen van de 
respondenten onvoldoende bekend zijn en gesloten vragen nuanceringen 
in de antwoorden niet toelaten. De aktieve participatie en de geïnvol-
veerdheid van de respondenten kunnen worden verbeterd door het ge-
spreid in de enquête opnemen van open vragen. De vragen 6, 8, 11, 13, 
22b, 24b, 29a en 42 waren open. 

Aan de validiteit zal in hoofdstuk 4, over de operationalisering, spe-
ciaal aandacht worden gegeven. Behalve op grond van 'face value' kan 
de validiteit verder ondermeer worden beoordeeld aan de hand van 
samenhangen met andere variabelen en overeenkomstige uitkomsten in de 
literatuur (Swanborn, 1972). 
De betrouwbaarheid is een noodzakelijke, hoewel geen voldoende, vocr-
waarde voor validiteit. Fouten zijn zoveel mogelijk beperkt door het 
doen van een proefonderzoek, instruering van enquêteurs, kontrole van 
de binnengekomen vragenlijsten, dubbel ponsen, dubbel koderen van de 
open vragen en inkonsistentie-onderzoek. Hierop zal verderop in dit 
hoofdstuk nog worden ingegaan. 
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Het voordeel van survey-onderzoek is dat het de mogelijkheid biedt 
veel variabelen tegelijkertijd te onderzoeken. Behalve het punt van 
de tijdsvolgorde tussen de variabelen is er echter het probleem dat, 
anders dan bijvoorbeeld bij het experiment, de invloed van andere, 
eventueel oorzakelijke variabelen veel minder gemakkelijk is uit te 
schakelen. In zoverre deze variabelen niet in het onderzoekschema 
zijn opgenomen, is dit per definitie niet mogelijk. Survey-onderzoek 
veronderstelt dus voorkennis over wel en niet relevante kenmerken. 
Van de wél opgenomen variabelen kan ieders onafhankelijke bijdrage 
via statistische technieken worden bepaald. Hierop wordt in hoofd-
stuk 4: analyse-opzet, nader ingegaan. 

In de vierde eis (pagina 102) is gesteld dat de psychologische en ge-
dragskenmerken van de leden van de Consumentenbond en de effekten 
van vwo zoveel mogelijk onafhankelijk van de invloeden van de andere 
variabelen moeten worden bepaald. In de in paragraaf 3.1 besproken 
onderzoeken bleek deze bepaling te worden vertroebeld, doordat effek-
ten van bijvoorbeeld verschillen in sociaal-ekonomische kenmerken 
tussen leden en niet-leden niet of onvoldoende werden gekontroleerd. 
Een onderzoeksvorm, waarmee dergelijke invloeden kunnen worden ge-
elimineerd, is de ex post facto opzet, ook wel genoemd: quasi- of 
achteraf-experiment. Hierbij wordt een 'natuurlijke' groep personen 
vergeleken met een kontrolegroep, die in alle relevante kenmerken, 
behalve één, aan de eerste groep, de testgroep, gelijk is (Campbell, 
1969; Campbell and Stanley, 1973). Verschillen op de kriteriumvariabe-
len kunnen dan worden beschouwd als samenhangend met, of te zijn ver-
oorzaakt door, die ene testfaktor. Bij vergelijking tussen gelijkge-
schakelde groepen leden en niet-leden van de Consumentenbond, dus 
samenhangend met of te zijn veroorzaakt door het lidmaatschap van de 
Consumentenbond c.q. de beschikking over vwo. 
In een 'kunstmatige' of echte experimentele opzet geschiedt gelijk-
schakeling meestal door randomizering. In een 'natuurlijke' situatie 
behoren personen reeds door zelfselektie tot een bepaalde groep. Ge-
lijkschakeling kan hier plaatsvinden door individuele en groeps-
matching op bepaalde kenmerken (Greenwood, 1947). Hierbij moet worden 
gekozen voor te matchen kenmerken, wat inhoudt dat er voorkennis 
nodig is over welke variabelen wel en niet met de te onderzoeken ver-
schijnselen samenhangen. Dit vormt een van de zwakke punten van deze 
onderzoeksopzet, omdat er strikt genomen nooit de zekerheid is dat 
alle relevante faktoren konstant zijn gehouden (Gadourek, 1972). 

Individuele of precisiematching geschiedt paarsgewijs: voor elk ele-
ment in de testgroep wordt een element in de kontrolegroep opgenomen 
met hetzelfde, of een kombinatie van dezelfde kenmerken, Vooral bij 
het gelijkschakelen van kombinaties van kenmerken betekent dit, dat 
over een groot reservoir van potentiële kontrolegroep-leden moet wor-
den beschikt, om de paren te kunnen samenstellen. 
Een alternatief, hoewel minder precies, is groepsmatching op frekwen-
tieverdeling. Deze gelijkschakelingsprocedure is vooral minder veel-
eisend, omdat niet wordt gekontroleerd voor kombinaties van individu-
ele kenmerken. De groepen worden per variabele alleen naar het gemid-
delde of de frekwentieverdeling gelijkgeschakeld. 
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In de testgroep kunnen dan echter bijvoorbeeld vooral jonge mensen met 
hoge opleiding voorkomen en oude mensen met lage opleiding, terwijl in 
de kontrolegroep meer de omgekeerde kombinaties kunnen zijn vertegen-
woordigd. 
Wanneer dergelijke verschillen in kombinaties tussen de beide groepen 
op betrekkelijk grote schaal voorkomen en er tussen de variabelen van 
deze kombinaties interakties optreden, kunnen de uitkomsten uit de 
vergelijking tussen de groepen hierdoor worden vertekend (Swanborn, 
1972). 

Inzicht in specifieke psychologische en gedragskenmerken van leden van 
konsumentenorganisaties kan alleen door vergelijking tussen leden en 
niet-leden worden verkregen, waarbij zoveel mogelijk andere variabelen 
konstant worden gehouden. 
De effekten van vwo kunnen ook binnen alleen een ledengroep worden on-
derzocht, bijvoorbeeld door vergelijking tussen lezers en niet-lezers, 
zoals bij van Lierde (1971). De invloeden van andere variabelen daar-
bij kunnen dan in een multivariate analyse-opzet worden gekontroleerd. 
Een additionele 'between sample'-analyse biedt daarbij echter nog het 
voordeel van een zekere validering van de uitkomsten bij de leden 
niet-lezers, door vergelijking met die van de niet-leden. Ook vergroot 
vergelijking tussen leden en niet-leden het inzicht in het gekombi-
neerde effekt van specifieke psychologische kenmerken, die mede het 
gevolg kunnen zijn van leereffekten van vwo, en het gebruiken van vwo 
op het informatie- en keuzegedrag van de leden. Op grond van deze as-
pekten is gekozen voor een quasi-experimentele onderzoeksopzet met een 
representatieve ledensteekproef en een gematchte niet-ledengroep. 

Matching van de beide groepen diende te geschieden op sociaal-ekono-
mische, demografische en situatiekenmerken (blok A en blok B in figuur 
12) en op niet in de blokken C en D opgenomen psychologische kenmer-
ken. Vanwege de onbekendheid van de laatste en het grote aantal varia-
belen in de beide eerste blokken, was een kunstmatige matching op al 
deze variabelen praktisch niet mogelijk. 
Om toch zoveel mogelijk wel en niet in het onderzoekschema opgenomen 
variabelen gelijk te schakelen, is daarom gekozen voor een vorm van 
'natuurlijke' matching, aan te vullen met matching op frekwentieverde-
ling bij enkele belangrijke variabelen met gebleken grote verschillen. 
Voor de 'natuurlijke' matching is gebruik gemaakt van wijkhomogeni-
teit: het uit de sociale ekologie bekende verschijnsel dat wijken en 
straten, bijvoorbeeld naar sociaal-ekonomische en demografische ken-
merken, betrekkelijk homogeen zijn samengesteld. Uitgaande van deze 
homogeniteit in kenmerken en kombinaties hiervan, zijn de niet-leden 
systematisch gekozen in de direkte woonbuurt van een geselekteerd lid. 
Welke de resultaten zijn van deze matchingsprocedure en hoe de reste-
rende verschillen verder zijn verkleind, wordt in paragraaf 3.5 en 
paragraaf 3.6 besproken. 

Om een zuivere effektbepaling van vwo te waarborgen (eis 5, pagina 102) 
zijn alleen leden van de Consumentenbond in de ledensteekproef opgeno-
men, die al 21 jaar v66r het onderzoekstijdstip lid waren en daardoor 
in principe de beschikking hadden over alle in dit onderzoek opgenomen 
vwo's. Uit een ledenonderzoek van van Praag (1972) blijkt dat 80 % al-
le Gidsen bewaart. Verder zijn alleen aanschaffingen onderzocht, die 
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minimaal een maand later zijn gedaan dan het tijdstip van publikatie 
van het desbetreffende vwo. Alle ledenrespondenten hadden dus een vwo 
in huis en hadden ruimschoots de gelegenheid om dit te raadplegen en 
in hun keuze te betrekken. 

Twee andere aspekten, die in het kader van de onderzoeksopzet nog van 
belang zijn, waren het voorkomen van 'social desirability'-effekten 
en de bepaling van de steekproefelementen. 
De goodwill van de Consumentenbond bij haar leden bleek in het proef-
onderzoek bijzonder groot. Om vertekening als gevolg hiervan, en van-
wege het normatieve aspekt dat het gebruiken van vwo kan hebben, te 
voorkomen, zijn de leden niet als leden van de Consumentenbond bena-
derd en is er in de instruktie aan de enquêteurs sterk de nadruk op-
gelegd, dat niet van de Consumentenbond mocht worden gerept. Om de-
zelfde reden zijn in de vragenlijst alle vragen over de Consumenten-
bond op het eind geplaatst. 
Bij de keuze van steekproefelementen was een belangrijk kriterium de 
kennis die men over de te rekonstrueren aanschaf had. De (sub)kultu-
reel bepaalde man-vrouw rollenstruktuur in het huishouden is hierbij 
van groot belang. Bepaalde produkten worden typisch door mannen, door 
vrouwen of typisch in onderling overleg gekocht (Hempel, 1974; Davis, 
1971). Met het oog hierop was de opzet erop gericht man en vrouw bei-
den bij het vraaggesprek aanwezig te doen zijn, waarna via screening 
door de vragen 1h en 11 (bijlage 4), de vragen over het koopproces 
aan di é persoon moesten worden gesteld, die zich meer dan de ander, 
of alleen, met de aanschaf had(den) bemoeid. Wanneer man en vrouw 
zich beiden evenveel met de aanschaf hadden bemoeid, moesten de vra-
gen aan beiden gezamenlijk worden gesteld. 

In de volgende paragrafen wordt nader ingegaan op specifieke elemen-
ten uit de onderzoeksopzet en de realisatie hiervan. 

3.3.2 Het verzamelen van de gegevens  

3.3.2.1 Kriteria waaraan de steekproefelementen dienden te voldoen  
Voor de effektbepaling van vwo dienden de steekproefelementen aan 
drie kriteria te voldoen: 
1) Zij moeten niet al te lang voor de onderzoeksdatum een produkt 

hebben gekocht, waarvan de informatieverschaffing en de aankoop-
situatie in een vraaggesprek kunnen worden gerekonstrueerd. 

2) Dit produkt moet door de Consumentenbond niet al te lang voor de 
aanschafdatum zijn onderzocht en gepubliceerd in de Consumenten-
gids. 

3) Dit produkt dient te zijn aangeschaft na de publikatie van het be-
treffende vwo in de Consumentengids, zodat raadpleging hiervan mo-
gelijk was. 

Om de kondities in de beide steekproeven zoveel mogelijk gelijk te 
schakelen, zijn deze voorwaarden zowel aan de leden als aan de niet-
leden gesteld. 

Het veldwerk voor dit onderzoek is uitgevoerd in de periode van 5 
april tot en met 20 juni 1974. 
Om kostbare 'uitval', vanwege het niet hebben gekocht van een door de 
Consumentenbond onderzocht produkt zoveel mogelijk te beperken, is 
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een groot en gevarieerd aantal produkten in het onderzoek opgenomen. 
In totaal 74 duurzame produkten, die in de loop van 1970 (2 produk-
ten), 1971 (16 produkten), 1972 (22 produkten), 1973 (33 produkten) 
en 1974 (1 produkt) door de Consumentenbond zijn onderzocht. De pro-
duktenlijst is opgenomen bij vraag la van de vragenlijst (bijlage 4). 
Voor de jaren 1971, 1972 en 1973 betreft dit vrijwel het totaal aan 
duurzame produkten die door de Consumentenbond zijn onderzocht. 
Om te waarborgen dat alle respondenten uit de ledensteekproef de be-
treffende vwo's hebben kunnen raadplegen, zijn alleen leden opgenomen 
die v66r 1 januari 1971 lid waren. Van de respondenten, die een van 
de in 1970 onderzochte produkten hadden gekocht, is achteraf gekon-
troleerd of deze reeds een maand v66r de aanschaf lid waren. Bij 5 
personen was dit niet het geval, deze zijn uit het bestand verwijderd. 
Voorwaarde voor opname in de steekproef was dat een van deze produk-
ten uiterlijk twee jaar v66r de onderzoeksdatum (na 1 januari 1972) 
moest zijn gekocht en dat de aanschafdatum dan minstens een maand la-
ter was dan de publikatiedatum van het betreffende vwo. Om dit te kon-
troleren was achter elk produkt in de vragenlijst een peildatum ver-
meld, die een maand later was dan de publikatiedatum van het vwo. 
Bij zijn screeningsprocedure (schema bij vraag la in de vragenlijst) 
vroeg de enquêteur in eerste instantie welke produkten uit de lijst 
vanaf 1 januari 1972 waren gekocht. Van deze produkten noteerde hij 
de maand en het jaar van aanschaf en deze vergeleek hij dan met de 
peildata. 
Resteerde dan slechts 1 produkt, waarvan de aanschafdatum later was 
dan de peildatum, dan was dit het referentieprodukt, waarvan verder 
in het vraaggesprek het informatie- en keuzegedrag werd gerekonstru-
eerd. 
Waren meerdere produkten na de peildata gekocht, dan werd daarvan het 
laatst gekochte als referentieprodukt aangemerkt. Waren van de laatst 
gekochte produkten meerdere op dezelfde datum gekocht, dan was het 
produkt met een even produktnummer het referentieprodukt en bij twee 
(on)even nummers het produkt met het hoogste nummer. 
Deze selektieprocedure voor de steekproefelementen is zowel bij de 
leden als bij de niet-leden gevolgd. Bij de niet-leden ging aan deze 
selektie nog een fase vooraf, waarop werd gescreend op lidmaatschap 
van de Consumentenbond. 

Wat het resultaat van deze procedure betreft, blijkt uit tabel 2 dat 
in meer dan 90 % van de gevallen het produkt in de loop van 1973 of 
in de eerste vijf maanden van 1974 is gekocht en uit tabel 3 dat ca. 
van de aanschaffingen valt binnen 11 jaar na publikatie van het be-

treffende vwo. Hierdoor is voldaan aan de gestelde kondities dat de 
aanschaf niet te lang geleden moet hebben plaatsgevonden en dat, wil 
het vwo bruikbaar zijn, niet te veel tijd mag zijn verstreken tussen 
de publikatie hiervan en de aankoopdatum. 

Tijdens de periode van 1 januari 1971 tot en met januari 1974, waarin 
de opgenomen produkten door de Consumentenbond zijn onderzocht (be-
halve de 2 produkten uit 1970), zijn van verschillende hiervan her-
halingsonderzoeken verschenen. De in de vragenlijst vermelde peildatum 
is een maand na het eerste vwo. 
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Tabel 2: 	 Tabel 3:  
Jaar van aanschaf van de in het 	Aantal maanden tussen peildatum 
onderzoek opgenomen produkten 	en datum van aanschaf 

jaar van'leden 
aanschaf 

Cons. 
Bond 

kontrole-
groep 
niet-leden 

1971 0,2 0 
1972 5,9 9,2 
1973 52,8 47,9 
1974 t/m 
mei 41,1 42,9 

100% 100% 

N = 901 382 

aantal 
maanden 

leden Cons. 
Bond 

kontrole-
groep 
niet-leden 

0- 6 29,4 31,7 
7-12 25,2 25,7 

13-18 18,7 17,3 
19-24 12,4 10,5 

25 14,3 14,9 

100% 100% 

N . 901 382 

Die respondenten, die na het verschijnen van het herhalingsvwo heb-
ben gekocht en dan het meest waarschijnlijk dit hebben gebruikt, zijn 
achteraf omgekodeerd, in deze zin dat als peildatum een maand na pu-
blikatie van het tweede vwo is genomen. Tabel 3 bevat de uitkomsten 
na mutatie. 

Een verder punt bij de keuze van steekproefelementen was dat de vra-
gen over de aanschaf van het referentieprodukt aan die personen in 
het gezin moesten worden gesteld, die hierover het beste waren gein-
formeerd. In hoeverre deze opzet is gerealiseerd blijkt uit tabel 4 
(pagina 109). 

Uit de tabel blijkt dat slechts in een gering aantal gevallen de vra-
gen niet konden worden gesteld aan diegenen, die zich het meest met 
de aanschaf hadden bemoeid. Wanneer man en vrouw beiden aanwezig 
waren %  was uiteraard ook de best-geinformeerde aanwezig. In de leden-
steekproef is slechts in 4,8 % van de gevallen iemand ondervraagd, 
die zich niet zelf of minder dan de ander met de aanschaf had be-
moeid. Bij de groep niet-leden is dit 7,3 %, wat nog niet in alle ge-
vallen hoeft te betekenen dat deze personen over de aanschaf geen 
kennis zouden hebben. 
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Tabel 4:  
Mate waarin personen, die zich met de aanschaf hadden bemoeid, aanwe-
zig waren bij het vraaggesprek. 

leden Consumentenbond 

met de aanschaf bemoeid: 

man 
alleen 

vrouw 
alleen 

beiden 
man meer 
dan vrouw 

beiden 
vrouw meer 
dan man 

beiden 
even-
veel 

aanwezig bij vraaggesprek: 

man alleen 
vrouw alleen 
man + vrouw beiden 

N . 

21,1 
9,8 

69,1 

2,7 
62,9 
34,4 

6,8 
11,4 
81,8 

5,6 
39,4 
54,9 

9,4 
19,4 
71,3 

100% 100% 100% 100% 100% 

246 186 88 7 1  310 

kontrolegroep niet-leden Consumentenbond 

met de aanschaf bemoeid: 

man 
alleen 

vrouw 
alleen 

beiden 
man meer 
dan vrouw 

beiden 
vrouw meer 
dan man 

beiden 
even-
veel 

aanwezig bij vraaggesprek: 

man alleen 
vrouw alleen 
man + vrouw beiden 

N= 

25,6 
9,8 

64,6 

0 
72,0 
28,0 

8,1 
27,0 
64,9 

0 
54,0 
46,0 

7,0 
22,2 
70,8 

100% 100% 100% 100% 100% 

82 82 37 37 144 

3.3.2.2 De steekproeftrekking  
De opzet en de resulterende aantallen blijken uit figuur 13 (zie pa-
gina 110). 

Toelichting: Uitgangspunt (populatie) was het ledenbestand van de 
Consumentenbond, dat tijdens de hele periode van 1 januari 1971 tot 
en met 1 februari 1974 lid was. Hieruit is een a-selekte steekproef 
getrokken (1580), waarvan 33,6 % (531) door non-respons niet kon wor-
den benaderd. De resulterende 1049 adressen dienden aan twee kriteria 
te voldoen: 
1) Minstens een van de vastgestelde duurzame produkten gekocht, die 

in de vastgestelde periode door de Consumentenbond waren onder-
zocht. 

2) Het produkt moest na de peildatum zijn gekocht. 
10,6 % (111) van de respons-adressen voldeed niet hieraan, zodat uit-
eindelijk een ledensteekproef van 938 resulteerde. 

De vrij grote non-respons zou gevolgen kunnen hebben voor de repre-
sentativiteit van de ledensteekproef. 



a-selekte steekproef 
(1580) 

wel produkt 
gekocht 

realisaties leden CB 

wel produkt 
gekocht (938) 

start-
Iadressen 
j(ca. 500) 

wel 
produkt 
gekocht 
(231) 

geen 
0.tOdukt 

100hit 
111) 

kontak-
ten 
niet-
leden 
(1091) 

	• 
herwegingslijn 2 
(uitgevoerd) N na herweging 587 

herwegingslijn 1 
(niet uitgevoerd) 

realisaties 
niet-leden (478) 

wel geen 
produkt IWIOdUkt 
gekocht 
(393) 

' -90   

populatie leden Cons.Bond 
lid vóór 1-1-71 (292.000) 

non-respons 1 I 
1 leden (531) ! L_ __ __ __ __ _1_1 

i 
non-respons 
niet-leden (508) 

lid CB (105) 
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Als de achtergrondkenmerken van de non-respons-groep bekend zouden 
zijn, en de resterende steekproef naar de frekwenties op deze varia-
belen ten opzichte van de oorspronkelijke a-selekte steekproef zou 
zijn vertekend, zou dit via herweging kunnen worden gekorrigeerd 
(herwegingslijn 1). 
Om hierover duidelijkheid te verkrijgen, is onder de non-respons-
groep een schriftelijke rappel-enquête uitgevoerd, waarin vooral naar 
de achtergrondkenmerken is gevraagd. De respons op deze post-enquête 
was 53 % (257), waardoor de non-respons, wat de achtergrondkenmerken 
betreft, tot 16,9 % is gereduceerd. 

Figuur 13:  Procedure van steekproeftrekking en resulterende aantal-
len. 

Elk tweede adres van een lid was startadres voor het via een loop-
plan vaststellen van een niet-lid in de direkte woonbuurt van een 
lid. Deze niet-leden fungeren als kontrolegroep en zijn niet repre-
sentatief voor een bepaalde populatie. 
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In totaal zijn 1091 niet-leden 'bezocht', waarvan 508 uitvielen door 
'non-respons' en 105 vanwege lidmaatschap van de Consumentenbond. De 
non-respons van 508 lijkt bijzonder hoog, maar kan niet met 'normale' 
non-respons worden vergeleken, omdat bij 'niet thuis' niet is terug-
gekomen. Met 478 niet-leden konden gesprekken worden gevoerd, waarvan 
er echter 85 geen van de bedoelde produkten na de peildatum hadden ge-
kocht. 
Met de leden (111) en de niet-leden (85) die 'geen produkt' hadden ge-
kocht, dus niet aan de bovengenoemde twee kriteria voldeden, zijn zo-
genaamde 'korte gesprekken' gevoerd, waarbij alleen de vragen over de 
achtergrondvariabelen zijn gesteld. De bedoeling hiervan was om te 
kontroleren in hoeverre deze groep afweek van de groep die wél een 
produkt had gekocht en of daardoor de bij de leden oorspronkelijk ge-
trokken a-selekte steekproef werd vertekend. 
De groep niet-leden, die wel aan de selektiekriteria voldeden (393), 
dienden te zijn gematched op de overeenkomstige groep leden (938). 
Zou dit niet het geval zijn, dan zou dat via herweging worden gekor-
rigeerd (herwegingslijn 2). 
Uit het schema blijken ook de twee aspekten die naast wijkhomogeni-
teit voor het resultaat van de matching bepalend zijn: 
1) Non-respons niet-leden. 
2) Kenmerken van niet-leden die 'geen produkt' hebben gekocht (korte 

gesprekken). 

Uit het schema blijkt verder dat de ledensteekproef niet zonder meer 
representatief is voor het hele ledenbestand van de Consumentenbond. 
De leden, die niet aan de beide genoemde selektiekriteria voldeden, 
zijn uit de steekproef verwijderd. Als gevolg hiervan wordt de popu-
latie gevormd door het 'aktieve' deel van de leden van de Consumen-
tenbond: die leden die vaker dan zelden of nooit duurzame produkten 
kopen: circa 90 % van het ledenbestand. De representativiteit van de 
ledensteekproef voor deze populatie is door de non-respons niet in 
ernstige mate beperkt (vgl. paragraaf 3.4.2 over de rappel-enquête). 

Over de procedure van de steekproeftrekking, het proefonderzoek dat 
hieraan is voorafgegaan en de uitvoering van het veldwerk, is in bij-
lage 1 gerapporteerd. 



Aantal adressen: 
aantal getrokken adressen 	1650 
reserve ongebruikt 	70  
_gebruikte adressen 	1580 

Respons: 
respons 1: volledige gesprekken 	938 
respons 2: korte gesprekken 	111 
totale respons 	71 -547 
Non-respons: 
aantal gebruikte adressen minus totale respons: 
531 . 100 %, 
waarvan 309 (58,2 %): weigering, waarvan 

13 % beslist niet gernteresseerd 
19 % kost te veel tijd 
68 % weigering zonder verdere opgave 

van reden 
189 (35,6 %): niet thuis na driemaal 
27 ( 5,1 %): verhuisd/adres onbekend 
4 ( 0,7 %): overleden 
2  ( 0,4 %): geen lid meer 

non-respons percentage: 33,6 % van de gebruikte adressen 
(1580) 

112 

3•4 De realisatie  

3.4.1 Respons en non-respons  

A. Leden Consumentenbond  

Tabel 5:  
Respons en non-respons leden Consumentenbond. 

De non-respons is hoger dan gehoopt en verwacht werd, maar blijkt 
niet hoger dan bij andere omstreeks dezelfde tijd uitgevoerde survey-
onderzoeken. Zo bleek de non-respons in het kontinue onderzoek van 
het Baschwitz Instituut, uitgevoerd door de N.V. v/h Nederlandse 
Stichting voor Statistiek in september 1972: 29 %; in december 1972: 
32 %; in april 1973: 34 % en in september 1973: 39 % (N per enquête: 
circa 850) ('t Hart, 1974). 

Daar van de non-respondenten het adres bekend was, kon de verdeling 
hiervan worden bepaald naar provincie en urbanisatiegraad. Van de to-
tale non-respons bestaat circa eenderde uit 'niet thuis' (na drie-
maal). De tijd waarin het veldwerk werd uitgevoerd, van april tot en 
met juni als vakantie-voorseizoen, kan hieraan mede debet zijn. 
Uit de urbanisatie-indeling bleek dat het aantal 'niet thuis'-geval-
len het hoogst was in de grote steden en omringende forensengemeen-
ten, het aantal weigeringen was echter het grootst in de middelgrote 
steden. Deze bevinding wijkt af van de konklusie van 't Hart, die 
stelt: 

"In het algemeen is er een monotoon stijgend verband tussen gemeen-
tegrootte en weigeringen" ('t Hart, 1974, pagina 112). 



Aantal adressen: 
totale aantal vervolgadressen dat, uitgaande van een lid-adres 
slechts één keer is bezocht: 1091  

Respons: 
volledige vraaggesprekken 
korte vraaggesprekken 
uitval wegens lidmaatschap 

393 
85 

10 
3 

Non-respons: 
non-respons: totale aantal eenmaal benaderde adressen minus 
totale respons: 508 = 46,6 %, waarvan 

weigeringen: 24,6 % 
niet thuis: 22 	% 
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Niet thuis en weigeringen bleken het minst voor te komen in de agra-
rische plattelandsgemeenten. 

B. Niet-leden Consumentenbond  

Tabel 6:  
Respons en non-respons kontrolegroep niet-leden. 

Bij de leden was het aantal weigeringen 20 % en het aantal niet thuis-
gevallen 12,2 % van het aantal gebruikte adressen. Het iets hogere 
percentage weigeringen bij de niet-leden kan het gevolg zijn van het 
verschil in introduktie. Bij de leden is van tevoren een introduktie 
toegezonden, bij de niet-leden was dit niet het geval. 
Het hogere aantal niet thuis-gevallen bij de niet-leden weerspiegelt 
het verschil in aanpak: de leden zijn tot maximaal driemaal bezocht, 
de niet-leden eenmaal. 

3.4.2 De rappel-enquête  
De non-respons van 32,2 % kan twijfel doen ontstaan aan de representa-
tiviteit van de ledensteekproef. 
Om hiervoor te kontroleren is in november 1974 onder de non-responden-
ten een korte schriftelijke enquête gehouden waarbij, naast vragen 
over gekochte produkten en het tijdstip van aanschaf, overwegend naar 
achtergrondkenmerken is gevraagd. De bedoeling was om na te gaan of de 
non-respons-groep vooral op sociaal-ekonomische en demografische ken-
merken van de respons-groep afweek en of dit tot een duidelijke ver-
storing van de representativiteit had geleid. De respons na een maand 
en daarin na eenmaal rappeleren was verrassend hoog: 53,4 %, vooral 
voor de kategorie weigeraars: 49,1 %. De verdeling van de respons 
naar de oorspronkelijke non-respons-kategoriegn blijkt uit figuur 14 
op pagina 114. 

Zoals uit de figuur blijkt, is rappeleren bij schriftelijke enquêtes 
van groot belang. In dit geval werd de respons door eenmaal rappeleren 
praktisch verdubbeld. 
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Figuur 14:  Kumulatieve respons op de rappel-enquête binnen de oor-
spronkelijke non-respons-kategoriegn van de steekproef le-
den Consumentenbond. 

Door de rappel-enquête kon de onzekerheid over de verdelingen op de 
achtergrondvariabelen van de non-respons van de leden met de helft 
worden gereduceerd: van 33,6 % tot 16,9 %. Van deze 16,9 % behoorde 
10 ,9 % tot de oorspronkelijke kategorie 'weigeraars'; 4 ,9 % tot 'niet 
thuis' en 1,1 % tot 'verhuisd'. 

Vóór de rappel-enquête waren van 66,4 % van de steekproefleden de ver-
delingen op de achtergrondvariabelen bekend. Door de rappel-enquête 
is dit gestegen tot 83,1 %.  Er  zijn hierbij twee vragen aan de orde: 
1) Wijkt de groep, die in de rappel-enquête heeft gerespondeerd, af 

van de steekproef leden? 
2) Wijkt de steekproef leden met een respons van 66,4 % af van de to-

tale groep met een respons van 83,1 %? 

Voor een juiste vergelijking dienen de respondenten in de rappel-
enquête aan dezelfde voorwaarden te voldoen als die in de ledensteek-
proef. De respondenten, die geen van de betreffende produkten na de 
peildatum hadden gekocht, zijn daarom uit de rappel-enquête verwij-
derd: 10,9 %, overeenkomend met het aantal 'korte gesprekken' in de 
ledensteekproef: 10,6 %. 

Bij toetsing op verschillen tussen de sociaal-ekonomische en demogra-
fische kenmerken (blok A in figuur 12) tussen de ledensteekproef en 
de rappel-enquête bleken bij opleiding, inkomen en beroep signifi- 
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kante verschillen (Chi-kwadraat, p<.02). De rappel-enquête responden-
ten hebben vaker een hoger inkomen en een hoger opleidings- en be-
roepsniveau, variabelen die met elkaar samenhangen. Bij deze uitkomst 
zijn twee verklaringen mogelijk: 
1) In de oorspronkelijke non-respons-groep komen deze hogere kate-

goriegn meer voor. Zo zijn hogere beroepsklassen vaker niet thuis 
('t Hart, 1974). 

2) In de oorspronkelijke non-respons-groep komen deze hogere kate-
goriegn niet meer voor. De uitkomsten uit de rappel-enquête zijn 
het gevolg van zelfselektie, doordat hoger opgeleiden in schrifte-
lijke enquêtes meer responderen ('t Hart, 1974). De resterende 
16,9 % non-respons zou dan 'lagere' kenmerken moeten hebben dan de 
groep die in de rappel-enquête wel heeft gerespondeerd. 

Aangezien over de resterende 16,9 % niets bekend is, kan niet worden 
aangetoond welke verklaring de juiste is. Het meest voorzichtig is 
ervan uit te gaan dat in de steekproef leden de hogere opleidings-/ 
inkomens-/beroepsklassen enigszins zijn ondervertegenwoordigd. 
De volgende vraag is dan of deze verschillen, ook gezien de aantal-
len, dermate groot zijn dat hierdoor de representativiteit van de le-
densteekproef is aangetast. 
Om dit te onderzoeken is van de meest ongunstige voorwaarde uitgegaan, 
namelijk dat de resterende 16,9 % non-respons groep dezelfde kenmer-
ken heeft als de groep die wél in de rappel-enquête heeft gerespon-
deerd. Uitgaande hiervan is de ledensteekproef zonder non-respons ge-
konstrueerd door de respons-groep uit de rappel-enquête (16,7 %) met 
twee te vermenigvuldigen en bij de ledensteekproef (66,4 %) bij te 
tellen. 
Aangenomen is dat de ledensteekproef representatief is, wanneer deze 
op geen van de achtergrondvariabelen signifikant van de zo gerekon9. 
strueerde 100 %-groep verschilt. Bij toetsing (Chi-kwadraat) bleken 
de verschillen bij geen van de variabelen onder het p = .20-niveau 
signifikant, zodat de uitkomsten uit de rappel-enquête geen aanlei-
ding gaven tot herweging van de steekproef (vgl. figuur 13, herwe-
gingslijn 1). 

3.4.3 De korte gesprekken  
Aan de respondenten, die uitvielen omdat ze geen produkt hadden ge-
kocht of v66r de peildata hadden gekocht, zijn verder alleen de vra-
gen over de achtergrondvariabelen gesteld. In de ledensteekproef wa-
ren dit 10,6 % van de totaal ondervraagde adressen, in de niet-leden 
groep: 17,8 %. 
Bij vergelijking met de volledige gesprekken bleken onder de korte 
gesprekken meer ouderen en alleenstaanden voor te komen en bleek op-
leiding en inkomen gemiddeld lager. 
Uit andere onderzoeken is bekend dat personen met deze kenmerken min-
der produkten kopen (Schranders and Biervert, 1972; Intomart/ 
Europanel, 1973). 
Of deze afwijkende kenmerken bij de grootte van deze uitval wél tot 
een signifikante vertekening in de ledensteekproef hebben geleid, is 
nader onderzocht. Daartoe zijn de verschillen op de achtergrondken-
merken getoetst tussen de ledensteekproef (volledige gesprekken) en 
de gerekonstrueerde oorspronkelijke steekproef. 
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Deze laatste is gevormd door samenvoeging van de ledensteekproef, de 
korte gesprekken en de rappel-enquête. Het verschil tussen dit totaal 
en de oorspronkelijke steekproef is de rest-non-respons van 16,9 %, 
waarvan is geabstraheerd. 
Bij geen van de variabelen waren de verschillen onder het p = .25- 
niveau signifikant (Chi-kwadraat), zodat op statistische gronden kan 
worden aangenomen dat de beide steekproeven uit dezelfde populatie 
zijn getrokken en de uitkomsten ook generaliseerbaar zijn voor het 
gehele ledenbestand van de Consumentenbond. 

„3.5 Het resultaat van de matchingsprocedure  
Uitgangspunt bij de matching was de veronderstelde wijkhomogeniteit. 
Zoals uit figuur 13 blijkt, diende de helft van de leden volledige 
gesprekken als startadres voor de keuze van niet-leden, volledige en 
korte gesprekken. De uiteindelijke kontrolegroep bestaat uit de niet-
leden met volledige gesprekken, die dus dezelfde produkten hebben ge-
kocht als de leden. 
Verondersteld is dat door een goede matching op de individuele ken-
merken ook de situatiekenmerken zouden worden gelijk getrokken. Het 
resultaat van de matching is daarom in eerste instantie op de indivi-
duele kenmerken gekontroleerd en was als volgt: 

Tabel 7:  
Resultaat van de matching: verschillen tussen de volledige gesprekken 
leden Consumentenbond en de volledige gesprekken niet-leden. 

achtergrondvariabelen absoluut per- 
centueel ver- 
schil 

aantal 
klassen 

x 2  df p 

opleiding hoofd huis- 
houden 54,8 9 79,2 8 (.001 
opleiding echtgenote 39,6 9 52,1 9 c.001 
beroep hoofd huishouden 50,8 10 106,1 9 4.001 
aard werkgever hoofd 
huishouden 26,0 4 29,5 3 (.001 
leeftijd hoofd huis- 
houden 32,6 10 76,6 9 c.001 
leeftijd echtgenote 29,3 10 57,3 10 <.001 
gezinsstruktuur 20,5 10 21,4 9 .01(pc.02 
aantal kinderen 14,6 9 8,6 6 .10(p(.20 
gezinsgrootte 15,3 13 11,1 7 .10<pc.20 
urbanisatiegraad 10,5 12 4,4 11 .95<pc.98 
provincie 15,2 12 11,6 11 .30(p(.50 
inkomen 36,7 8 66,9 7 (.001 

Zoals blijkt zijn er tussen de beide groepen vrij grote verschillen, 
bij de sociaal-ekonomische meer dan bij de demografische variabelen. 
Bij de leden hebben zowel man als vrouw vaker een hoger opleidings-
niveau, een hoger inkomen en een hoger beroepsniveau dan de niet-
leden. Onder de leden zijn bijna geen ongeschoolde arbeiders (2,5 % 
tegen 10,6 % bij de niet-leden) en zij zijn vaker in overheidsdienst. 
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Wat de leeftijdsopbouw betreft zijn de niet-leden jonger met minder 
en jongere kinderen, de leden zijn vaker van middelbare leeftijd. Er 
zijn twee oorzaken mogelijk voor deze verschillen: 
1) Het gekozen uitgangspunt van wijkhomogeniteit; 
2) onvolkomenheden in de matchingsprocedure. 

Wat het eerste aspekt betreft zijn wijken uiteraard niet volkomen ho-
mogeen, maar ook hier blijkt, evenals bij Engledow (1972), dat de le-
den in hun wijk een inkomens-/opleidingselite vormen. In verhouding 
met hun inkomen wonen zij dus goedkoper dan hun buren, wat Engledow 
verklaart uit hun meer ekonomisch-rationele instelling. 

De onvolkomenheden in de matchingsprocedure waren het gevolg van non-
respons en enquêteursfouten. 
Een matchingsprocedure bestaat veelal hieruit dat paarsgewijs, of in 
een andere vaste verhouding, steekproefelementen worden getrokken die 
op de kontrolevariabelen gelijk zijn. Ook in onze opzet was sprake 
van paarsgewijze selektie: bij elk tweede lid diende een niet-lid te 
worden gezocht. Indien dit uitgangspunt van paarsgewijze trekking 
wordt verstoord, kunnen verschillen ontstaan op de kontrolevariabelen 
in de beide steekproeven. Met name is dit het geval indien een derge-
lijke verstoring het gevolg is van non-respons in de kontrolegroep, 
vanwege de specifieke kenmerken van non-respondenten. Zo bleek in pa-
ragraaf 3.4.2 over de rappel-enquête dat 'weigeren' en 'niet thuis' 
vaker voorkomen bij de hogere opleidings-/inkomensgroepen. 
Doordat in de niet-leden-groep de non-respondenten niet zijn herbe-
zocht, maar onmiddellijk vervangen, zijn deze zelfselektie-effekten 
waarschijnlijk versterkt, met als resultaat een extra ondervertegen-
woordiging van de hogere sociale klassen. 
De enquêteursfouten bestonden hieruit dat volgens het uitvoerend on-
derzoekbureau in sommige gevallen bij een lid niet de realisatie is 
afgewacht, maar al een vervolgadres is gezocht, uitgaande van een lid-
startadres, waarmee nog slechts een afspraak was gemaakt. Nadat het 
gesprek met het niet-lid was gerealiseerd, bleek dan het lid-adres 
slechts een kort gesprek op te leveren. Hierdoor zijn niet-leden ge-
selekteerd, die niet korresponderen met een in de ledensteekproef ge-
selekteerd lid. 
Vanuit het oogpunt van paarsgewijze selektie was het beter geweest, 
wanneer de korte gesprekken met niet-leden niet achteraf waren ver-
wijderd, maar deze reeds onmiddellijk bij de zoekprocedure waren 
overgeslagen. 

De mate waarin de matchingsprocedure niet aan haar doel heeft beant-
woord, blijkt uit tabel 7. De volgende vraag is dan in welke mate de-
ze procedure dan wél effekt gehad heeft. Dit kan worden onderzocht 
door de verdelingen in de niet-leden-groep te vergelijken met die van 
de Nederlandse bevolking, exklusief de leden van de Consumentenbond. 
Wanneer de matchingsprocedure geen effekt had gehad, zouden deze ver-
delingen globaal overeen moeten stemmen. 
De verdeling van de Nederlandse populatie, exklusief de leden van de 
Consumentenbond, is van enkele achtergrondvariabelen bekend uit een 
N.I.P.0.-onderzoek (1974). 
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Tabel 8:  
Goodness of fit-toets (Siegel, 1956) en absolute procentuele ver-
schillen voor enkele achtergrondkenmerken van de niet-leden (volle-
dige en korte gesprekken) en de Nederlandse bevolking, exklusief de 
leden van de Consumentenbond. 

achtergrondvariabelen Chi-kwadraat df p absoluut procen-
tueel verschil 

opleiding hoofd huis-
houden 53,9 3 (.001 30 (80) 
ts“Jorte van huishouden 14,3 6 .02 cp ‹. 05 13 	(22) 
provincie 11,6 9 .20 cp t.30 11 	( 	8) 
leeftijd man 

1 7,5 9 .50<pc.70 11 	(32) 
inkomen huishouden*) 35,7 3 c.001 22 (71) 

*) Het werkelijke verschil is nog groter, aangezien de netto inkomens 
uit onze steekproeven vergeleken zijn met bruto inkomens van de 
Nederlandse bevolking. 

Ter vergelijking zijn in de laatste kolom, tussen haakjes, ook de ab-
solute procentuele verschillen vermeld tussen de leden van de Consu-
mentenbond (volledige + korte gesprekken) en dezelfde verdelingen van 
de Nederlandse bevolking. 
De sociaal-ekonomische kenmerken van de niet-leden verschillen signi-
fikant van die van de Nederlandse bevolking, waaruit een duidelijk ef-
fekt van de matchingsprocedure blijkt. 
Toch blijkt uit de vergelijking van de twee rijen procentuele ver-
schillen in de laatste kolom, dat de niet-leden meer op de Nederlandse 
bevolking lijken dan op de leden. Dit onderstreept opnieuw dat de le-
den in hun wijk een sociaal-ekonomische elite vormen, waarop via 
wijkhomogeniteit alleen niet kan worden gematched. Om de verschillen 
tussen leden en niet-leden verder te verkleinen is daarom besloten tot 
herweging van de niet-leden-groep. 

3.6 Herweging van de niet-leden-groep  
Gezien het belang van een goede matching op de sociaal-ekonomische en 
demografische variabelen, heeft herweging plaatsgevonden op een kombi-
natie van twee van dergelijke variabelen: 'leeftijd' en 'opleiding' 
van de kopers van de opgenomen produkten. Wanneer man en vrouw zich 
evenveel met de aanschaf hadden bemoeid, is het kenmerk van de man ge-
nomen (vgl. hoofdstuk 4: operationalisering). 
Deze beide variabelen zijn genomen, omdat 'leeftijd' de groep demogra-
fische kenmerken vertegenwoordigt en 'opleiding' de sociaal-
ekonomische. 
Verder bleek de samenhang van leeftijd met de andere demografische 
variabelen betrekkelijk gering, zodat bij herweging op 'leeftijd 
koper' geen groot effekt op deze andere variabelen - met vrij kleine 
verschillen met de leden - hoefde te worden verwacht. 
Bij de sociaal-ekonomische variabelen zijn de verschillen tussen de 
steekproeven groter, evenals de onderlinge korrelatie, zodat bij her-
weging op 'opleiding' tevens een verkleining van de verschillen op de 
andere variabelen mag worden verwacht. 
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De herweging heeft uiteraard ook effekten op de situatievariabelen. 
Omdat door de onderlinge samenhangen herweging op meerdere variabelen 
zeer gekompliceerd is, is ervan afgezien ook de situatievariabelen 
hierbij te betrekken. Verder bestond de verwachting dat door gelijk-
trekking van de individuele variabelen, dit ook bij de situatievaria-
belen zou gebeuren. 

De herweging is geschied door een kombinatie van bijwegen en uitwe-
gen, met als netto resultaat dat het aantal niet-leden met 205 is ver-
meerderd. Dit is geschied op grond van de aantallen in de cellen van 
de gekombineerde leeftijd-opleidingsvariabele bij de leden en niet-
leden. 
Waar bij de niet-leden de relatieve celfrekwenties lager waren dan 
bij de leden, zijn hierin via een random procedure kaarten bijgetrok-
ken, zodanig dat de relatieve aantallen in de overeenkomende cellen 
bij de leden werden benaderd. Evenzo zijn, waar bij de niet-leden de 
aantallen te groot waren, op dezelfde wijze kaarten verwijderd. 
Een komplikatie hierbij was dat uiteraard geen kaarten konden worden 
bijgetrokken en verwijderd in cellen met frekwentie 0. In een enkel 
geval hadden ook meer kaarten moeten worden verwijderd dan in een cel 
voorkwamen. Het aantal verwijderingen, dupli- en multipliceringen van 
kaarten was als volgt: 

gedupliceerd 1x : 53 . 
gemultipliceerd 2x : 35 

3x : 18 . 
4x : 5 . 
5x : 5 = 
6x : 6 = 
8x : 2 = 

bijgewogen 
verwijderd 
bijgetrokken 
aantal niet-leden v66r herweging 
niet-leden na herweging 

+ 53 kaarten 
+ 70 kaarten 
+ 54 kaarten 
+ 20 kaarten 
+ 25 kaarten 
+ 36 kaarten 
+ 16 kaarten 
27 kaarten 

69 kaarten 
205 kaarten 
382 

—3-g7 

De verschillen tussen de steekproef leden en de herwogen steekproef 
niet-leden op de individuele en situatievariabelen zijn als in 
tabel 9 weergegeven (pagina 120). 

Uit vergelijking tussen de tabellen 9 en 7 blijkt dat de verschillen 
op de sociaal-ekonomische en demografische variabelen door de herwe-
ging aanzienlijk zijn verkleind. Weliswaar zijn een aantal hiervan 
nog signifikant, maar dat is bij deze steekproefaantallen reeds bij 
relatief kleine verschillen het geval, zoals blijkt uit de absolute 
procentuele verschillen. 
Op de variabelen beroep en inkomen zijn de hogere klassen enigszins 
oververtegenwoordigd. Bij de leden hebben 21,4 % een 'hoger beroep', 
bij de niet-leden 11,5 %. Bij de leden hebben 51,7 % een netto in-
komen van meer dan f 2000,-; bij de herwogen niet-leden is dit 41,8 %. 
Het verschil bij urbanisatiegraad komt vooral, doordat van de niet-
leden 35,4 % in de middelgrote steden en forensengemeenten woont, 
tegen 28,7 % van de leden. 
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Tabel 9:  
Verschillen tussen ledensteekproef en herwogen steekproef niet-leden. 

absoluut 
procentueel 
verschil 

aantal 
klassen 

X
2 

 p 

blok A: Sociaal-ekonomische en 
demografische variabelen 

variabele 	1 Opleiding 1,7 5 0,21 .99 
variabele 	2 Beroep 19,8 5 28,2 .001 

variabele 	3 Inkomen 19,9 8 28,3 .001 
variabele 	4 Leeftijd 6,3 10 8,5 .48 
variabele 	5 Gezinsstruktuur 4,5 3 1,4 .51 

variabele 	6 Gezinsgrootte 14,1 7 11,8 .07 
variabele 	7 Werkende gehuwde vrouw 6,8 3 1,75 .40 

variabele 	8 Urbanisatiegraad 
variabele 	9 Financiële toekomst- 

verwachting 

blok B: Koo2situatievariabelen 

variabele 10 (0n)tevreden ervaring 
met soortgelijk pro-
dukt: 

14,3 

14,3 

4 

5 

8,9 

9,9 

.03 

.04 

a) (on)tevredenheid 
over kwaliteits-
aspekten 

b) (on)tevredenheid 
over niet-kwali- 
teitsaspekten 

variabele 11 Merkvoorkeur vóór de 
aanschaf 

11,3 

1,2 

1,0 

4 

4 

3 

6,46 

0,13 

0,03 

.98  

.08 

.98 
variabele 12 Voordelig kunnen kopen 22,2 2 17,1 .001 
variabele 13 Dringendheid behoefte 
variabele 14 Gespecificeerdheid van 

de behoefte 
variabele 15 Belang: 

22,4 

21,1 

2 

4 

17,8 

19,9 

.001 

.001 

a) mediane prijs 
b) relatief betaalde 

prijs 
variabele 16 Niet/wel in winkel ge-

kocht 

8,7 

12,1 

1,6 

4 

3 

2 

3,6 

6,1 

0,09 

.31 

.05 

.75 
variabele 17 Prijsbekendheid 5,6 2 1,08 .30 
variabele 18 Tijdsverloop vwo - - - - 

Wat hun financiële verwachtingen betreft zijn de niet-leden wat opti-
mistischer dan de leden: 41,3 % denkt dat hun financiële toestand zal 
verbeteren, tegen 34 % van de leden. 

Bij de situatievariabelen zijn er betrekkelijk grote verschillen bij 
de variabelen 'voordelig kunnen kopen' en 'dringendheid behoefte'. 
Van de leden heeft 57,9 % voordelig gekocht, tegen 46,8 % van de niet-
leden. 
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Van de leden hebben 36,2 % vanuit een dringende behoefte gekocht, van 
de niet-leden 47,4 %. Het verschil op variabele 14: gespecificeerd-
heid van de behoefte, komt vooral doordat de leden vaker, al v6ór de 
informatieverschaffing, globale niet-kwalitatieve keuzekriteria had-
den dan de niet-leden: 36,5 % tegen 27,4 %. 

Tot de matchingsprocedure behoorde ook dat de leden en de niet-leden 
dezelfde produkten hadden gekocht. De frekwenties per produkt na de 
herweging zijn opgenomen in bijlage 2. De som van de absolute procen-
tuele verschillen over de 74 produkten is 53,2 %. Zoals uit bijlage 2 
blijkt zijn bij 15 produkten de verschillen signifikant (t-toets, 
p(.05). 
De leden hebben vaker een tuner, afwasmachine, centrale verwarmings-
ketel, spiegelreflexkamera en een boormachine gekocht. De niet-leden 
vaker een koelkast, kleuren tv, zonnescherm en kinderdriewieler. Een 
aantal van deze verschillen zijn het gevolg van het multipliceren 
van kaarten bij de herweging (vgl. pagina 119). 

Over het totaal genomen kan worden gesteld dat er door de matchings-
procedure en de herweging een vrij goede gelijkschakeling op frekwen-
tieverdeling is ontstaan, vooral voor de sociaal-ekonomische en demo-
grafische variabelen, die beter is dan in andere onderzoeken (vgl. 
paragraaf 3.1). De mogelijkheid van verschillen op kombinaties van 
variabelen en de gebleken verschillen bij de situatiekenmerken, dwin-
gen echter ook hier bij het interpreteren van de verschillen tussen 
leden en niet-leden tot voorzichtigheid. 

3.7 Kodering en konsistentie-onderzoek  
De gesloten vragen zijn gekodeerd door het onderzoekbureau dat het 
veldwerk heeft uitgevoerd. Deze vragen zijn daar dubbel geponst en 
op inkonsistenties uitgebreid onderzocht. 
De open vragen zijn door zes studenten gekodeerd. De kodeerkategorie-
en zijn onafhankelijk van elkaar door twee beoordelaars opgesteld, op 
grond van de eerste 150 vragenlijsten van leden en niet-leden. De ko-
dering is in twee ronden geschied. Niet of moeilijk onder te brengen 
antwoorden zijn tijdens de eerste kodeerronde op 'overige' geboekt en 
daarna opnieuw ingedeeld, in sommige gevallen door het uitbreiden van 
de kategorieën. In een tweede ronde is het hele bestand opnieuw geko-
deerd, waarbij door elke kodeur andere vragenlijsten zijn gekodeerd 
dal de eerste keer. De uitkomsten van beide kodeerronden zijn per res-
pondent vergeleken, waarbij bij inkonsistenties aan de hand van de 
vragenlijst een beslissing is genomen. 
Nadat de open en gesloten vragen waren samengevoegd, is het hele be-
stand opnieuw op inkonsistenties getoetst. 

Apart punt van vermelding, ook vanwege de gevergde tijd, verdient het 
koderen van vraag 19 naar het gekochte merk en type. Als operationa-
lisering van de invloed van vwo was dit een van de belangrijkste 
vragen. 
Om fouten zoveel mogelijk uit te sluiten is deze vraag, die reeds 
door het onderzoekbureau was gekodeerd, opnieuw gekodeerd. Bij deze 
herkodering is per produkt een lijst opgesteld van alle gekochte mer-
ken en typen. 



122 

Het bleek daarbij dat er produkten in het bestand voorkwamen die niet 
waren bedoeld, zoals bijvoorbeeld een tuner-versterker-cassetterecor-
der (inéén), in plaats van de door de Consumentenbond onderzochte 
tuner-versterker of losse tuner. 
Ter kontrole hierop is met behulp van de zeer komplete marktdokumen-
tatie van Philips Nederland voor alle respondenten, die een elek-
trisch produkt hadden gekocht (45 van de 74 produkten), nagegaan of 
het opgegeven merk en type bij het in de vragenlijst vermelde produkt 
konden behoren. 
In een betrekkelijk groot aantal gevallen bleek dit niet het geval te 
zijn, met name bij muziekinstallaties en wasautomaten. Uit de vermel-
de merken en typenummers bleken veel opgegeven hi-fi platenspelers in 
werkelijkheid grammofoons en vol-automatische wasmachines bleken half-
automaten te zijn. 
De niet-elektrische produkten zijn op eenzelfde wijze op merk en type 
gekontroleerd door gespecialiseerde winkeliers in Tilburg en Delft, 
nadat hiertoe afspraken waren gemaakt. Het resultaat hiervan was: 
1) Een betrekkelijk groot aantal fout vermelde en fout gekodeerde 

produkten kon worden geherkodeerd tot het juiste produkt, als dat 
in de vragenlijst voorkwam. 

2) 37 leden en 11 niet-leden hadden, zoals uit het merk en type bleek, 
een niet opgenomen produkt gekocht. Deze zijn uit het bestand ver-
wijderd. 

3) Een aantal respondenten had wel een van de opgenomen produkten ge-
kocht, maar een groter of kleiner, duurder of goedkoper dan in het 
VWO was onderzocht. Deze zijn in het bestand gehandhaafd, met de 
aanduiding dat een afwijkend type was gekocht. 
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Hoofdstuk 4 

OPERATIONALISERING EN ANALYSE-OPZET; FREKWENTIEVERSCHILLEN TUSSEN DE 
LEDEN VAN DE CONSUMENTENBOND EN DE VERGELIJKBARE NIET-LEDEN 

In dit hoofdstuk wordt in paragraaf 4.1 de operationalisering van de 
variabelen besproken. Bij een aantal variabelen zal hierbij tevens op 
de validiteit worden ingegaan en zullen interessante deeluitkomsten 
worden vermeld. Vanuit de doelstelling van medium-onderzoek zijn bij 
elke variabele ook de verschillen tussen de leden en gematchte niet-
leden vermeld. Paragraaf 4.2 bevat een samenvatting van uitkomsten. In 
paragraaf 4.3 wordt verder de bijschatting van missing data besproken 
en in paragraaf 4.4 de analyse-opzet. 

4.1 Operationalisering van de variabelen en frekwentieverschillen tus-
sen de leden en vergelijkbare niet-leden  
We zullen hierbij de indeling in blokken volgen uit figuur 12 (pagina 
97) en de daarbij in paragraaf 3.2 gebruikte nummering van variabelen. 
Zoals in het vorige hoofdstuk beschreven, zijn de leden en de kon-
trolegroep niet-leden door de wijze van steekproeftrekking en door 
herweging op de sociaal-ekonomische en demografische variabelen op 
frekwentie gematched. De verschillen op deze variabelen v66r de herwe-
ging en op de andere variabelen na de herweging verschaffen inzicht  in 
de verschillen tussen de leden en de vergelijkbare niet-leden. 

De kenmerken van de leden v66r de herweging zijn in paragraaf 3.5 (pa-
gina 116) vermeld waarbij, ook bij selektie uit dezelfde woonbuurt, 
tussen leden en niet-leden vrij grote verschillen bleken. Bij de leden 
hebben de man en de vrouw een hoger opleidingsniveau, een hoger inko-
men en een hoger beroepsniveau dan de niet-leden. Bij de leden zijn 
minder ongeschoolde arbeiders en ze zijn vaker in overheidsdienst. 
Hieruit blijkt dat de leden, ook in hun wijk, een inkomens-/oplei-
dingselite vormen. 
Wat de demografische kenmerken betreft, bleken de niet-leden jonger 
met minder en jongere kinderen, de leden zijn vaker van middelbare 
leeftijd. 

Blok A: Sociaal-ekonomische en demografische variabelen 

ilfirestekieo, 	 • 

Individuele sociaal- 
ekonomische en demo- 
grafiscne variabelen 

inkaimmarear 
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De toetsingsverschillen op deze variabelen na de herweging zijn ver-
meld in tabel 8, pagina 118. Bij deze variabelen zijn hier geen fre-
kwentieverdelingen vermeld. Op die van de leden wordt in het volgen-
de hoofdstuk, in paragraaf 5.1, over het bereik van de Consumenten-
bond, nader ingegaan. 

Variabele 1: Opleiding koper  
De opleidingsvariabele is die van de koper. Wie koper was, is be-
paald met de vragen 1h en 1i (bijlage 4). Indien alleen de man zich 
met de aanschaf heeft bemoeid, de man meer dan de vrouw of beiden 
evenveel, is als opleiding die van de man genomen. Als alleen de 
vrouw, of de vrouw zich meer dan de man met de aanschaf heeft be-
moeid, is die van de vrouw genomen. 
Het opleidingsniveau is bepaald met de vragen 52a en 52b en in vijf 
kategorieën ingedeeld. De kodering is geschied zoals door het CBS bij 
de volkstelling van 1971. 

Variabele 2: Beroep hoofd huishouden  
Het beroep is bepaald met de vragen 50a t/m 50d. Deze is niet van de 
kopers genomen, omdat anders de meerderheid van de vrouwelijke kopers 
slechts in één kategorie, die van 'zonder beroep', zouden zijn inge-
deeld. De variabele is ingedeeld in de volgende vijf klassen: 
1) landarbeid, ongeschoolde arbeid, geschoolde arbeid; 
2) uitvoerende hoofdarbeid; 
3) boeren en tuinders, zelfstandige middenstand, niet-akademische 

vrije beroepen; 
4) middenkader; 
5) hogere beroepen. 
Voor een hoger beroepsniveau is vaak een hoger opleidingsniveau nood-
zakelijk. De samenhang tussen beroeps- en opleidingsniveau in de 
steekproef uit leden van de Consumentenbond is r = .62. Tussen beroep 
en inkomen: r = .50. 

Variabele 3: Inkomen  
Dit bestaat uit het netto-gezinsinkomen en is bepaald met vraag 54. 
De om privacy en andere redenen te verwachten weigering om het inko-
men te vermelden is beperkt door: 
1) in de toelichting sterk de nadruk te leggen op anonimiteit en ver-

trouwelijkheid; 
2) bij aanvankelijke weigering de respondent zelf zijn inkomen op een 

kaart te laten invullen, die in zijn bijzijn in een envelop wordt 
gedaan en gesloten. 

Ondanks, of dankzij deze procedure bedroeg de non-respons op de in-
komensvraag bij de leden 16,2 % en bij de niet-leden 19,3 %. Vooral 
de niet in loondienst werkenden bleken relatief vaak te weigeren het 
inkomen op te geven: bij boeren en tuinders: 31,6 %, zelfstandige 
middenstanders: 26,9 % en niet-akademische vrije beroepen: 34,6 %. 
Naar opleiding bleek deze non-respons vooral bij de hogere niveaux 
voor te komen; bij de akademici was deze 27,5 %. Omdat van deze non-
respondenten de andere achtergrondkenmerken wel bekend waren, is het 
inkomen door multipele regressie op deze kenmerken geschat (vgl. 
paragraaf 4.2). 
De inkomensvariabele is ingedeeld tussen de grenzen van <ƒ999 en 
>f4000 per maand, met intervallen van f 500. 
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Het gezegde: "education pays" bleek verder ook hier op te gaan; de 
samenhang tussen opleiding en inkomen in het totaal van de leden en 
niet-leden was: r = .88. 

Variabele 4: Leeftijd koper  
De leeftijd is in vraag 49 gevraagd. Wie koper was, is bepaald zoals 
bij de opleidingsvariabele. De leeftijdsvariabele is tussen jonger 
dan 25 jaar en ouder dan 65 jaar ingedeeld in intervallen van vijf 
jaar. 

Variabele 5: Gezinsstruktuur  
Deze is met vraag 49 bepaald. De variabele is in deze klassen inge-
deeld: 
1) Zonder kinderen: alleenstaanden, niet-gezinshuishoudens, echtparen 

zonder kinderen. 
2) Jonge kinderen: ouders mét kind(eren) beneden 13 jaar. 
3) Oudere kinderen: ouders met kind(eren) van uitsluitend 13 jaar en 

ouder. 
Van de ouders met kinderen lopen de leeftijdsfasen van de ouders gro-
tendeels parallel met die van de kinderen. De echtparen zonder kinde-
ren (19,6 % in de ledensteekproef) zijn voor de helft ouder dan 55 
jaar. 
Onder de echtparen zonder kinderen bevinden zich relatief veel werken-
de gehuwde vrouwen: 32,8 % werkt geregeld of ongeregeld in een betaal-
de baan; 15,3 % werkt de hele week. Voor de ledensteekproef als geheel 
zijn deze percentages respektievelijk 15,5 % en 9,6 %. 

Variabele 6: Gezinsgrootte  
Deze is eveneens uit de antwoorden op vraag 49 bepaald. De indeling is 
van 1 tot 47 personen. 

Variabele 7: Werkende gehuwde vrouw  
Hiernaar is in vraag 51 gevraagd. De indeling is: 
1) werkt de hele week; 
2) werkt part-time; 
3) niet werkend. 

Variabele 8: Urbanisatiegraad  
Deze is bepaald aan de hand van de desbetreffende CBS-klassifikatie 
van de woongemeente van de respondent. De variabele is in de volgende 
vier kategorieën ingedeeld: 
1) Plattelandsgemeenten en kleinere verstedelijkte plattelandsgemeen-

ten (CBS: Al t/m A4 en B1). 
2) Grotere verstedelijkte plattelandsgemeenten, kleine plattelands-

stadjes en kleine steden (CBS: B2, Cl en C2). 
3) Forensengemeenten en middelgrote steden (CBS: B3 en C3 + C4). 
4) Grote steden (CBS: C5). 
De forensengemeenten zijn vanwege de te verwachten gerichtheid van 
hun inwoners op de grote(re) steden bij de middelgrote steden opgeno-
men. 

Variabele 9: Financiële toekomstverwachting 
Deze variabele is bepaald met vraag 53. De indeling is in vijf klassen 
van 'duidelijk verbeteren' tot 'duidelijk ongunstiger worden'. 
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Hierop was bij de leden een non-respons van 8, bij de niet-leden van 
0. De non-respondenten zijn in de middenkategorie 'ongewijzigd blij-
ven' gekodeerd. 

Blok B: Situatievariabelen  

Variabele 10: (0n)tevreden ervaring met soortgelijk produkt  
Deze variabele is onderverdeeld in: 
variabele 10a: (0n)tevredenheid over kwaliteitsaspekten soortgelijk 

produkt; 
variabele 10b: (0n)tevredenheid over niet-kwaliteitsaspekten soortge-

lijk produkt. 

Het gaat bij deze variabelen om drie aspekten: 
1) Het hebben van ervaring met een soortgelijk produkt als het ge-

kochte; 
2) De aard van de ervaring: tevreden of ontevreden. 
3) De ervaring naar soort produktattributen: kwalitatieve of niet-

kwalitatieve. 

De ervaring met een produkt kan afkomstig zijn van een produkt, dat 
men zelf had (vraag 20), dat men bij anderen heeft gebruikt (vraag 
19a), of dat men heeft geleend of gehuurd (vraag 20a). De vragen slo-
ten elkaar in deze volgorde uit. Personen, die zelf al eerder zo'n 
produkt hadden, zijn dus niet naar de andere ervaringsmogelijkheden 
gevraagd. Van de leden had 54,3 % het produkt ter vervanging gekocht, 
17,8 % had er op een van de beide andere manieren ervaring mee en 
27,9 % had geen ervaring met het produkt. Bij de kontrolegroep niet-
leden zijn deze percentages respektievelijk 54,5 %, 23,3 % en 22,2 %. 
Voor de vorming van de variabelen zijn de drie ervaringskategorieën 
samengevoegd. Dit houdt in dat eenmalige ervaringen, bijvoorbeeld uit 
een keer lenen of huren, gelijkgesteld zijn met meer langdurige erva-
ringen. Aangezien het hier vooral om de aard en de soort ervaring 
gaat, leek dit geen bezwaar. Ook reeds bij een eenmalige ervaring 
kunnen sterke positieve of negatieve houdingen ontstaan, die op het 
informatie- en keuzegedrag invloed kunnen uitoefenen. 
De aard van de ervaring is zo direkt en konkreet mogelijk geoperatio-
naliseerd door, wanneer men met een produkt ervaring had, te vragen 
of daaraan aspekten waren, die men graag beter of anders had gezien 
en hoe belangrijk men die vond (vragen 12 t/m 14). Om de responden-
ten hierbij te stimuleren, werd gesteld dat deze ervaringen voor het 
verbeteren van produkten van groot belang konden zijn. 
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De genoemde aspekten zijn bij de kodering in 'kwalitatieve' en 'niet-
kwalitatieve' onderscheiden. Tot de 'kwalitatieve' zijn opmerkingen 
over technisch-funktionele aspekten gerekend, in verband met het 
funktioneren, de bediening en het onderhoud. Tot de 'niet-kwalitatie-
ve' zijn opmerkingen gerekend over het model of type, bijvoorbeeld de 
radio had maar één luidspreker, de wasmachine was niet automatisch, 
de pick-up was niet stereo etc. Ook opmerkingen over de vormgeving of 
kleur zijn hierbij ingedeeld. 

Als 'tevreden' over kwaliteitsaspekten zijn de respondenten beschouwd 
die: 
1) geen opmerkingen hadden over kwaliteitsaspekten; 
2) wel dergelijke opmerkingen hadden, maar die 'helemaal niet' of 

'niet zo' belangrijk vonden. 
Als 'ontevreden' over kwaliteitsaspekten zijn de respondenten be-
schouwd die wel dergelijke opmerkingen hadden en die 'heel erg', 'erg' 
of 'tamelijk' belangrijk vonden. 
Voor de niet-kwaliteitsaspekten is eenzelfde opzet gevolgd. 
Van de leden met ervaring met een soortgelijk produkt was 17,7 % onte-
vreden over kwaliteitsaspekten en 20,8 % over niet-kwaliteitsaspekten. 
Bij de herwogen niet-leden was dat respektievelijk 12,1 % en 20,2 %. 

Als (on)tevredenheid valide is gemeten, mag enige samenhang met mer-
kentrouw worden verwacht. Konsumenten, die ervaring hebben met een be-
paald merk en er ontevreden over zijn, zullen waarschijnlijk minder 
bereid zijn om dit merk opnieuw te kopen. Dit blijkt inderdaad: bij de 
leden en niet-leden gezamenlijk hebben van degenen die heel sterk on-
tevreden waren over hun vorige produkt 14,7 % hetzelfde merk gekocht, 
van de tevredenen was dit 33,2 %. Bij degenen, die het produkt alleen 
kenden uit gebruik bij anderen, is deze samenhang geringer: van de 
heel sterk ontevredenen heeft hier 24,2 % hetzelfde merk gekocht, van 
de tevredenen was dit 32,4 %. 

Variabele 11: Merkvoorkeur 
In deze variabele is het merk als keuzekriterium geoperationaliseerd. 
Dit is rechtstreeks bepaald met vraag 26, waarin is gevraagd of men 
maar één bepaald merk wilde, de keuze tot twee à drie merken had be-
perkt of geen enkele merkvoorkeur had. Van de leden wilde 32 % één be-
paald merk, 24,4 % had een voorkeur voor twee à drie merken en 43,2 % 
had geen voorkeur voor een bepaald merk. Met de herwogen niet-leden 
waren er geen verschillen. 

Variabele 12: Omstandigheden om voordelig te kopen 
Iets voordelig kunnen kopen kan een reden zijn om van verdere informa-
tieverschaffing af te zien, maar het kan ook juist het resultaat zijn 
van een uitgebreide oriëntatie. Katona en Mueller (1966) onderscheiden 
drie mogelijkheden om voordelig te kopen: 
1) Via informele relaties: een goedkope aanbieding of voordelige moge-

lijkheid door of via vrienden of bekenden. 
2) Niet via relaties: speciale aanbiedingen, uitverkoop of mogelijkhe-

den om met korting te kopen. 
3) Agressieve verkoop of kolportage: deze lijkt in zoverre op de beide 

andere mogelijkheden, dat de kolporteur erop uit is bij de koper de 
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indruk te wekken een goed produkt tegen een lage prijs te kunnen 
kopen. 

In alle drie de situaties is de kans groot dat de konsument zonder 
veel verdere informatieverschaffing tot de koop beslist. Het is ech-
ter ook mogelijk dat konsumenten 'koopjes' en speciale voordelige 
aanbiedingen afwachten of hiernaar op zoek gaan. In dit laatste geval 
is voordelig kopen juist het gevolg van uitgebreide informatiever-
schaffing. 

Of voordelig gekocht is, is gemeten aan de hand van de subjektieve 
Jpvatting van de respondent (vraag 7). Als kriterium voor voordelig 
is in de vraag gesteld: "Het in een aanbieding kopen, of op een ande-
re manier nogal voordelig in vergelijking met de normale verkoop-
prijs". De variabele is ingedeeld in een tweedeling: voordelig/niet 
voordelig gekocht. De leden hebben vaker voordelig gekocht dan de 
herwogen niet -leden: 57,9 % tegen 46,8 % (p<.001). 

Ter beoordeling van de validiteit is in vraag 8 gevraagd naar de 
wijzen waarop voordelig is gekocht. Deze blijken uit onderstaande 
tabel. 

Tabel 10: 
Op welke wijzen voordelig gekocht. 

leden Cons.bond 

N = 516 

kontrolegroep 
niet-leden Cons. 
bond 	N = 275 

wijzen waarop voordelig gekocht: 
1) tweedehands, gebruikt 1,7 1,5 
2) kolportage, aan de deur - - 
3) van/via kennissen, buren, 

relaties 12,2 21,5 
4) postorder 0,8 2,2 
5) inruilpremie, inruilkorting 2,1 2,9 
6) kortingzaak, discount, . 

cash & carry 9,1 10,2 
7) uitverkoop, opruiming 1,6 2,5 
8) aanbieding 27,5 17,1 
9) inkoopvereniging, koopklub, 

personeelswinkel 17,1 11,6 
10) via/bij groothandel of 

fabrikant 8,3 9,8 
11) korting 15,3 18,9 
12) overig 4,3 1,8 

totaal 100 100 

Kategorie 3 kwam vaak in kombinatie met een van de andere mogelijkhe-
den voor, zoals bijvoorbeeld via kennissen in groothandel gekocht. In 
dergelijke gevallen is steeds alleen op kategorie 3 gekodeerd. Zoals 
blijkt, hebben de leden vaker aanbiedingen gekocht en vaker via de zo-
genaamde 'grijze markt': met een pasje van een groothandel of inkoop- 
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vereniging, op gespaarde bonnen, via een koopklub, zoals de PMC 
(Albert Heyn), in een personeelswinkel e.d. Dit patroon past in het 
beeld van de leden van konsumentenorganisaties als 'rationele' konsu-
menten, die niet alleen de wegen kennen om zich over kwaliteitsaspek-
ten te informeren, maar ook weten hoe en waar zo voordelig mogelijk 
te kopen. Bij de niet-leden zijn bij goedkoop kopen de persoonlijke 
kontakten van relatief groter belang. 

Variabele 13: Dringendheid behoefte  
Bij een dringende behoefte kan, vanwege hogere 'opportunity costs' 
van een uitstel van de aanschaf, minder uitgebreide informatiever-
schaffing worden verwacht. Dit hoeft echter niet op te gaan voor het 
raadplegen van vergelijkend warenonderzoek, omdat hierbij een snelle 
informering mogelijk is. Of een bepaalde behoefte dringend is, is ob-
jektief gezien vaak arbitrair. Wat voor de ene persoon een dringende 
reden tot een aanschaf is, bijvoorbeeld het stuk gaan van een onmis-
baar produkt, kan voor de ander aanleiding zijn het te laten repare- 
ren. Het ervaren van dringendheid kan ook samenhangen met persoonlijk-
heidskenmerken. Personen, die hun bestedingen weinig plannen of een 
neiging hebben tot uitstel, zullen vaker dringende behoeften ervaren 
dan zij die meer bewust en vooruitziend hun aanschaffingen plannen. 
Vanwege deze problemen bij het vinden van een objektief kriterium, is 
een subjektieve maatstaf gekozen, waarbij is gevraagd hoe moeilijk 
(dringende behoefte) of gemakkelijk (niet dringend) de aankoop had 
kunnen worden uitgesteld. 
De antwoordkategorieën: 'had heel erg, erg en tamelijk gemakkelijk 
kunnen worden uitgesteld', zijn samengevoegd tot 'niet dringende be-
hoefte'. 
Als de aankoop 'moeilijk' of 'erg moeilijk' had kunnen worden uitge-
steld, is gekonkludeerd tot een 'dringende behoefte'. Bij de leden 
was minder vaak van een dringende behoefte sprake dan bij de herwogen 
niet-leden: 36,2 % tegen 47,4 %. Dit kan erop wijzen dat, zoals 
Engledow (1971) vond, leden van konsumentenorganisaties hun aanschaf-
fingen beter plannen. Bij een andere vraag naar hoe lang men van plan 
was geweest het produkt te kopen (vraag 21), bleken tussen leden en 
niet-leden echter geen verschillen. 

Om de validiteit van de vermelde dringendheid te beoordelen is deze 
gerelateerd aan: 1) de lengte van de overlegtijd; 2) de produktsoort; 
3) de reden van de aanschaf. 
1) De lengte van de overlegtijd. 

Als konsumenten worden gevraagd: "Hoe lang bent u van plan geweest 
het produkt te kopen?" (vraag 21), dan mag worden verwacht dat kon-
sumenten met een dringende behoefte vaker een korte termijn vermel-
den dan die met niet dringende behoeften. Er bleek een matige sa-
menhang (leden: r = -.20; niet-leden: r = -.28). Bij de leden met 
een dringende behoefte had 36,2 % verschillende maanden of langer 
over de aanschaf gedaan, bij de leden met een niet dringende be-
hoefte 55,3 %. Dat deze samenhang niet bijzonder sterk is, kan er 
een gevolg van zijn dat ook andere variabelen op de lengte van de 
overlegtijd van invloed kunnen zijn, zoals de financiële middelen 
in deze periode. 
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Vanwege dit financiële aspekt zou mogen worden verwacht dat bij la-
gere inkomensgroepen de overlegperiode gemiddeld langer is dan bij 
de hogere inkomensgroepen. De financiële mogelijkheden om onmiddel-
lijk in de dringende behoefte te voorzien, zijn bij een lager inko-
men immers meer beperkt. Om dit na te gaan is in de steekproef le- 
den de samenhang onderzocht tussen dringendheid van behoefte en 
lengte van overlegtijden binnen drie inkomensgroepen: met een netto 
maandinkomen $f1499; van f1500  - 2499 en .f2500. 
Wat het vóórkomen van dringende behoefte betreft, was er tussen de 
drie inkomensgroepen geen verschil. De samenhang tussen dringend-
heid van behoefte en lengte van overlegtijd, was in de laagste in-
komensgroep: r = -.30; in de middengroep: r = -.15 en in de hoog-
ste groep: r = -.20. Er is inderdaad enige indikatie voor een in-
teraktie-effekt van inkomen, maar in andere richting dan verwacht: 
bij de laagste inkomensgroep is de overlegtijd gemiddeld korter dan 
bij de beide hogere inkomensgroepen. Dit kan erop wijzen dat in de 
lagere inkomensgroepen dringende aanschaffingen vanwege financiële 
redenen vaker tot het laatste ogenblik worden uitgesteld, of dat er 
minder wordt gepland. 

2) Het type produkt. 
Het vervullen van de ene funktie is in een huishouden meer noodza- 
kelijk dan de andere, zodat ook produkten met een verschillende 
mate van (on)misbaarheid worden gewaardeerd. Produkten, die vitale 
gezinsfunkties vervullen, zoals bij voedselbereiding, wasbehande-
ling, kinderverzorging, verwarming en reiniging, zullen vaker als 
onmisbaar worden beschouwd dan produkten, die bijvoorbeeld alleen 
in rekreatieve funkties voorzien. Om dit na te gaan zijn alle 74 
produkten ingedeeld naar de mate, waarin hierbij sprake was van 
een dringende aanschaf. 
In meer dan 60 % 'dringend' waren de aanschaffingen van koelkasten, 
stofzuigers, wasautomaten, autobanden, fornuizen, strijkijzers, 
ventilatorkachels, kinderboxen, kinderbedjes en kinderwagens. Dit 
zijn, met uitzondering van de ventilatorkachel, allemaal produkten 
met een hoge penetratiegraad, waarmee in een ander onderzoek (Box 
en Hermans, 1977) een zeer hoge korrelatie met onmisbaarheid werd 
gevonden. De rekreatieve produkten (muziekinstallaties, t.v. en 
radio-apparaten, foto- en filmapparatuur, tenten) werden in meer-
derheid niet vanuit een dringende behoefte gekocht. De verdeling 
van dringende en niet-dringende aanschaffingen over de produkten 
was zodanig dat de validiteit van de operationalisering van 
'dringende behoefte' hierdoor duidelijk werd ondersteund. 

3) Redenen van aanschaf. 
De plausibiliteit van de indeling in dringende en niet-dringende 
behoeften, kan ook worden onderzocht aan de redenen voor de aan-
schaf. 
In vraag 6 zijn de respondenten gevraagd waarom ze het produkt 
juist in dié maand hebben gekocht. De verdeling hiervan over de 
dringende en niet-dringende aanschaffingen is bij de leden onder-
zocht en was als volgt: 



100 100 totaal 

leden Consumentenbond 

niet-dringende 
aanschaf 
(N = 575) 

dringende 
aanschaf 
(N . 326) 

redenen van aanschaf: 
1) geen antwoord, geen speciale reden 
2) verhuizing, verbouwing 
3) huwelijk, geboorte 
4) vorige stuk 
5) cadeau geven (verjaardagen, Sint 

Nikolaas etc.) 
6) financiële redenen (had geld ervoor, 

punten bijeen etc.) 
7) nieuwe heeft betere eigenschappen 
8) vorige versleten, maar nog niet hele-

maal defekt 
9) uitverkoop, aanbieding, korting 

10) produkt was nodig in kombinatie met 
ander produkt (bijvoorbeeld geluids-
bandjes, koptelefoon) 

11) in verband met tijd of seizoen-
omstandigheden 

12) in verband met ziekte 
13) overige 

22,4 
4,o 
0,7 
9,0 

15,1 

11,5 
1,4 

8,0 

3,7 

6,6 
1,0 
5,4 

5,5 
4,o 
3,1 

35,3 

12,7 

4,o 
0,3 

13,8 
8,9 

0,6 

5,5 
2,1 
4,3 
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Tabel 11:  
Dringendheid van behoefte en reden waarom het produkt juist in dié 
maand is gekocht. 

in geval van een dringende behoefte, blijkt het vermelden van 'geen 
reden' praktisch niet voor te komen. Het stukgaan van het vorige pro-
dukt en in mindere mate het versleten zijn ervan, zijn de belangrijk-
ste redenen voor een dringende aanschaf. In mindere mate blijken 
dringende behoeften voor te komen bij tijdgebonden redenen van aan-
schaf, zoals uitverkoop, aanbiedingen en kortingen en de eveneens 
vaak tijdgebonden gelegenheden, waarbij cadeaux worden gegeven. 

De samenhang met de lengte van de overlegtijd en de verdeling van de 
dringende aanschaffingen naar produktsoort en de redenen van aanschaf 
indiceren dat valide is onderscheiden tussen dringende en minder drin-
gende aanschaffingen. 

Variabele 14: Gespecificeerdheid van de behoefte  
Duurzame produkten worden weinig frekwent gekocht, zodat de konsument 
hierbij niet door veelvuldige aanschaf over gedetailleerde marktinfor-
matje beschikt. Daardoor zal de konsument, voorafgaande aan het pro-
ces van informatieverschaffing, meestal slechts over enkele globale 
keuzekriteria beschikken, die pas door informatie-opname verder wor-
den gespecificeerd. 
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In deze variabele 14 worden deze keuzekriteria, die de konsument had 
voordat hij zich ging informeren, geoperationaliseerd. De keuzekri-
teria, die de konsument had nadat de informatieverschaffing heeft 
plaatsgevonden, zijn geoperationaliseerd in de variabelen 25a en 25b. 
De ideale opzet om het specificeringsproces van keuzekriteria te 
operationaliseren, is uiteraard een longitudinale opzet. Binnen de 
hier om andere redenen gekozen achteraf-opzet is getracht de aanvan-
kelijke keuzekriteria te bepalen door sterk en herhaald de nadruk te 
leggen op de situatie voordat de konsument zich ging informeren. 
Vraag 24a: "Voordat u zich ergens anders op de hoogte ging stellen 
ver ..., dus voordat u zich erover had geïnformeerd, had u toen al 

enig idee welke kenmerken bij het kopen van een ... voor u van belang 
waren; of had u niets speciaals in gedachten?" 
De genoemde aspekten zijn ingedeeld in kwalitatieve en niet-kwalita-
tieve, waarbij is uitgegaan van de indeling in de betreffende verge-
lijkende warenonderzoeken. Daarin beoordeelde aspekten zijn als 'kwa-
litatief' gekodeerd, daarin geïnventariseerde aspekten als 'niet-kwa-
litatief'. Voor zover de genoemde aspekten te algemeen waren om aan 
de hand van de vergelijkende warenonderzoeken te koderen ('de kwali-
teit', 'de levensduur') is de vuistregel gehanteerd, dat de niet van 
buiten aan het produkt waar te nemen kenmerken 'kwalitatief' zijn en 
de wel uiterlijk waarneembare kenmerken 'niet-kwalitatief'. 
Bij de konstruktie van de variabele is niet onderscheiden naar het 
aantal genoemde aspekten, maar alleen naar de soort. Dit geschiedde 
in het kader van de veronderstelling, dat de keuze van informatie-
bronnen verschilt met de soort keuzekriteria. De indeling van de 
variabele en de frekwenties blijken uit onderstaande tabel. 

Tabel 12:  
Gespecificeerdheid van de behoefte voorafgaande aan de informatiever-
schaffing: soort keuzekriteria. 

leden Cons.Bond kontrolegroep 
niet-leden Cons. 

N . 901 Bond 	N . 585 

1) geen keuzekriteria voor 
informatieverschaffing 36,8 47,9 

2) niet-kwalitatieve keuzekriteria 36,5 27,4 
3) kwalitatieve keuzekriteria 13,7 12,8 
4) niet-kwalitatieve én 

kwalitatieve keuzekriteria 13,0 12,0 

totaal 100 100 

De niet-leden hadden vaker geen en ook minder niet-kwalitatieve 
keuzekriteria voor de aanschaf-3- 

Variabele 15: Belang van de aanschaf  
Deze variabele is onderverdeeld in: 
variabele 15a: Mediaan betaalde prijs en 
variabele 15b: Relatief betaalde prijs. 
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Het subjektieve belang van een aanschaf kan het gevolg zijn van ge-
involveerdheid hierbij of van de konsekwenties bij een miskoop. 
In hoofdstuk 2 (op pagina 41) bleek dat minstens een zevental 
van dergelijke konsekwenties kunnen worden onderscheiden en dat deze 
tussen produkten kunnen verschillen. 
Uit praktische overwegingen was het niet mogelijk om voor alle 74 
produkten meerdere risikodimensies te bepalen, zodat is gekozen voor 
de prijs als indikator voor 'overall'-belang. Steun hierbij gaf de 
uitkomst bij Jacoby en Kaplan (1972), die bij rangschikking van 12 
produkten naar 'overall'-risiko dezelfde volgorde vonden als naar 
prijs. Meting van belang door de betaalde prijs kan echter het be-
zwaar hebben dat hierdoor geen kontinue variabele wordt verkregen. 
In een lagere prijsklasse kunnen dan immers ook duurdere produkten 
voorkomen, die dankzij uitgebreide oriëntatie of via speciale moge-
lijkheden goedkoop zijn gekocht. Dit bezwaar kan worden ondervangen 
door, zoals bij variabele 15a, een indeling van het gekochte produkt 
niet naar de werkelijk betaalde, maar naar de mediane prijs. 
De indeling van variabele 15a en de frekwenties zijn als volgt: 

Tabel 13:  
Belang = mediane prijs. 

1- leden Cons.Bond 

N= 901 

kontrolegroep 
niet-leden Cons. 
Bond 	N= 587 

mediaan betaalde prijs: 
4f 200 
f 200 - 	399 
f 400- 	799 
f 800- 1999 
f2000- 4000 

, 

37,7 
26,2 
14,5 
14,3 
7,2 

35,2 
24,6 
17,8 
10,8 
11,8 

totaal 100 100 

Bij eenindeling naar mediane prijzen kunnen per produktklasse de be-
taalde prijzen aanzienlijk verschillen. Om te bepalen in hoeverre er 
een samenhang bestaat tussen het kopen van relatief dure of relatief 
goedkope merken of modellen en het informatie- en keuzegedrag, is 
variabele 15b gekonstrueerd. 
Voor het bepalen van deze relatieve prijs is per produkt om de 
mediane prijs een prijsinterval bepaald, waarna de betaalde prijzen 
per produkt zijn ingedeeld in: onder het mediane gebied, in het 
mediane gebied en boven het mediane gebied. Omdat de spreiding in de 
prijzen bij dure produkten groter is dan bij goedkope, is bij hogere 
mediane prijsklassen een groter interval gevormd. Als intervalbreed-
te is aangehouden éénachtste van de bovengrens van de mediane prijs-
klasse. De intervallen waren dus bij de mediane prijs van *ƒ200: 
ƒ25 en bij de mediane prijsklasse van f2000 - 4000: 3'500,-. 
Van de leden had 30,4 % onder de mediane prijs gekocht, 35 % in de 
mediane prijsklasse en 34,6 % boven de mediane prijs. Bij de niet-
leden waren deze percentages respektievelijk 34,3 %, 36,6 % en 29,1 %. 
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De leden hebben dus wat vaker een hogere prijs betaald, respektieve-
lijk een duurder model gekocht (Chi-kwadraat; p = .05). De verschillen 
in mediaan betaalde prijs (tabel 13) zijn niet-signifikant (Chi-
kwadraat; p = .31). 

Variabele 16:  Niet/wel in winkel gekocht  
De mogelijkheid van niet in een winkel te kopen, dus de distributie-
keten met een of meer schakels in te korten waardoor belangrijke 
prijskortingen kunnen worden verkregen, kan het informatie- en keuze-
gedrag sterk beïnvloeden. Dat dit vaak voordelig is, blijkt hieruit 
dat in de steekproef leden 83,3 % van hen, die niet in een winkel heb-
ben gekocht, opgeven voordelig te hebben gekocht, tegen 50,6 % van hen 
die wel in een winkel hebben gekocht. 
Van de leden hebben 77,5 % in een winkel gekocht, van de herwogen 
niet-leden 78,4 %. De wijzen, waarop de anderen hebben gekocht, blijkt 
uit onderstaande tabel. 

Tabel 14:  
Wijzen waarop anders dan in een winkel is gekocht. 

leden Cons.Bond 

N = 203 

kontrolegroep 
niet-leden Cons. 
Bond 	N = 127 

anders dan in winkel gekocht: 
1) van/via kennissen of vrienden 20,7 32,3 
2) postorder 3,4 9,4 
3) inkoopvereniging, koopklub e.d. 37,9 21,3 
4) groothandel, fabriek, importeur 30,0 26,8 
5) tweedehands, niet via kennissen 1,0 2,4 
6) overige 6,9 7,9 
totaal 100 100 

Zoals ook al bij variabele 12: 'voordelig gekocht' bleek, kopen de 
leden vaker via een inkoopvereniging, op punten of bonnen, via de 
school of vakbond, in een personeelswinkel etc. Als de niet-leden 
buiten het normale distributie-apparaat om kopen, gebeurt dat vaker 
via kennissen of vrienden. 

Variabele 17: Prijsbekendheid  
In deze variabele is het belang bepaald van de prijs als keuzekri-
terium (vraag 25a). Evenals bij variabele 14 is daarbij de nadruk ge-
legd op de situatie v66r de informatieverschaffing en is gevraagd of 
men toen al, bij voorbaat, wist hoeveel men wilde gaan besteden, of 
daar toen nog geen idee van had. Van de leden wist 53,2 % dat bij 
voorbaat. Met de herwogen niet-leden was er geen signifikant ver-
schil. 

Variabele 18: Tijdsverloop vergelijkend warenonderzoek  
Een van de bezwaren van vergelijkend warenonderzoek is dat de uit-
komsten snel verouderen (OECD, 1972). Om na te gaan of oudere verge-
lijkende warenonderzoeken minder worden gebruikt, is in variabele 18 
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het het aantal maanden bepaald tussen de aanschafdatum en het betreffende 
vergelijkend warenonderzoek. De frekwenties zijn weergegeven in tabel 
3, pagina 108, waaruit bleek dat circa driekwart van de aanschaffin-
gen zijn gedaan na publikatie van het betreffende vergelijkend waren-
onderzoek. 

Blokken C en D: Cognitieve variabelen  

Blok C: Inkomenswaardering en voorkeur voor keuzeregels   

Variabele 19: Inkomenswaarderin  
De inkomenswaardering kan worden gezien als een belangrijke indikator 
van de subjektieve welvaartsbeleving. De subjektieve welvaartsbeleving 
is de uitdrukking van de spanning tussen de gewenste en de aktuele si-
tuatie, tussen konsumptiestandaard en konsumptieniveau (Davis, 1945; 
SchmSlders and Biervert, 1972). Zowel de inhoud van de konsumptiestan-
daard, dus datgene wat in de konsumptiestandaard wordt nagestreefd, 
als de mate waarin deze kan worden gerealiseerd, zijn afhankelijk van 
de konsumptieve mogelijkheden, die vooral door het inkomen worden be-
paald. Bij eenzelfde inkomen zullen personen met minder wensen 
(lagere konsumptiestandaard, lager aspiratieniveau) hun inkomen hoger 
waarderen, dus een hogere subjektieve welvaart hebben, dan personen 
met meer wensen (hogere konsumptiestandaard, hoger aspiratieniveau). 
Inkomen als welvaartsmaatstaf is geoperationaliseerd met de 
waarderingsschaal' van van van Praag (1971; van Praag en Kapteyn, 1975). 
Voor de verantwoording van de konstruktie en het gebruik van deze 
schaal en het relevante theoretische kader zij verwezen naar deze 
publikaties en de dissertatie van Kapteyn (1977). 

De inkomenswaarderingsschaal is bepaald met vraag 55, waarin gevraagd 
werd aan te geven wat het netto inkomen zou moeten zijn om de kwalifi-
kAtie 'uitstekend', 'goed', 'ruim voldoende' etc. te krijgen. Deze 
waarderingen zijn omgezet in getallen van 0 - 10. Op grond hiervan kan 
een waarderingskurve worden getekend die, met op de horizontale as de 
inkomensniveaux en op de vertikale as de waarderingen, het antwoord  op 
de waarderingsvraag in beeld brengt. Van Praag en Kapteyn noemen deze 
relatie de 'individuele welvaartsfunktie van het inkomen'. Door hen  is 
onder meer voor een groep leden van de Consumentenbond, empirisch aan-
getoond dat de vorm van deze funktie voor vrijwel alle respondenten 
lognormaal is, dat wil zeggen dat de waardering van een inkomen, U(y), 
wordt gegeven door: U(y) = A(y; p, o). (Van Praag, 1971). 
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11(y; p,a ) geeft de waardering van een inkomen y door een individu 
met de parameters g en a. Als maatstaf voor de welvaart, hebben wij 
alleen de parameter p gebruikt, waarvan de betekenis het beste aan de 
hand van de onderstaande figuur kan worden toegelicht. 

UM1  
10 

U(y) 

e8.83  e 55 
fl 6634.=.  fl 14045.= 

10.000gld  20.0000. 

Figuur 15:  De welvaartsfunktie van het inkomen voor twee verschillen-
de waarden van P bij eenzelfde inkomen. 

In deze figuur zijn de individuele welvaartsfunkties U(y)1 en U(y)2 
getekend voor twee personen met eenzelfde netto inkomen van ƒ20.000, 
maar verschillende g. Met het toenemen van p blijkt de kurve naar 
rechts te verschuiven. Op de horizontale as zijn twee waarden van 
(e is het grondtal van de natuurlijke logaritme) uitgezet (respek-
tievelijk 8,8 en 9,55), die dát inkomen aangeven, dat door de beide 
personen op een tienpuntsschaal met een 5 wordt gewaardeerd. Van 
Praag en Kapteyn noemen daarom eP het mediaan inkomen. Hoe hoger nu, 
bij een gegeven inkomen, het mediane inkomen, des te lager is de sub-
jektieve welvaart of, met andere woorden, des te meer inkomen is no-
dig om een bepaald welvaartsniveau te bereiken. Een hogere welvaart 
betekent een lager marginaal nut van een toegevoegde eenheid inkomen. 
In de figuur wordt dit gegeven door de hellingshoek van de raaklijnen 
in punt y (netto inkomen), waaruit blijkt dat bij vergroting van het 
inkomen, het toegevoegde nut van een eenheid inkomen bij een hoger 
'mediaan inkomen' groter is. 
De waarde van u is als volgt geschat (Van Praag, 1971). De antwoorden 
op de vraag geven, indien de vraag volledig is ingevuld, negen in-
komensklassen, die kunnen worden voorgesteld door het gemiddelde van 
de klassegrenzen: zi = zi+1 - zi/2. Noemen we deze grenzen yi en de 
korresponderende welvaartsniveaux zi = U(yi), dan geeft, indien 
yi = 0 en ylo = . de respondent informatie over zijn welvaarts- 
funktie via de puntenkombinaties: 	9 

Yi i.2 
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Na transformatie van z tot ln(zi) en van y tot N
-1

(yi) bleken de pun-
ten ongeveer op een rehte lijn te liggen, zodat lineaire transforma-
tie geoorloofd is. (N -I  is de inverse van de standaardnormale verde-
ling). p is vervolgens geschal door middel van enkelvoudige regressie 
op de acht punten (1n(zi), N - 1 (n)). 
Indien niet alle niveaux zi waren ingevuld, is het aantal punten 
waarop de regressie is uitgevoerd, minder. Indien twee of minder 
niveaux waren ingevuld, is deze procedure niet gevolgd en is de waar-
de van 11 geschat door regressie op inkomen en gezinsomvang, zoals in 
paragraaf 4.3 zal worden uiteengezet. 
Bij 28,9 % van het totaal van leden en niet-leden waren minder dan 
drie van de negen niveaux ingevuld. De oorzaken van deze relatief 
hoge non-respons zijn tweeërlei: 
1) De schaal was gekoppeld aan de inkomensvraag. De non-respondenten 

op de inkomensvraag (leden en niet-leden samen 17,8 %) hebben ook 
de inkomenswaarderingsvraag niet kunnen beantwoorden. 

2) Dat er meer non-respons is, ligt waarschijnlijk aan de schaal zelf. 
Reeds in het proefonderzoek was gekonstateerd dat de validiteit 
van de schaal waarschijnlijk niet op alle niveaux even groot is. 
Hierin was de schaal voorgelegd met als begin 'uitstekend' en als 
einde 'erg slecht'. Achter 'voldoende' bleken toen vaak geen ver-
schillende niveaux meer te worden waargenomen en werd alles als 
slecht beschouwd, waarna na enig aandringen van de enquêteur toch 
bedragen werden ingevuld door vanaf 'voldoende' bij elk niveau een 
konstant bedrag af te trekken. 

Op grond van deze ervaring is in het hoofdonderzoek de vraag anders 
opgezet, waarbij eerst de drie verspreide hoofdniveaux 'uitstekend', 
'voldoende' en 'slecht' moesten worden ingevuld, waarna de tussenstap-
pen werden opgevuld. Een bezwaar hiervan was de kans op niet monotone 
stijging van inkomensniveaux; 27 gevallen bleken achteraf hierdoor 
onbruikbaar. 
Bij de leden heeft maar 60,4 % en bij de niet-leden (v661. herweging) 
56 % alle acht niveaux ingevuld, zodat het, ondanks deze andere opzet, 
voor veel respondenten kennelijk moeilijk was zich zo'n gedifferen-
tieerde welvaartsbeleving voor te stellen. 

De gemiddelde waarde van p was in de steekproef leden 7,34 en in de 
kontrolegroep niet-leden 7,19 (vóór herweging en vóbr bijschatting 
van missing data). Het netto maandinkomen was in de steekproef leden 
gemiddeld hoger dan in de steekproef niet-leden. Zo was het log-
inkomen in de steekproef leden 7,54, in de kontrolegroep niet-leden 
7,34 (vóór herweging). Gezien dit verschil zal het niet verbazen dat 
de leden gemiddeld meer tevreden waren over hun inkomen dan de niet-
leden: de gemiddelde waardering op de inkomenswaarderingsschaal was 
bij de leden 6,6 en bij de niet-leden 6,2 (schaal van 0 - 10). 
De hogere p-waarde bij de leden lijkt hiermee in strijd, aangezien in 
figuur 15 een hogere p een grotere welvaart betekende. De verklaring 
hiervoor is dat in figuur 15 twee verschillende welvaartsfunkties 
zijn uitgezet voor eenzelfde inkomen. Uit de onderzoeken van van 
Praag en Kapteyn blijkt echter dat het mediaan inkomen, en dus P, ook 
afhankelijk is van de inkomenshoogte. 
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Bij een hoger inkomen is het inkomen dat men met een 5 waardeert hoger 
dan bij personen met een lager inkomen, zodat de waarde van 1- 1  eveneens 
groter is en de individuele welvaartskurve vlakker gaat verlopen. Een 
van de oorzaken hierachter is dat bij stijgend inkomen ook de behoef-
ten toenemen, wat van Praag en Kapteyn het 'preference drift'-effekt 
noemen. 
Voor een operationalisering van de subjektieve welvaart betekent dit 
dat er niet zonder meer een direkt verband bestaat tussen de absolute 
waarde van u en de welvaartsevaluatie. Om de u-waarden als uitdrukking 
van de subjektieve welvaart te kunnen gebruiken, dienen deze daarom 
voor de samenhang met inkomen te worden gekorrigeerd. Deze korrektie 
is uitgevoerd door middel van een enkelvoudige lineaire regressie-
analyse van u op log-inkomen. De regressielijn, die door de waarden ri 
wordt gevormd, fungeerde hierbij als gemiddelde en de schattingsfout 
(p-I'i) geeft de relatieve afwijking aan van de gemeten subjektieve wel-
vaart ten opzichte van de bij een bepaald inkomen behorende 'gemiddel-
de' subjektieve welvaart. 
De u-waarden boven de regressielijn drukken een relatief lage subjek-
tieve welvaart uit, de p-waarden beneden de regressielijn een relatief 
hoge 
De sterke samenhang tussen inkomen en p bleek hieruit dat ongeveer 
65 % van de variantie in u door inkomen werd verklaard. 
De regressie is uitgevoerd op het totaal van de leden en niet-leden 
samen, vanwege de vergelijkbaarheid tussen de beide groepen. 
Om een meer gedifferentieerde schaal dan een tweedeling te krijgen, 
zijn de u-waarden op basis van de standaarddeviatie om de regressie-
lijn in vier klassen ingedeeld. De P -waarden tot een halve standaard-
deviatie boven de regressielijn zijn aangeduid als 'tamelijk lage 
subjektieve welvaart'. De P -waarden van een halve standaarddeviatie en 
hoger boven de regressielijn als 'lage subjektieve welvaart'. De u-
waarden onder de regressielijn zijn op dezelfde manier ingedeeld in 
'tamelijk hoge' en 'hoge subjektieve welvaart'. 

Een noodzakelijke voorwaarde bij de bovenstaande procedure is dat er 
een lineaire samenhang bestaat tussen log-inkomen en p en dat de p-
waarden om de regressielijn normaal zijn verdeeld. 
Ter kontrole hierop is de puntenwolk van p-waarden uit de steekproef 
leden 'geplot' en hierin op het oog de regressielijn getrokken, waar-
bij duidelijk bleek dat aan beide kriteria was voldaan. 
Dat deze verdeling een normale verdeling sterk benadert, blijkt ook 
uit de frekwentieverdeling op de variabele in tabel 15, pagina 139, 
waaruit blijkt dat in de steekproef leden 54,1 % van de u-waarden bin-
nen een standaarddeviatie om de regressielijn ligt, in de kontrole-
groep niet-leden 58,6 %. 

Zoals uit de tabel blijkt zijn er tussen de leden en niet-leden nauwe-
lijks verschillen in welvaartsverdeling. 
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Tabel 15:  
Frekwentieverdeling welvaartsbeleving. 

leden Cons.Bond kontrolegroep 	' 
niet-leden Cons. 

N= 901 Bond N= 585 

, 
hoge subjektieve welvaart 21,9 22,1 
tamelijk hoge subjektieve welvaart 24,0 24,4 
tamelijk lage subjektieve welvaart 30,1 34,2 
lage subjektieve welvaart 24,1 19,3 

totaal 100 100 

Variabele 20: Voorkeur voor konflikt-reduktiestrategiegn: standaard-
keuzeregels  
De konsument bevindt zich vaak in de situatie dat hij relevante pro-
duktkenmerken niet kan beoordelen. Hij kan dan bepaalde surrogaat-
indikatoren gebruiken waaruit, wanneer dit doelmatig is gebleken, 
standaardkeuzeregels kunnen ontstaan. Voorbeelden van dergelijke re-
gels zijn: 'goedkoop is duurkoop' en 'koop bij voorkeur merkartike-
len'. Prijs en merk zijn hier substituten voor ondoorzichtige kwali-
teitsaspekten, waarvan het gebruiken tot een gedragsregel kan worden. 
Ook de aanbeveling in de Consumentengids kan als surrogaat-indikator 
fungeren. Deze kan dan staan voor ekonomische kwaliteit als keuze-
kriterium: een optimum van prijs en kwaliteit dat de konsument vaak 
moeilijk zelf kan bepalen. Wanneer het kopen volgens de aanbevelingen 
in de Consumentengids een houding wordt, is dus ook sprake van een 
standaardkeuzeregel. 

In vraag 5d zijn de respondenten negen van dergelijke gedragsregels 
in de vorm van triaden voorgelegd, met de vraag de relatieve waar-
schijnlijkheid aan te geven dat men op deze manier te werk zou gaan. 
Om daarbij de situatie zo konkreet en relevant mogelijk te maken, is 
uitgegaan van de fiktieve aanschaf van een relatief duur produkt, dat 
men al in bezit had. De vervanging van een duur produkt benadrukt ook 
het risiko-element bij het gebruiken van surrogaat-indikatoren, waar-
toe er tevens de nadruk op is gelegd dat het ging om het realiseren 
van een goede koop. 
Voor de vervangingsaanschaf is in vraag 4 gevraagd naar het in bezit 
hebben van vier betrekkelijk dure apparaten met een hoge penetratie-
graad: wasmachine, gasfornuis, televisie en koelkast. Het eerste of 
enige produkt, dat men hiervan had, is als vervangingsaanschaf geno-
men. Bij de leden en niet-leden samen was dit bij 71,6 % de was-
machine, bij 11,5 % het gasfornuis, bij 9 % de televisie en bij 5,4  % 
de koelkast. Bij de resterende 2,4 % was dit door de enquêteurs niet 
ingevuld. Deze produkten kwamen ook voor in de lijst van in verge-
lijkend warenonderzoek onderzochte produkten (vraag la) zodat, wan-
neer de fiktieve aanschaf hetzelfde was als het werkelijk gekochte 
produkt, de kans bestond dat in plaats van een algemene voorkeur het 
konkrete gedrag dat had plaatsgevonden zou worden gemeten. 
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Om dit te voorkomen is in zo'n geval een van de drie andere produkten 
als vervangingsaanschaf genomen. 

De negen gedragsregels in vraag 5d voor de aanschaf van een goed, be-
trekkelijk duur, duurzaam produkt zijn de volgende: 
1) ik zou hetzelfde merk kopen als ik had en waar ik tevreden over 

was; 
2) ik zou een vertrouwd merk kopen; 
3) ik zou de Consumentengids raadplegen en alleen een merk kopen, dat 

daar goed bevonden is; 
4) ik zou in een goede winkel kopen; 
5) ik zou een betrekkelijk duur model kopen; 
6) ik zou winkels bezoeken, folders vragen, prijzen en aanbiedingen 

vergelijken en op grond hiervan beslissen; 
7) ik zou hetzelfde merk kopen als mijn vrienden en kennissen en waar 

ze tevreden over zijn; 
8) ik zou een merk kopen met een keurmerk bijvoorbeeld van de Neder-

landse Vereniging van Huisvrouwen. 
9) ik zou dát merk kopen waarvan de verkoper zegt dat het het beste 

is. 

Bij 3 en 8 wordt afgegaan op het oordeel van een konsumentenorganisa-
tie. Bij 1 en 7 fungeert de eigen ervaring of die van anderen als 
voorspeller van de kwaliteit. De nummers 2, 4 en 5 bestaan uit het 
gebruiken van typische surrogaat-indikatoren, zoals de merknaam, de 
status van de winkel en de prijs. Bij 9 wordt afgegaan op de kennis 
en autoriteit van de verkoper. Bij 6 wordt geen surrogaat-indikator 
gebruikt, maar vertrouwt de konsument op het eigen informatiegedrag. 

Elke keuzeregel kwam vier keer voor, waardoor een schaal ontstond met 
4 als hoogste en 12 als laagste skore, die door omkodering is ver-
anderd van 1 (hoog) tot 9 (laag). 
De rangschikking van de keuzeregels op grond van de skore-gemiddelden 
is zoals blijkt uit figuur 16, pagina 141. 

Behalve uiteraard voor nummer 3, het afgaan op de uitkomsten in de 
Consumentengids, blijken tussen leden en niet-leden geen grote ver-
schillen (Spearman-rangkorrelatie-koëfficiënt exclusief nummer 3: 
.96; inklusief nummer 3: .73). Het volgen van de aanbevelingen in de 
Consumentengids heeft bij de leden de grootste voorkeur. Daarna komt 
merkentrouw: het kopen van hetzelfde merk als men had en waar men te-
vreden over was, dat bij de niet-leden de grootste voorkeur heeft. 
Bij de leden komt daarna het vertrouwen op het eigen informatiegedrag, 
bij de niet-leden komt echter eerst het gebruiken van het merk als 
kwaliteitssymbool. 
Anders dan misschien bij deze beide groepen met relatief veel hoger 
opgeleiden zou worden verwacht, blijkt dus vooral het merk een belang-
rijk surrogaat-indikator. Eenzelfde uitkomst vond Engledow (1971), 
bij wie bleek dat het merk als keuzekriterium bij hogere inkomens-
groepen belangrijker was dan bij lagere. 

De vraag is nu hoe valide deze rangschikking is en of deze geen gevolg 
is van de triadenprocedure. 
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De informatiewaarde van de rangschikking is daarbij weliswaar groot 
(Segers, 1975), een bezwaar is echter dat het derde paar steeds is ge-
determineerd en een voorkeur moét worden bepaald, ook als de respon-
dent geen verschillen ziet tussen de drie alternatieven. 

Figuur 16: Relatieve voorkeur voor keuzeregels bij de aanschaf van een 
betrekkelijk duur, duurzaam produkt (schaal van 9 (laag) 
tot 1 (hoog). 
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Om hiervoor te kontroleren zijn dezelfde keuzeregels, uitgaande van 
dezelfde fiktieve aanschaf, in vraag 48a opnieuw voorgelegd, waarbij 
nu de waarschijnlijkheid dat men op deze manieren te werk zou gaan 
voor elke keuzeregel onafhankelijk op een vijfpuntsschaal moest wor-
den aangegeven. De Spearman rangkorrelatie-kogfficignt tussen de 
rangorde hieruit en die op grond van de triaden, was bij leden .86 
(p<.01) en bij de niet-leden .88 (p<.01). Deze uitkomsten ondersteu-
nen de validiteit van de triadenrangschikking. 

De verschillende keuzeregels waren gekozen om de uitersten en midden-
posities in rationaliteit bij het informatiegedrag te vertegenwoordi-
gen. De rationele pool wordt gevormd door het gebruik maken van ob-
jektieve, niet belangengebonden informatie (keuzeregel 3). De ir-
rationele pool door datgene te kopen wat door de verkoper wordt aan-
bevolen, waarbij sprake kan zijn van subjektieve, belangengebonden 
informatie (keuzeregel 9). De andere keuzeregels, die bestaan uit 
bruikbaar gebleken surrogaat-indikatoren en uit het gebruik maken van 
eigen ervaringen of die van anderen, liggen tussen deze beide uiter-
sten in. 
Om na te gaan of inderdaad een dergelijke onderliggende schaal aanwe-
zig is en hoe de gedragsregels hierop moeten worden geplaatst, is een 
faktoranalyse uitgevoerd. De korrelatiematrix, waarop deze is ge-
baseerd, is opgenomen in tabel 16, pagina 143. 

Uit de samenhangen blijkt dat de leden met een sterke voorkeur voor 
het volgen van de uitkomsten in de Consumentengids ook iets vaker een 
voorkeur hebben voor het gebruiken van het keurmerk van de Nederlandse 
Vereniging van Huisvrouwen (8) en voor het vertrouwen op eigen infor-
matiegedrag (6). Een duidelijk geringere voorkeur hebben deze voor het 
gebruiken van surrogaat-indikatoren als het merk (2), de prijs (5) en 
het imago van de winkel (4). Ook hebben ze duidelijk minder vertrouwen 
in het advies van de verkoper (9). 
Bij leden met een voorkeur voor het volgen van de adviezen uit de Con-
sumentenzids, treedt dit kennelijk in de plaats voor het gebruiken van 
een aantal surrogaat-indikatoren. Op hoeveel personen dergelijke voor-
keuren hebben en wat hiervan mogelijke implikaties zijn voor marketing 
en reklame, wordt in het volgende hoofdstuk ingegaan. 

De faktoranalyse is uitgevoerd volgens de hoofdassenmethode met 
varimax-rotatie tot een maximum van vier faktoren. 
Aangezien de leden en niet-leden vergelijkbaar moesten zijn op dezelf-
de schaal en de onderlinge korrelaties tussen de gedragsregels in de 
beide groepen globaal hetzelfde patroon hebben, is de faktoranalyse 
uitgevoerd op het totaal van de beide groepen. 
De faktorladingen in dit gekombineerde bestand waren als aangegeven op 
pagina 144, tabel 17. 

De ladingen op de eerste faktoren hebben de bedoelde struktuur van 
rationeel-arationeel. Op de eerste principale komponent laden bij 
voorbeeld de keuzeregels behorend bij 'rationeel' gedrag negatief, zo-
als het volgen van de adviezen uit de Consumentengids (3), zich uitge-
breid informeren (6) en het keurmerk van de Vereniging van Huisvrouwen 
gebruiken (8), terwijl de minder rationele keuzeregels, waarbij van 
surrogaat-indikatoren, zoals de merknaam, de prijs, het winkel-imago 
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en het advies van de verkoper, wordt uitgegaan, positief laden. Bij 
meerdere faktoren blijkt gedragsregel 1, merkentrouw, apart te staan. 
In de korrelatiematrices heeft deze een negatieve samenhang met alle 
andere keuzeregels, ook met het volgen van de uitkomsten in de Consu-
mentengids. Bij een uitgesproken voorkeur voor een keuzeregel als het 
kopen van hetzelfde merk als men heeft en waar men tevreden over is, 
is er dus weinig voorkeur voor andere gedragsvormen. Ook de keuze-
regels 7 (zelfde merk kopen als vrienden/kennissen) en 8 (produkt ko-
pen met keurmerk Vereniging van Huisvrouwen) laden bij meerdere fak-
toren hoog op een aparte faktor. 

Tabel 16:  
Produktmoment-korrelatie tussen de keuzeregels bij de leden en de 
herwogen niet-leden van de Consumentenbond. 

kontrolegroep niet-leden Consumentenbond 

keuzeregels 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

korte omschrij- 

i
le

de
n  

C
on

su
m

e
nt

en
bo

n
d  

ving maximen: 

1) 

2) 

merkentrouw 

vertrouwd 

1 -.10 -.11 -.17 -.28 -.19 -.04 .01 - .05 

3) 

merk kopen 

advies Cons. 

2 -.03 -.47 .23 .25 -.35 -.17 -.11 .17 

4) 

Bond volgen 

in goede win- 

3 -.24 -.33 -.44 -.29 .11 -.11 .21 -.36 

5) 

kel kopen 

duur model 

k-.15 .06-.19 .24 -.40 -.07 -.23 .20 

6) 

kopen 

eigen infor- 

5 -.14 .27 -.31 o -.32 -.13 -.27 .09 

7) 

matiegedrag 

zelfde merk 

6 -.23 -.36 .11 -.35 -.25 -.04 .05 -.25 

8) 

als vriend/ 
kennis 

keurmerk 

7 -.06 -.22 0 -.22 -.14 .01 -.31 -.28 

9) 

NVvH 

advies verko- 

8 -.16 -.12 .17 -.14 -.18 -.o5 -.34 -.32 

per opvolgen 9-.05 .03 -.30 .15 .02 -.30 -.18 -.20 
, 

Ter kontrole op de validiteit van de ladingenstrukturen, is binnen 
de steekproef leden een identieke faktoranalyse uitgevoerd op de kon-
trolevraag (vraag 48a), waarin de keuzeregels niet in triaden, maar 
onderling onafhankelijk waren aangeboden. 
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Bij vergelijking tussen de korrelatiematrices bleken de r-kogfficign-
ten in de triadenrangschikking hoger te zijn, wat een gevolg kan zijn 
van de grotere konsistentie van de antwoorden bij een dergelijk sys-
teem en het grotere aantal skoremogelijkheden: 9 tegen 5. Het patroon 
van de korrelaties kwam globaal overeen, behalve voor keuzeregel 8 
(keurmerk Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen). Bij de triaden-
vraag had deze een negatieve samenhang met alle andere gedragsregels, 
behalve met 3, terwijl bij de kontrolevraag al deze samenhangen posi-
tief waren. 

Tabel 17:  
Faktorladingen keuzeregels (principale komponenten en na varimax-
rotatie) bij de leden Consumentenbond en de niet-leden samen (triaden-
rangschikking). 

principale 
komponenten varimax 

faktoren 4 faktoren 3 faktoren 2 faktoren 

I II III IV I II III IV I II III I II 

keuzeregels 

1 09 21 -90 -11 09 04 -93 -07 18 05 -91 05 23 

2 65 -15 -02 -45 80 -09 -02 05 66 -08 08 67 -04 

3 -69 -20 18 12 -60 -26 26 -30 -69 -23 15 -65 -31 

4 57 -09 17 36 25 -01 15 65 56 -01 24 59 -00 

5 53 -04 46 -42 69 10 43 01 48 10 51 53 05 

6 -62 10 23 07 -54 08 25 -32 -65 08 14 -63 -00 

7 -16 83 10 -17 -10 81 -05 -28 -24 81 09 -30 79 

8 -32 -74 -21 -20 -08 -79 -05 -31 -24 -79 10 -20 -78 

9 54 -03 -06 65 04 01 -08 84 55 02 01 54 06 

verklaarde 
variantie (%) 26,2 15,1 13,3 11,4 20,6 15,2 	13,5 16,8 25,9 15,2 13,6 25,9 15,4 

66,0 66,1 54,7 41,3 

Terwijl gedragsregel 8 in de triadenvraag dus tot de groep van de 
'rationele' gedragingen behoorde, is de positie van deze gedragsregel 
bij de kontrolevraag diffuus; deze heeft zowel een positieve samen-
hang met 'rationeel gedrag' (keuzeregel 3) als met de a-rationele 
surrogaat-indikatoren. Vanwege deze inkonsistentie is gedragsregel 8 
verder verwijderd. 

Behalve op de eerste faktor hebben de ladingen op geen van de andere 
faktoren een duidelijk herkenbare struktuur, zodat alleen op basis 
van de eerste principale komponent een voorkeursschaal van a-
rationele tot rationele keuzeregels is gekonstrueerd, waarvoor fak-
torskores zijn berekend. De door de eerste principale komponent ver-
klaarde variantie, na weglating van keuzeregel 8, was 28,7 %. Voor 
het onderscheiden in klassen van 'rationaliteit' zijn de faktorskores 
in kwartielen ingedeeld. De frekwenties waren als in tabel 18, paginn 
145 aangegeven. 
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Tabel 18:  
Mate van rationaliteit in keuzeregelvoorkeur. 

leden Cons.Bond 

N= 901 

kontrolegroep 
niet-leden Cons. 
Bond 	N= 587 

minst rationeel 
minder rationeel 
meer rationeel 
meest rationeel 

16,1 
23,1 
27,9 
33,0 

40,3 
23,2 
19,8 
16,6 

totaal 100 100 

Het verschil tussen de leden en de niet-leden weerspiegelt de voor-
keur bij de leden voor het gebruiken van de Consumentengids en bij de 
niet-leden vooral voor het merk als kwaliteitsindikator. 

Blok D: Prijsbewustheid en merkentrouw  

Tussen attitude-uitspraken en werkelijk gedrag bestaat een vaak ge-
konstateerd verschil (Milstein, 1977), waardoor het gedragsvoorspel-
lend vermogen van veel attitude-onderzoek gering is (McGuire, 1976). 
Om dit verschil te verkleinen, zijn de beide cognitieve variabelen uit 
dit blok, prijsbewustheid en merkentrouw, vanuit het gedrag geopera-
tionaliseerd. Bij prijsbewust gedrag en het kopen van hetzelfde merk 
als men al had, is dus een dergelijke achterliggende houding veronder-
steld. 

Variabele 21: Prijsbewustheid  
Deze variabele is direkt bepaald met vraag 41, waarbij is gevraagd of 
men alleen binnen één prijsklasse of tussen meerdere klassen heeft 
vergeleken. Personen, die alleen binnen een prijsklasse hebben verge-
leken, zijn aangemerkt als 'niet prijsbewust'; die alleen naar duur-
dere of alleen naar goedkopere hadden gekeken als 'enigszins prijsbe-
wust' en die naar duurdere én goedkopere hadden gekeken als 'sterk 
prijsbewust'. Volgens deze kriteria was bij de leden 61,4 % niet 
prijsbewust, 15 % enigszins prijsbewust en 23,6 % sterk prijsbewust. 
Met de kontrolegroep niet-leden waren geen signifikante verschillen. 
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Variabele 22: Merkentrouw  
Een belangrijke oorzaak van merkentrouw is positieve ervaring met een 
bepaald merk. Bij variabele 10: (on)tevreden ervaring met soortgelijk 
produkt, zijn drie bronnen van ervaring onderscheiden: eigen bezit, 
gebruik bij anderen, lenen of huren. Analoog hieraan is merkentrouw 
als gedragsvariabele bepaald als het hebben gekocht van: 1) hetzelfde 
merk als dat wat men eerder bezat; 2) hetzelfde merk als dat waar men 
bij anderen ervaring mee had; 3) hetzelfde merk als dat wat men wel 
eens leende of huurde. Merkentrouw is hier dus alleen binnen dezelfde 
produktgroep bepaald. De drie genoemde ervaringsmogelijkheden waren 
in deze volgorde uitsluitend; personen, die dus al eerder zo'n pro-
dukt hadden, zijn dus niet naar andere ervaringsmogelijkheden ge-
vraagd. 
Tussen de leden en de kontrolegroep niet-leden waren er weinig ver-
schillen: 22,2 % van de leden had geen vorig produkt of geen ervaring. 
Bij de niet-leden was dit: 27,6 %. Van de drie mogelijkheden samen 
hadden bij de leden 19,5 % hetzelfde merk gekocht, bij de kontrole-
groep niet-leden 20,8 %. 

Blokken E en F: Informatiegedragsvariabelen  

Blok E: Gebruiken van Consumentengids en andere bronnen 

Variabele 23: Raadplegen vergelijkend warenonderzoek  
In paragraaf 3.1 bleek dat in verschillende onderzoeken over het ge-
bruik, dat van vergelijkend warenonderzoek wordt gemaakt, de meest 
uiteenlopende uitkomsten worden gemeld. Waar niet voor 'social 
desirability' en goodwill-effekten van konsumentenorganisaties is ge-
kontroleerd, worden zeer hoge percentages gevonden, zoals bij Sargent 
(1959): 93,9 % en Todd c.s. (1975): 87,5 %. 
In antwoord op een gesloten vraag, vermeldde 41,8 % van de leden de 
Consumentengids te hebben gelezen en 7,7 % van de niet-leden. Ter ver-
gelijking: Engledow (1971) vond op een open vraag bij eveneens duur-
zame produkten: 33,7 %. 

Variabele 24: Raadplegen van andere bronnen dan vergelijkend waren-
onderzoek  
In het tweede hoofdstuk is onderscheiden tussen primaire informatie-
bronnen, aanbiedersbronnen, konsumentenbronnen en neutrale bronnen. 
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Primaire informaties, in de vorm van eigen ervaringen met een soortge-
lijk produkt, zijn in variabele 10: (on)tevredenheid met soortgelijk 
produkt bepaald. De belangrijkste neutrale bron is het gebruiken van 
de Consumentengids (variabele 23). 

Het gebruiken van de andere bronnen is in deze variabele 24 bepaald, 
waarbij de volgende bronnen zijn onderscheiden: 
1) informaties van vrienden of kennissen (vraag 30); 
2) bekijken van een soortgelijk produkt bij anderen thuis (vragen 33 

en 35); 
3) winkelbezoek (vragen 36 tot en met 39); 
4) lees- en kijkmateriaal, zoals advertenties, postorderkatalogi, 

folders, artikelen in kranten en tijdschriften, testresultaten 
anders dan in de Consumentengids (bijvoorbeeld in Koopkracht, ANWB 
Kampioen, Koning Klant, koopwijzers etc.). 

Het gaat hierbij dus om verschillende soorten bronnen: 1 en 2 zijn 
konsumentenbronnen; 3 kan zowel primaire waarnemingsinformatie als 
persoonlijke aanbiedersinformatie verschaffen en 4 zowel aanbieders-
als neutrale informaties. Het gebruik van deze bronnen was als weer-
gegeven in tabel 19, pagina 148. 

. Bij geen van deze bronnen blijken tussen de leden en de kontrolegroep 
niet-leden duidelijke verschillen, zodat de in andere onderzoeken wél 
gevonden verschillen waarschijnlijk aan verschillen in opleiding, in-
komen etc. moeten worden toegeschreven. 
De 7,4 % leden, die ergens anders dan in de Consumentengids testresul-
taten hebben gelezen, zijn geen specifieke groep gebruikers van andere 
neutrale bronnen: van de 67 leden, om welke het hier gaat, hebben 48 
ook de Consumentengids gelezen. 
Ongeveer op dezelfde wijze als bij Katona en Mueller (1966) is het ge-
bruiken van deze bronnen op één index samengebracht. Katona en 
Mueller vormden daartoe een somschaal, die zij de index voor 'extent 
of information seeking activity' noemden. Dit geschiedde door een pun-
tentoekenning naar het aantal verschillende geraadpleegde bronnen en 
de intensiteit van raadpleging. Een dergelijke somschaal veronderstelt 
gelijkwaardigheid van de eenheden die worden opgeteld. De bronnen 1 en 
2 uit tabel 19 zijn gekombineerd, waarna we de drie resterende bronnen 
als gelijkwaardig hebben beschouwd, terwijl verder is verondersteld 
dat het 'half' (1 punt) of 'volledig' (2 punten) raadplegen van elke 
bron evenveel inspanning of aktiviteit vergt. 
Bij elke bron zijn 0, 1 of 2 punten toegekend, zodat een schaal ont-
staat van 0 - 6. De puntentoekenning was als volgt: 

1) Informaties van vrienden/kennissen; verbaal of 
	punten 

aanschouwelijk: 
niet met kennissen gepraat/geen produkt bekeken 	0 
een beetje met kennissen gepraat/geen produkt bekeken of 
niet met kennissen gepraat/wel produkt bekeken 	1 
uitgebreid met kennissen gepraat 	 2 
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2) Winkelbezoek: 
	 punten 

geen of één winkel bezocht 	 0 
twee of drie winkels bezocht of één winkel met groot 
assortiment 
	

1 
meer dan drie winkels of beurs bezocht 	2 

3) Lees- en kijkmateriaal (behalve Consumentengids): 
niets gezien of gelezen 	 0 
advertenties, postorderkatalogi 	 1 
folders, artikelen, testresultaten 	2 

Tabel 19:  
Gebruik van andere informatiebronnen dan vergelijkend warenonderzoek. 

leden Cons.Bond 

N = 901 

kontrolegroep 
niet-leden Cons. 
Bond 	N = 585 

bron 1: Informatie van vrienden 
of kennissen. 
Met kennissen over produkt gepraat 
uitgebreid 14,1 14,5 
een beetje 20,3 21,5 
niet 65,6 64,1 

totaal 100 100 

bron 2: Bij vrienden/kennissen 
overeenkomstig produkt bekeken. 
zelfde merk als gekocht bekeken 17,3 21,3 
ander merk als gekocht bekeken 16,9 16,7 
geen produkt bekeken 65,8 62,0 

totaal 100 100 

bron 3: Winkelbezoek. 
geen winkel bezocht 
één winkel bezocht met klein 
assortiment 
één winkel bezocht met groot 
assortiment 

27,6 

19,5 

25,9 

25,6 

23,0 

29,1 
twee à drie winkels bezocht 19,3 18,1 
meer dan drie winkels bezocht 7,7 4,3 

totaal 100 100 
, 

bron 4: Lees- en kijkmateriaal*) 
advertenties, postorderkatalogi 29,3 32,9 
folders 
andere testresultaten dan in 

33,3 35,3 

Consumentengids 7,4 5,6 
kranten- en tijdschriftartikelen 13,9 18,1 

* meer antwoorden mogelijk 
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De gemiddelde skore () op deze schaal was bij de leden 2,32 en bij 
de kontrolegroep niet-leden 2,27. 

Een interessante vraag in dit verband is in hoeverre het gebruiken 
van vergelijkend warenonderzoek leidt tot substitutie-effekten (vgl. 
hoofdstuk 2, paragraaf2.10):tot het minder gebruiken van andere 
bronnen. Vergelijkend warenonderzoek is in principe een ideale infor-
matiebron: het geeft een doorsnede van het aanwezige aanbod, een in-
ventarisatie van de belangrijkste uiterlijke kenmerken en een beoor-
deling van de kwaliteitsaspekten gerelateerd aan de prijs. Er zou dan 
kunnen worden verwacht dat gebruikers van vergelijkend warenonderzoek 
minder andere bronnen gebruiken. Of dat zo is blijkt uit de korrela-
tiematrix in onderstaande tabel. 

Tabel 20:  
Korrelatiematrix van informatiebronnen. 

informatiebronnen: 1 2 3 1+ 

1) Consumentengids gelezen  
vóór de aanschaf 

2) lees- en kijkmateriaal (3e 
subschaal somschaal) 

3) informaties van vrienden/ 
kennissen (le subschaal 
somschaal) 

4) winkelbezoek (2e subschaal 
somschaal) 

.28 

.16 

.18 

-et ...) 

cle  652 
-0 

Ció,, 	Co.e.2e 
,e  ..  0 ,, . 4„, 

0.e2c, 	'4,r/ 

.23 

.15 

 .20 

.10 

.08 

.08 

In plaats van een substituerend blijkt juist een kumulatief effekt: de 
leden, die 1,66r de aanschaf de Consumentengids hebben geraadpleegd, 
hebben zich ook uit andere bronnen meer geïnformeerd. Dit duidt op het 
bestaan binnen het ledenbestand van een aparte subklasse die niet al-
leen de Gids raadpleegt, maar zich ook uit andere bronnen intensiever 
en breder informeert. Welke de kenmerken van hen zijn wordt in het 
volgende hoofdstuk verder onderzocht. 

Blok F: Informaties over produktdimensies   
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Variabele 25a: Aantal kwalitatieve produktdimensies  

Variabele 25b: Aantal niet-kwalitatieve produktdimensies  
De produktkenmerken, waarover de konsument zich heeft geinformeerd, 
verwijzen naar onderliggende keuzekriteria. Tussen keuzekriteria en 
informatiegedrag bestaat een wisselwerking. Enerzijds aktiveren en 
richten keuzekriteria het informatiegedrag, anderzijds worden de 
keuzekriteria door informatie-opname uitgebreid en verder gespecifi-
ceerd. 
Het eerste aspekt wordt onderzocht in de samenhang tussen variabele 
14: 'gespecificeerdheid van de behoefte' en de soort informatiebron-
nen. Het tweede aspekt in de samenhang tussen het aantal en de soort 
informatiebronnen, die zijn gebruikt en het aantal en de soort dimen-
sies, waarover men zich heeft geïnformeerd. 

Bij de bepaling van de produktdimensies, waarover men zich heeft ge-
informeerd, doen zich twee problemen voor: 
1) tussen personen kunnen grote verschillen bestaan in geheugen, ver-

balisatievermogen en abstraktieniveau; 
2) elk produkt heeft zijn eigen specifieke kenmerken, terwijl ook het 

aantal mogelijke keuze-aspekten per produkt verschilt. 

Voor het eerste punt is een oplossing gezocht door de antwoordmoge-
lijkheden te standaardiseren. Daartoe zijn alle in de betreffende ver-
gelijkende warenonderzoeken geïnventariseerde en beoordeelde produkt-
aspekten op kaarten gezet en de respondenten bij de beantwoording 
voorgelegd. In de weinige gevallen dat kenmerken werden vermeld, die 
niet in de vergelijkende warenonderzoeken voorkwamen, zijn deze op de 
kaarten en in het kodeboek bijgeschreven. 

In verband met het produktspecifieke karakter van de dimensies zijn 
deze, evenals bij de variabelen 10 en 14, in twee brede kategoriegn 
ingedeeld: kwalitatieve en niet-kwalitatieve aspekten. Het kriterium 
voor deze indeling was de plaats in het vergelijkend warenonderzoek. 
Als 'niet-kwalitatief' zijn de waarneembare of gemakkelijk en betrouw-
baar navraagbare aspekten gekodeerd, die in het vergelijkend warenon-
derzoek slechts worden geïnventariseerd. Als 'kwalitatief' zijn de 
voor de konsument moeilijker toegankelijke kenmerken vermeld, die in 
het vergelijkend warenonderzoek worden beoordeeld. 
Een ander aspekt van het bovenvermelde tweede probleem is het per pro-
duktklasse verschillende aantal keuzekriteria. Een wasautomaat heeft 
nu eenmaal meer aspekten die bij de aanschaf en het gebruik van belang 
kunnen zijn dan een broodrooster. Op grond van alleen het aantal di-
mensies kan daarom niet worden bepaald of iemand zich gedetailleerd 
heeft geïnformeerd of niet. Om de aantallen dimensies toch vergelijk-
baar te maken zijn deze daarom gewogen. 
Er is daarbij van uitgegaan dat het betreffende vergelijkend warenon-
derzoek het maximale aantal relevante produktkenmerken bevat. De kwa-
litatieve dimensies zijn gewogen door per respondent het aantal door 
hem genoemde kwalitatieve aspekten te delen door het aantal in het be-
treffende vergelijkend warenonderzoek beoordeelde dimensies. De niet-
kwalitatieve aspekten zijn gewogen door het aantal genoemde niet-
kwalitatieve dimensies te delen door het aantal in het vergelijkend 
warenonderzoek geïnventariseerde dimensies. 
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De resulterende schaal is ingedeeld van 0 tot en met 9. De skores 2 
tot en met 8 zijn decielklassen. In de skores 1 en 9 zijn verder nog 
de onderste en bovenste 5 % opgenomen. De skores hebben de volgende 
betekenis: 
skore 0: geen dimensies vermeld; 
skore 1: 0 - 14,9 % van de in het betreffende vergelijkend warenonder-

zoek voorkomende kwalitatieve of niet-kwalitatieve dimensies 
vermeld; 

skore 2: 15 - 24,9 % van de in het betreffende vergelijkend warenon-
derzoek voorkomende kwalitatieve of niet-kwalitatieve dimen-
sies vermeld; 

skore 3: 25 - 34,9 % van de in het betreffende vergelijkend warenon-
derzoek voorkomende kwalitatieve of niet-kwalitatieve dimen-
sies vermeld; 

etc. 

De aspekten, waarover men zich heeft geïnformeerd, kunnen in informa-
tiebronnen verschillen. Om een zo nauwkeurig mogelijke meting te krij-
gen, zijn deze daarom voor drie informatiebronnen apart vastgesteld. 
In vraag 29b zijn de produktkenmerken gevraagd, waarover de konsument 
zich via kijk- en leesmateriaal, inklusief vergelijkend warenonder-
zoek, heeft georiënteerd. In vraag 31 is gevraagd waarover hij zich 
via kennissen, familie of vrienden heeft georiënteerd en in vraag 40 
waarover hij zich in de winkels heeft georiënteerd. Het aantal ver-
schillende dimensies, waarover de konsument zich heeft geïnformeerd, 
is het totaal uit deze drie bronnen, die op de bovenvermelde manier 
zijn gewogen. 

Van de leden vermeldde 23,6 % zich niet over bepaalde kwalitatieve 
aspekten te hebben geïnformeerd en 16,4 % niet over bepaalde niet-
kwalitatieve aspekten (skore 0). Bij de kontrolegroep niet-leden was 
dit respektievelijk 28,4 en 20,4 %. De mediane skore bij de kwalita-
tieve aspekten was bij de leden 3,03 en bij de niet-leden 2,84. 
Bij de niet-kwalitatieve aspekten was de mediane skore bij de leden 
3,06 en bij de niet-leden ook 3,06. 
Wat het aantal produktdimensies betreft, waarover men zich heeft ge-
informeerd, zijn er dus tussen de leden en de kontrolegroep niet-
leden nauwelijks verschillen. 

Blok G: Keuzegedrag  
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Variabele 26: Merkenkeuze volgens vwo-aanbeveling  
Met deze variabele is de belangrijkste invloed van vergelijkend waren-
onderzoek, die op de merkenkeuze, bepaald. Uitgangspunt hierbij was 
Sargent's (1959, pagina 21) stelling: 

"the true test of influence would be in buying the top rated brands 
in each product class". 

Zoals echter ook van Lierde (1971) opmerkt, kan vergelijkend warenon-
derzoek ook invloed hebben op het marktgedrag van konsumenten, zonder 
dat speciaal een aanbevolen merk wordt gekocht. De mogelijke invloed 
van vergelijkend warenonderzoek is minstens vijferlei: 
1) Vergelijkend warenonderzoek kan de keuzekriteria specificeren en 

uitbreiden en de hieraan verbonden gewichten beïnvloeden; 
2) Vergelijkend warenonderzoek kan de keuzeregels beïnvloeden door het 

aantonen van een lage prediktiewaarde van surrogaat-indikatoren en 
standaardkeuzeregels; 

3) Het gebruiken van vergelijkend warenonderzoek kan het gebruiken van 
andere informatiebronnen beïnvloeden; 

4) Vergelijkend warenonderzoek verschaft de mogelijkheid tot keuze-
maximalisering. De konsument kan een merk kiezen, dat op voor hem 
belangrijke aspekten maximale waarden heeft; 

5) Vergelijkend warenonderzoek verschaft de mogelijkheid tot keuze-
optimalisering: tot de keuze van een merk met een gunstige prijs-
kwaliteit-verhouding. Merken met een dergelijke, volgens de Consu-
mentenbond, gunstige verhouding worden in vergelijkende warenonder-
zoeken aanbevolen. 

Het eerste effekt wordt in de variabelen 25a en 25b, over het aantal 
en de soort produktdimensies, waarover men zich heeft geïnformeerd, 
onderzocht. Het tweede effekt wordt in variabele 20 onderzocht: de 
relatieve voorkeur voor standaardkeuzeregels. Het derde effekt wordt 
onderzocht in variabele 24: raadplegen van andere bronnen dan verge-
lijkend warenonderzoek. Het vierde effekt, de mate waarin vergelijkend 
warenonderzoek voor keuze-maximalisering wordt gebruikt, wordt in dit 
onderzoek niet geanalyseerd. 

Bij var.26 betreft het het 5e effekt: het gebruiken van vergelijkend 
warenonderzoek voor keuze-optimalisering door het kopen van aanbevo-
len merken. Dat dit een veel voorkomend gebruik is van vergelijkend 
warenonderzoek, kan worden afgeleid uit de mate waarin het vermelden 
van aanbevelingen op prijs wordt gesteld: in het Amerikaanse onder-
zoek van Thorelli, Becker en Engledow (1975) door 85 % van de 
abonnees op Consumer Reports en in het Duitse onderzoek door 72 % van 
de abonnees op DM en Test. De oorzaak hiervan is waarschijnlijk dat 
de aanbevelingen als heuristieken kunnen fungeren, waarmee een anders 
vrij gekompliceerd afwegings- en vergelijkingsproces sterk kan worden 
vereenvoudigd. 

Om zo genuanceerd mogelijk te bepalen of volgens de aanbevelingen is 
gekocht, is ook naar de type-aanduiding gevraagd (vraag 19). Van een 
merk kunnen immers meerdere typen op de markt zijn, die niet allemaal 
in het vergelijkend warenonderzoek zijn onderzocht of niet allemaal 
zijn aanbevolen. 
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Het betrekken van de type-aanduiding bij deze effektbepaling van ver-
gelijkend warenonderzoek heeft echter ook twee bezwaren: 
1) Type-aanduidingen zijn vaak aanduidingen van het produktiejaar en 

veranderen dus snel. Bij het verschijnen van een vergelijkend 
warenonderzoek kunnen de typenummers van de onderzochte merken al 
zijn veranderd. 

2) Type-aanduidingen zijn soms moeilijk waar te nemen, omdat ze onder 
of achter de produkten zijn aangebracht. Ook is niet altijd duide-
lijk welke van de aangebrachte aanduidingen precies de type-aan-
duiding is. Het gevolg is dat op de vraag naar het type relatief 
veel non-respons en onbetrouwbare antwoorden kunnen worden ver-
wacht. 

De frekwenties waren als volgt: 

Tabel 21:  
Keuze van merk en type, al dan niet overeenkomstig de aanbeveling in 
het betreffende vergelijkend warenonderzoek. 

leden Cons-Bond 

N = 901 
% 

kontrolegroep 
niet-leden Cons. 
Bond 	Na 587 

% 

van het gekochte produkt zijn: 
merk en type niet aanbevolen 58,2 64,7 
merk aanbevolen, over type onvol- 
doende informatie 
merk aanbevolen, type niet aan- 

8,o} 
26,6 

9,7} 
25,5 

bevolen 18,6 15,8 
merk en type aanbevolen 13,3 5,3 
merk en type onbekend 1,9 4,4 
totaal 100 100 

Tussen de leden en de kontrolegroep niet-leden zijn er, wat de merken-
keuze betreft, slechts betrekkelijk geringe verschillen: 58,2 % van 
de leden heeft geen aanbevolen merk gekocht en 64,7 % van de niet-
leden. De grootste verschillen blijken, wanneer ook de type-aanduiding 
erbij wordt betrokken. In het volgende hoofdstuk zal nader worden in-
gegaan op de mate waarin per produkt aanbevolen merken zijn gekocht en 
op verklaringen voor de betrekkelijk geringe verschillen tussen de 
leden en niet-leden. 

Voor de konstruktie van variabele 26 zijn de kategorien 2 en 3 samen-
gevoegd, waardoor een zekere ordinaliteit ontstaat van 'niet-aanbeve-
ling gevolgd' via alleen 'aanbevolen merk gekocht' tot 'aanbevolen 
merk én type gekocht'. 
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Blok H: (0n)tevredenheid over de aanschaf   

Variabele 27: (0n)tevredenheden over het gekochte produkt  
Hierin wordt mede het psychologisch effekt van het gebruiken van ver-
gelijkend warenonderzoek bepaald. Van leden, die een aanbevolen merk 
hebben gekocht, mag worden verwacht dat die meer tevreden zijn over 
hun aanschaf. Tevredenheid is volgens Swan en Combs (1976) een funk-
tie van de verhouding tussen verwachtingen over en kenmerken van een 
produkt. Als het produkt aan de verwachtingen, of daarboven voldoet, 
bestaat tevredenheid. Voldoet het produkt daar niet aan, dan ont-
staat ontevredenheid. Engledow (1977) wijst er echter op dat in 
feite het ontstaan van tevredenheid een veel gekompliceerder proces 
is: 

"satisfaction is a rubber yardstick" (pagina 89). 
Zo zijn bijvoorbeeld de verwachtingen niet konstant, deze kunnen voor 
en na de aanschaf verschillen en kan het tevredenheidsniveau ook 
sterk door cognitieve konflikt-reduktieprocessen worden bepaald. Ver-
der is gebleken dat ook de tijd en de moeite, die in het koopproces 
worden gestoken, invloed hebben op de waardering van het resultaat 
hiervan. Volgens Andreasen en Best (1977) is het daarom beter om te-
vredenheid niet in termen van subjektieve waardering te meten, maar 
meer objektief in termen van de problemen, klachten, opmerkingen, die 
men over een bepaald produkt heeft. Eenzelfde aanpak is ook hier ge- 
volgd door, evenals bij variabele 10, te vragen naar aspekten aan pro-
dukten die men liever beter of anders had gezien. 
De genoemde aspekten werden door de enquêteurs genoteerd, waarna werd 
gevraagd op een vijfpuntsschaal aan te geven hoe belangrijk men deze 
verbeteringen vond. Op dezelfde wijze als bij variabele 10 zijn daar-
op bij de kodering twee variabelen gevormd: 
variabele 27a: (on)tevreden over kwaliteitsaspekten van gekochte pro-

dukten; 
variabele 27b: (on)tevreden over niet-kwaliteitsaspekten van gekochte 

produkten. 

Overeenkomstig de definiëring van kwaliteit in hoofdstuk 1 (pagina 17) 
zijn tot 'kwalitatieve' dié produktkenmerken gerekend, die niet door 
rechtstreekse waarneming of eenvoudig navragen betrouwbaar kunnen wor-
den vastgesteld. Deze betreffen de primaire funktievervulling, de ge-
bruikskosten en aspekten van onderhoud en bediening, die pas achteraf 
blijken. 
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Tot de 'niet-kwalitatieve' zijn de produktkenmerken of kondities bij 
de koop gerekend, die wél door direkte waarneming of eenvoudig navra-
gen betrouwbaar bij de koop kunnen worden vastgesteld. 
Het betrof hierbij in hoofdzaak opmerkingen over het gekochte model 
of uitvoering, de vormgeving en de kleur. Voorbeelden van kritische 
opmerkingen over de uitvoering waren: het flessenrek in de koelkast 
is te klein, het snoer van het strijkijzer is te kort etc. Verder 
zijn opmerkingen over de onvolledigheid van informatie en van garan-
tiebepalingen en in een enkel geval over de lange levertijd tot de 
niet-kwaliteitsaspekten gerekend. Of konsumenten tevreden of ontevre-
den over kwaliteits- en niet-kwaliteitsaspekten waren, is op dezelfde 
wijze bepaald als bij variabele 10. 
Van de leden was 84 % tevreden over kwaliteitsaspekten en 91,6 % over 
niet-kwaliteitsaspekten. Bij de herwogen niet-leden was dat respek-
tievelijk 84,8 en 94,2 %. Tussen de leden en de kontrolegroep niet-
leden als geheel zijn er dus geen verschillen in tevredenheid. 

Geheel tevreden over het produkt, dus over kwalitatieve en kwantita-
tieve aspekten, was bij de leden 75,6 % en van de niet-leden 79 %; 
16,8 % van de leden en 17,4 % van de niet-leden was erg of heel erg 
ontevreden. Van personen, die sterk ontevreden zijn over het gekochte 
produkt, mag worden verwacht dat ze minder bereid zullen zijn opnieuw 
hetzelfde merk te kopen dan van hen, die tevreden zijn. Of dit het 
geval was, is door kruisvergelijking met vraag 44 bepaald: "Indien u 
opnieuw een dergelijk produkt zou kopen, zou u dan weer hetzelfde 
merk of type kopen of een ander?" De uitkomsten waren als volgt: 

Tabel 22:  
Samenhang tussen de mate van (on)tevredenheid over het gekochte pro-
dukt en opnieuw hetzelfde merk en type kopen. 

  

kontrolegroep niet-leden 
Consumentenbond 

leden Consumentenbond 
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5.4 d 0 
e -P 0 

zou zelfde 
merk en type 
kopen 
een ander 
weet niet 

totaal 

33,3 
29,8 
36,9 

100  

45,6 
20,6 
33,8 

100  

66,1 
5,7 

28,2 

100  

37,1 
30,0 
32,9 

100  

40,0 
39,6 
26,4 

100  

64,7 
8,0 

27,4 

100 

Tweederde van de tevredenen zou opnieuw hetzelfde merk en type kopen, 
tegen eenderde van de sterk ontevredenen. 
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Dat toch nog eenderde van de sterk ontevredenen hetzelfde merk zou 
kopen, kan misschien hierdoor worden verklaard, dat het produkt in 
het gebruik weliswaar op bepaalde punten tegenvalt, maar nog niet di-
rekt een beter alternatief wordt gezien. 

De verhouding tweederde-eenderde betekent dat de variabele 'tevreden-
heid' inderdaad diskriminerend vermogen bezit. Dat eenderde van de 
heel erg ontevredenen toch weer hetzelfde merk zou kopen, vraagt ech-
ter om verder onderzoek naar de operationalisering van tevredenheid 
en de relatie tussen (on)tevredenheid en merkentrouw. 

4.2 Samenvatting van uitkomsten  
1) Vergeleken met de niet-leden (v66r herweging) uit dezelfde woon-

buurt, hebben de leden een hoger opleidingsniveau, een hoger in-
komen en een hoger beroepsniveau. Hieruit blijkt dat de leden, ook 
in hun wijk, een sociaal-ekonomische elite vormen. 
Onder de leden zijn bijna geen ongeschoolde arbeiders en zij zijn 
vaker in overheidsdienst. Wat de leeftijdsopbouw betreft, zijn de 
via de steekproeftrekking gematchte niet-leden jonger met minder 
en jongere kinderen, de leden zijn vaker van middelbare leeftijd. 

2) De toetsingsverschillen tussen leden en niet-leden (na herweging) 
op de situatievariabelen zijn vermeld in tabel 9, pagina 120. 
Hierbij bleken signifikante verschillen bij: 
- voordelig gekocht: van de leden heeft 57,9 % voordelig gekocht, 

tegen 46,8 % van de niet-leden; 
- dringendheid behoefte: van de leden hebben 36,2 % vanuit een 

dringende behoefte gekocht, van de niet-leden 47,4 %. Dit kan 
erop wijzen dat, zoals Engledow (1971) vond, leden van konsumen-
tenorganisaties hun aanschaffingen beter plannen; 

- gespecificeerdheid behoefte: de leden hadden vaker dan de niet-
leden al v66r de informatieverschaffing een idee van wat ze wil-
den, maar dit verschil betrof alleen de niet-kwalitatieve pro-
duktkenmerken (leden 36,5 %; niet-leden 27,4 %); 

- relatief betaalde prijs: de leden hebben iets vaker een duurder 
model gekocht, respektievelijk een hogere prijs betaald. Bij de 
leden heeft 34,6 % meer dan de mediane prijs betaald, bij de 
niet-leden 29,1 %. 

Verder bleek met betrekking tot deze situatievariabelen dat: 
- leden, die goedkoper kopen, dat vaker doen via de 'grijze 
markt': met een pasje van een groothandel of inkoopvereniging, 
op gespaarde bonnen, via een koopklub, in een personeelswinkel 
e.d. De niet-leden kopen vaker goedkoop via kennissen; 

- konsumenten met een dringende behoefte een kortere overlegtijd 
hebben, dus sneller kopen (leden: r = -.20; niet-leden: 
r = -.28). Deze samenhang bleek het sterkst in de lagere in-
komensgroepen (r = -.30f), wat erop kan wijzen dat dringende aan-
schaffingen hier, vanwege financiële redenen, vaker tot het 
laatste ogenblik worden uitgesteld, of dat er minder wordt ge-
pland. Het bleek verder dat vooral de meer onmisbare produkten, 
met een hoge penetratiegraad, vaker vanuit een dringende behoef-
te worden gekocht. 
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De belangrijkste oorzaken van een dringende behoefte waren: het 
stuk zijn van het vorige apparaat en de verwachting dat dit niet 
lang meer zou meegaan; 

- ontevredenheid over het produkt dat men heeft, leidt tot lagere 
merkentrouw. Van de leden en niet-leden samen heeft van degenen, 
die sterk ontevreden zijn over hun vorige produkt, 14,7 % het-
zelfde merk gekocht, tegen 33,2 % van de tevredenen. Van de 
leden, die sterk ontevreden zijn over hun laatste aanschaf, zou 
33,3 % opnieuw hetzelfde merk en type kopen, tegen 66,1 % van de 
tevredenen; 

- merkvoorkeuren bij de aanschaf van duurzame produkten een belang-
rijke rol spelen. Van de leden wilde 32 % maar één bepaald merk, 
24,2 % had een speciale voorkeur voor twee à drie merken. Met de 
kontrolegroep niet-leden waren hierbij geen signifikante ver-
schillen. 

3) De toetsingsverschillen tussen de leden en de kontrolegroep niet-
leden (na herweging) op de intermediërende en afhankelijke varia-
belen zijn als volgt: 

Tabel 23:  
Toetsingsverschillen tussen de leden en de kontrolegroep niet-leden 
bij de intermediërende en afhankelijke variabelen. 

intermedigrende en afhankelijke variabelen X 2  df P 

var. 19: 	inkomenswaardering 5,6 3 .14 
var. 20: 	voorkeur voor keuzeregels 126 3 .001 
var. 21: 	prijsbewustheid 2,2 2 .34 
var. 22: 	merkentrouw 1,8 1 .18 
var. 23: 	lezen vergelijkend warenonderzoek 202 1 .001 
var. 24: 	gebruiken andere bronnen dan 

vergelijkend warenonderzoek 3,5 2 .18 
var. 25a: 	aantal kwalitatieve produktdimensies 

waarover geïnformeerd 4,93 3 .18 
var. 25b: 	aantal niet-kwalitatieve produkt- 

dimensies waarover geïnformeerd 4,4 3 .22 
var. 26: 	merkenkeuze volgens vwo-aanbeveling 25 2 .001 
var. 27a: 	(on)tevreden over kwaliteitsaspekten 

van het gekochte produkt 0,11 1 .75 
var. 27b: 	(on)tevreden over niet-kwaliteits- 

aspekten van het gekochte produkt 3,2 1 .07 

Hieruit blijkt dat er alleen signifikante verschillen zijn op de 
variabelen, waarin de beschikking over vergelijkend warenonderzoek 
(variabele 20) of het gebruiken daarvan (variabelen 23 en 26) tot 
uitdrukking komt. Op alle andere variabelen zijn er tussen de leden 
en vergelijkbare niet-leden slechts geringe verschillen. 

4) De leden van de Consumentenbond hebben een duidelijke voorkeur 
voor het gebruiken van de Consumentengids, boven andere keuze-
regels om aanschafrisiko te verkleinen. Als 'next best' komt mer-
kentrouw: het kopen van hetzelfde merk als men had en waar men 
tevreden over was. 
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Merkentrouw, als procedure om aanschafrisiko te verminderen, 
heeft bij de kontrolegroep niet-leden de grootste voorkeur. Bij 
zowel leden als niet-leden blijkt het merk een van de indikatoren 
met de grootste voorkeur om kwaliteitsonzekerheid te beperken. 

5) Leden van de Consumentenbond, met een sterke voorkeur voor het 
kopen volgens de aanbevelingen in de Consumentengids, hebben een 
geringere voorkeur voor het gebruiken van alle andere keuzeregels 
behalve voor uitgebreid eigen informatiegedrag en het kopen van 
een produkt met een keurmerk van de Nederlandse Vereniging van 
Huisvrouwen. 

6) Van de leden had 41,8 % vóór de aanschaf de Consumentengids ge-
raadpleegd (gesloten vraag; open vraag: 28,7 %). 

7) Bij het gebruiken van geen van drie andere informatiebronnen, na-
melijk: 1) informaties van vrienden of kennissen; 2) winkelbezoek; 
3) media-informatie, bleken tussen de leden en de kontrolegroep 
niet-leden duidelijke verschillen, zodat de in andere onderzoeken 
wél gevonden verschillen waarschijnlijk vooral het gevolg zijn 
van verschillen in achtergrondkenmerken. 

8) Van de leden van de Consumentenbond, die vóór de aanschaf de Con-
sumentengids hebben gelezen, zou kunnen worden verwacht dat deze 
minder andere bronnen zouden gebruiken. Het tegendeel bleek het 
geval: de leden die de Consumentengids hebben gelezen, hebben ook 
alle andere bronnen intensiever gebruikt. 

9) Verwacht zou kunnen worden dat de leden, doordat een belangrijk 
deel hiervan de Consumentengids heeft gelezen, zich over meer pro-
duktdimensies blijken te hebben geïnformeerd dan de kontrolegroep 
niet-leden. Dit blijkt slechts in geringe mate het geval. 

10) Van de leden heeft 40,7 % een aanbevolen merk gekocht, van de kon-
trolegroep niet-leden heeft 32,3 % een dergelijk merk gekocht (ex-
clusief missing data). Van de leden heeft 13,3 % specifiek het 
aanbevolen merk én type gekocht, bij de niet-leden 5,3 %. 

11) Verwacht zou kunnen worden dat de leden, omdat een deel hiervan de 
aanbevolen merken in de Consumentengids heeft gekocht, meer tevre-
den zullen zijn over hun aanschaf. Dit bleek niet het geval: van 
de leden was 84 % tevreden over de kwaliteitsaspekten en 91,6 % 
over de niet-kwaliteitsaspekten. Bij de kontrolegroep niet-leden 
was dit respektievelijk 84,8 % en 94,2 %. 

12) De leden van de Consumentenbond lijken niet speciaal kritischer 
over de produkten, waar ze ervaring mee hebben dan de kontrole-
groep niet-leden. Van de leden met dergelijke ervaring was 82,3 % 
tevreden over de kwaliteitsaspekten daarvan en 79,2 % over de 
niet-kwaliteitsaspekten, Bij de kontrolegroep niet-leden was dat 
respektievelijk 87,9 % en 79,8 %. 

4.3 Bijschatting van missing data  
Bij twee variabelen zijn de enquéteurs er niet altijd in geslaagd 
antwoorden te krijgen op de betreffende vragen: inkomen (variabele 3) 
en de daarmee samenhangende welvaartsevaluatie (variabele 19). De non-
respons op de inkomensvraag was bij de leden 16,2 % en bij de niet-
leden 19,3 %. Op de 'inkomenswaarderingsschaal waren bij de leden 
door 27 % minder dan drie niveaux ingevuld, bij de niet-leden door 
31,7 %. 
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Bij verwijdering van deze respondenten zouden de steekproeven sterk 
zijn verkleind en de verdelingen op de andere variabelen zijn verte-
kend. Er is daarom besloten de ontbrekende skores op deze enkele 
variabelen te schatten door gebruik te maken van de samenhang met wél 
ingevulde variabelen ('t Hart, 1974). 

Van de volgende achtergrondvariabelen mag worden verwacht dat het 
voorspellers zijn van gezinsinkomen: leeftijd (vanwege salaris-
ancienniteit), gezinsgrootte (kinderbijslag), opleiding, beroep en 
het al of niet in een betaalde baan werken van de echtgenote. 
Omdat de opleidings- en beroepsvariabelen niet van intervalniveau 
zijn, is de regressie uitgevoerd binnen subkategorieën, gevormd door 
kombinaties van opleidings- en beroepskategorieën, met de overige in-
tervalvariabelen als voorspellers. 'Werkende gehuwde vrouw' is daartoe 
omgezet in een dummy-variabele. Het voorspellen binnen subgroepen 
leidt verder tot nauwkeuriger uitkomsten dan binnen de groep als to-
taal (Kerlinger and Pedhazur, 1973). Hierbij is achtereenvolgens de 
volgende procedure gevolgd: 

1) De oorspronkelijke negen klassen van de beroepsvariabele en de 
acht van de opleidingsvariabele zijn op grond van min of meer 
overeenkomend gemiddeld inkomen in drie kategorieën ingedeeld. 

2) In de gekombineerde 3 x 3 opleidings-/beroepstabel zijn daarop op 
grond van min of meer overeenkomend gemiddeld inkomen de negen 
groepen in de ledensteekproef verder tot vijf gereduceerd en in de 
niet-leden groep tot zes. 

3) Binnen elk van deze beroeps-/opleidingsgroepen is een multipele 
regressie uitgevoerd met als voorspellers: leeftijd, gezinsgrootte 
en werkende gehuwde vrouw. 

4) Binnen elke groep is bepaald welke van deze voorspellers een signi-
fikante bijdrage leverden (t, « = .025, eenzijdig). 

5) De regressies zijn daarop opnieuw uitgevoerd op de variabelen met 
een signifikante bijdrage. 

6) Op grond van de regressie-koëfficanten is inkomen geschat. Van de 
vijf opleidings-/beroepsgroepen bij de leden waren er in drie sig-
nifikante voorspellers, met een R van respektievelijk .25, .21 en 
.40. Van de zes groepen bij de niet-leden waren er in twee signifi-
kante voorspellers, met een R van .42 en .32. 
Doordat het grootste deel van de variantie in inkomen al door op-
leiding en beroep wordt verklaard, de variabelen waarmee de groe-
pen zijn gevormd, is de bijdrage van de voorspellers betrekkelijk 
gering. 

In de steekproef leden is 74 % van de ontbrekende inkomensgegevens op 
deze wijze, in elke beroeps-/opleidingsgroep afzonderlijk op basis 
van de erin gevonden voorspellingsformule, geschat. Bij de niet-leden 
was dit 67 %. De resterende gevallen kwamen voor in de groepen waar 
geen van de voorspellers signifikant was. Voor deze is als schatting 
van het inkomen het gemiddelde inkomen van hun specifieke opleidings-/ 
beroepskategorie genomen. 

Eenzelfde procedure is voor het schatten van p, als indikator van de 
welvaartsevaluatie, gebruikt, waar te weinig niveaux op de inkomens- 
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waarderingsschaal waren ingevuld om deze op de op pagina 135 e.v. 
vermelde manier te berekenen. Wanneer er minder dan twee niveaux op 
deze schaal waren ingevuld, is p geschat. Bij de leden was dit bij 
27 %, bij de niet-leden 31,7 %. 
Evenals bij het schatten van inkomen, zijn in eerste instantie op 
grond van gemiddelde p-waarden, negen opleidings-/beroepsklassen ge-
vormd, die daarop bij de leden tot vijf en bij de niet-leden tot zes 
zijn gereduceerd. Binnen elk van deze groepen is multipele regressie 
uitgevoerd op de voorspellers, waarvan uit ander onderzoek (van Praag 
en Kapteyn, 1973) bekend was dat deze met 11 samenhangen: inkomen (na 
bijschatting), gezinsgrootte en werkende gehuwde vrouw. Na eliminatie 
van de niet-signifikante voorspellers zijn de regressies opnieuw uit-
gevoerd, waarna op grond van de regressie-kogfficiënten P per groep 
is geschat. 
Van de vijf opleidings-/beroepsgroepen bij de leden waren er in vier 
signifikante voorspellers, met een R van .40, .42, .58 en .41. Van de 
zes groepen bij de niet-leden waren er eveneens in vier signifikante 
voorspellers, met een R van .55, .33, .77 en .49. . 
Zowel in de steekproef leden als in de kontrolegroep niet-leden zijn 
meer dan 85 % van de ontbrekende p-waarden op deze wijze geschat. In 
de groepen, waar geen van de voorspellers signifikant was, is als 
schatting van p de gemiddelde P van die bepaalde opleidings-/beroeps-
groep genomen. 

Bijschattingen op grond van regressie of gemiddelden leiden tot een 
zekere 'tendency toward mean' en dus tot 'restriction of range', 
waardoor de samenhangen in de analyse niet worden geflatteerd, maar 
eerder gedrukt. 

4.4 De analyse-opzet  
Uitgangspunt is het analyseschema van figuur 12 (pagina 97) en de 
daarbij beschreven dubbele onderzoeksopzet van een mediumonderzoek 
en analyse van een informatiegedragsmodel. 
Tot het mediumonderzoek behoort het bepalen van het bereik van de 
Consumentengids en specifieke kenmerken van de leden van de Consumen-
tenbond. 
Het bereik zal worden bepaald door vergelijking van de verdelingen op 
sociaal-ekonomische en demografische kenmerken tussen de leden en de 
Nederlandse bevolking en door het bepalen van de penetratie van de 
Consumentengids in bepaalde bevolkingsklassen. 
Specifieke kenmerken van de leden zullen worden bepaald door verge-
lijking van de verdelingen tussen de leden en de gematchte niet-
leden bij alle in figuur 12 op de verschillende niveaux voorkomende 
variabelen (between sample-analyse). De uitkomsten van de vergelij-
king van de sociaal-ekonomische en demografische variabelen zijn 
reeds vermeld in tabel 9, pagina 120. De verschillen op de andere 
variabelen zijn in dit hoofdstuk na de operationalisering vermeld en 
in de vorige paragraaf samengevat. 
Strikt genomen kunnen de verschillen tussen de leden en de gematchte 
niet-leden niet worden getoetst. Voorwaarde voor toetsing is dat de 
beide groepen onafhankelijk van elkaar zijn of, in het geval van af-
hankelijke steekproeven, paarsgewijs zijn gematched (Blalock, 1972; 
Siegel, 1956). 
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Zoals in paragraaf 3.3.2.2. over de steekproeftrekking bleek, wordt 
hieraan niet (geheel) voldaan, zodat de vermelde toetsingsuitkomsten 
meer indikatief, bij aanname van een assumptie van onafhankelijkheid, 
moeten worden opgevat. 
Aan toetsingsuitkomsten kan bij de gebruikte steekproefaantallen van 
901 leden en 585 niet-leden overigens niet al te veel betekenis wor-
den toegekend. Bij deze aantallen zijn ook kleine verschillen al snel 
signifikant, zodat om een indruk van de betekenis te geven, meestal 
ook de procentuele verschillen zijn vermeld. 

De analyse van het informatiegedragsmodel (within sample-analyse) be-
staat uit een beschrijvend en een toetsend deel. In het beschrijvende 
deel zal een 'opschuivende' analyse worden gevolgd, waarbij voor elk 
van de variabelen in de blokken C tot en met H uit figuur 12 de bij-
drage van de variabelen uit de voorafgaande niveaux zal worden onder-
zocht. 
In het toetsend deel zal de veronderstelling worden getest dat de in-
termediërende variabelen bij het voorspellen van een viertal 
kriteriumvariabelen een substantiële bijdrage leveren (vgl. pagina  97 
over de onderzoeksopzet). 
Een van de beperkingen van de in paragraaf 3.1 besproken andere on-
derzoeken, was dat hierin alleen twee-variabelen samenhangen zijn on-
derzocht. Doordat hierbij niet voor de indirekte bijdrage van andere 
variabelen wordt gekontroleerd, kan een vertekend beeld van de werke-
lijke samenhangen ontstaan. Om hierin te voorzien, is voor de 
'within sample'-analyse voor een multivariabele-aanpak gekozen. 

In de aanvankelijke opzet was het analyseschema meer gedetailleerd en 
was het de bedoeling door middel van pad-analyse de direkte en indi-
rekte relaties tussen de variabelen van de verschillende niveaux in 
één gerntegreerd model te onderzoeken. Nadat uit de korrelatiematrix 
echter bleek dat bepaalde belangrijke samenhangen niet of nauwelijks 
aanwezig waren, zodat een gedetailleerde uitsplitsing van kausale ef-
fekten weinig zinvol leek, is hiervan afgezien. In plaats daarvan is 
een meer globale en explorerende opzet gekozen, onderverdeeld in een 
beschrijvend en toetsend deel. In het beschrijvende deel ligt nu de 
nadruk, in plaats van op een geïntegreerde, op een gefaseerde aanpak 
met in elke fase het bepalen van de variabelen met de belangrijkste 
bijdrage. In het toetsend deel zal de additionele bijdrage van de in-
termediërende variabelen worden onderzocht. 
Het beschrijvend deel zal met standaard multipele regressie worden 
geanalyseerd, het toetsend deel met stapsgewijze multipele regressie. 
Voor explorerend onderzoek is standaard multipele regressie een 
adekwate screening techniek, omdat hiermee grote aantallen variabelen 
kunnen worden verwerkt en daarbij voor elke variabele de relatieve 
bijdrage onder konstanthouding van alle andere variebelen kan worden 
bepaald. 
Bij de meeste analyses zijn ook interaktie-effekten onderzocht, waar-
door een meer gedetailleerd beeld van de samenhangen in subgroepen 
kan worden verkregen. Daarvoor is in de ledensteekproef door middel 
van elaboratie van driedimensionele tabellen op interakties van de 
eerste orde gekontroleerd. 
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Waar deze aanwezig leken zijn vermenigvuldigingstermen gedefinieerd 
en in de regressie-analyses bij zowel de leden als de niet-leden toe-
gevoegd. De niet-leden zijn niet apart op interakties onderzocht, 
maar alleen als kontrolegroep beschouwd. 
Hogere-orde interakties zijn niet onderzocht; deze zijn moeilijk 
interpreteerbaar en vanwege het grote aantal variabelen was dit ook 
praktisch ondoenlijk. 
De verklaarde variantie kan door het toevoegen van interaktietermen 
worden vergroot, doordat bijvoorbeeld nul-samenhangen verdwijnen. 
Toevoeging van variabelen, waardoor de ratio tussen het aantal 
analysevariabelen en de steekproefomvang kleiner wordt, kan er echter 
toe leiden dat R 2  wordt 'opgeblazen' (Cohen and Cohen, 1975). Om 
hierin te voorzien zijn de analyses met veel variabelen in twee fasen 
uitgevoerd. In de eerste fase is bepaald welke variabelen signifikant 
zijn (1)4.10), waarna in de tweede fase dezelfde analyse met alleen de 
signifikante variabelen opnieuw is uitgevoerd. 
Bij toetsing van grote aantal variabelen is er ook kans op het vinden 
van artefakte uitkomsten. Een mogelijkheid om dit te beperken is 
toetsing op een kleiner signifikantieniveau van bijvoorbeeld a = 
.001. Een dergelijk scherp kriterium is echter voor oriëntatie en de-
tektie minder geschikt. Bij de interpretatie van de uitkomsten zal 
daarom speciale aandacht worden gegeven aan de validiteit, in de vorm 
vab: 
'face validity': de inhoudelijke plausibiliteit van de uitkomsten; 
'cross validity': ondersteuning door soortgelijke andere uitkomsten; 
'pattern validity': het verband van de uitkomst met andere uitkomsten. 

Multipele regressie vereist onder meer dat de variabelen op minstens 
intervalniveau zijn gemeten en de relaties tussen de variabelen 
lineair en additief zijn. In de praktijk van het niet-experimentele 
onderzoek kunnen en worden deze eisen echter niet al te restriktief 
toegepast. 
Wat schaalniveau betreft zijn alle variabelen van ordinaal en hoger 
niveau als intervalvariabelen beschouwd. Nominale variabelen zijn tot 
dummy-variabelen omgekodeerd. Verder is door beperking van het aantal 
klassen en andere omkoderingen bij sommige variabelen het interval-
karakter beter benaderd. 

De lineariteit in het verband tussen de onafhankelijke en de afhanke-
lijke variabelen is aan de hand van de procentuele verdeling in twee-
dimensionele tabellen gekontroleerd. 
Waar de samenhangen bijvoorbeeld tweetoppig zijn of kromlijnig waren, 
zijn de onafhankelijke variabelen tot dummy-variabelen omgekodeerd. 

De interaktievariabelen zijn bij lineaire interakties als vermenig-
vuldigingstermen van de interakterende variabelen gevormd. Bij krom-
lijnige interakties is een van de variabelen in dummy's gekodeerd, 
waarna deze met de andere variabele zijn vermenigvuldigd. 

In verband met de voorwaarde van additiviteit is de onderlinge samen-
hang tussen de voorspellers, of multi-kollineariteit, van belang, 
waardoor de nauwkeurigheid en de stabiliteit van de regressie-
koëfficiënten kan verminderen (Johnston, 1972). Volgens Green en Tull 
(1975) zijn er in principe drie manieren om in dit probleem te voor- 
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zien: 1) het negeren; 2) variabelen die sterk met andere samenhangen 
verwijderen; 3) de set voorspellers transformeren in een nieuwe set 
die onderling minder gekorreleerd is. Dit laatste kan bijvoorbeeld 
met faktoranalyse en lijkt aantrekkelUk, maar kan problemen geven 
bij het benoemen en interpreteren van de faktoren. 
Bij de analyse zonder toevoeging van interaktietermen lijkt de kol-
lineariteit geen groot probleem. In de ledensteekproef is maar bij 
drie variabelen de onderlinge samenhang groter dan .50 en bij geen 
groter dan .70. Bij toevoeging van interaktietermen wordt de kol-
lineariteit echter een groter probleem vanwege de soms hoge samen-
hangen van de interaktietermen met de variabelen, waaruit deze zijn 
gedefinieerd; in sommige gevallen groter dan .90. Een aantal inter-
aktietermen met dergelijke zeer hoge interkorrelaties zijn niet in 
de analyses opgenomen. De stabiliteit van de uitkomsten is onder-
zocht door in een drietal analyses 25 % van de respondenten random 
te verwijderen. De uitkomsten waren vrijwel hetzelfde en dus stabiel. 

Een probleem dat ook met multi-kollineariteit samenhangt is de bepa-
ling van het belang van elke voorspeller in termen van verklaarde 
variantie. Wanneer de voorspellers niet onderling gekorreleerd zijn, 
is de individuele bijdrage aan de totale verklaarde variantie gelijk 
aan de gestandaardiseerde regressie-kogfficignt in het kwadraat. 
Bij onderlinge korrelatie tussen de voorspellers is ieders bijdrage 
minder eenduidig. Kerlinger en Pedhazur (1973) noemen in dat geval de 
mogelijkheid van 'commonality analysis', waarbij de variantie in de 
afhankelijke variabelen in unieke en gemeenschappelijke delen wordt 
gesplitst. Deze methode is echter alleen bij een klein aantal varia-
belen bruikbaar. Green en Tuil (1975) noemen als indikatoren van de 
individuele bijdrage: r 2  (bivariabele korrelatie-koëfficignt in het 
kwadraat); B2  (gestandaardiseerde regressie-koëfficignt in het kwa-
draat); B.r (produkt van de gestandaardiseerde regressie-koëfficiënt 
en de bivariabele korrelatie-koëfficiënt); r 2  (1.2) (part korrelatie-
kogfficignt in het kwadraat). Zij merken hierover op: 

"Unfortunately, all four measures exhibit limitations in the case 
of correlated predictors and the question of relative importance 
remains ambiguous" (pagina 484). 

De meest gebruikelijke manier die ook wij zullen volgen, is om het 
relatieve belang van de voorspellers met de gestandaardiseerde 
regressie-koëfficiënten uit te drukken. Daarnaast zullen we tevens 
signifikantieniveaux vermelden. 
De analyses zijn uitgevoerd in Tilburg en Delft. In Tilburg met het 
computer-programmapakket SOCIOL; in Delft met SPSS 6 en 7. 
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Hoofdstuk 5 

RESULTATEN 

In dit hoofdstuk zijn de analyseresultaten in drie delen gerappor-
teerd. In paragraaf 5.1 vooral over het bereik van de Consumenten-
gids, in paragraaf 5.2 van de beschrijvende analyse van het informa-
tiegedragsmodel en in paragraaf 5.3 van de toetsende analyse. De 
uitkomsten uit het eerste deel zijn in paragraaf 5.1.5 (pagina 179 
e.v.) samengevat. De uitkomsten uit de beide andere delen zijn sa-
mengevat in paragraaf 5.4 (pagina 246 en verder). Voor een 
snelle oriëntatie zijn in de paragrafen 5.2 en 5.3 de belangrijkste 
uitkomsten en samenvattingen in een afwijkend lettertype en van de 
kantlijn inspringend getypt. 

5.1 Bereik van de Consumentengids; waardering van de Consumentenbond  
Basisschema bij alle konsumentenonderzoek is het black box-model, 
waarbij het volgens Engledow (1971) fundamenteel om drie vragen gaat: 
1) wie gaat er in de box? 2) wat gebeurt er binnen de box? 3) wat 
komt er uit de box? 
In deze paragraaf zullen we vooral op de eerste vraag ingaan en na-
gaan wat de specifieke sociaal-ekonomische en demografische kenmer-
ken zijn van de leden van de Consumentenbond, vergeleken met de rest 
van de Nederlandse bevolking. Verder zal de penetratie van de Consu-
mentengids in bepaalde bevolkingsklassen worden onderzocht, het be-
reik en het gebruik van de Consumentengids bij niet-leden, het ge-
bruik van andere schriftelijke media en de omroepvoorkeur en de 
opinie over de Consumentenbond. 
Wat het eerste punt betreft, het bepalen van de sociaal-ekonomische 
en demografische kenmerken, gaat het om het bepalen van de verdelin-
gen op de blok A-variabelen in het onderstaande analyseschema en de 
vergelijking hiervan met die voor de totale Nederlandse bevolking. 

Voor een zo nauwkeurig mogelijke bepaling van het bereik van de Con-
sumentengids zijn de achtergrondkenmerken in de oorspronkelijke a-
selekte steekproef gerekonstrueerd, door bijeenvoeging van de leden-
steekproef, de korte gesprekken en de rappel-enquête. Het verschil 
met de oorspronkelijke steekproef bestaat dan alleen nog uit de rest-
non-respons van 16,9 % (vergelijk paragraaf 3.4.3). We zullen deze 
gerekonstrueerde steekproef 'leden populatie' noemen. Daarnaast zullen 
we ook de verdelingen in alleen de ledensteekproef, dus op de analyse- 
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variabelen, vermelden. Zoals in paragraaf 3•4.3 bleek, zijn er tussen 
deze beide groepen geen signifikante verschillen. De variabelen in de 
gerekonstrueerde steekproef zullen echter zodanig anders worden inge-
deeld dat de verdelingen met die uit andere onderzoeken kunnen worden 
vergeleken. 

5.1.1 Sociaal-ekonomische en demografische kenmerken van de leden van  
de Consumentenbond  
In de in paragraaf 3.1 besproken onderzoeken bleek dat leden van de 
konsumentenorganisaties vaker een hogere opleiding, een hoger inkomen 
en een hoger beroepsniveau hebben. Sargent (1959) en Engledow (1971) 
vonden echter een vrij sterke koncentratie van de leden in de profes-
sionele en technische beroepen. 
We zullen in deze paragraaf nagaan of dit algemene kenmerken zijn van 
leden van konsumentenorganisaties, die ook opgaan voor leden van de 
Nederlandse Consumentenbond. 

Sociaal-ekonomische variabelen  

Variabele 1: Opleiding  

Tabel 24:  
Opleidingsniveau leden Consumentenbond, vergeleken met de Nederlandse 
bevolking. 

leden Cons. 
Bond ('po- 
pulatie') 
N . 1260 

Nederlandse 
bevolking*) 

N = 3352 

leden Cons. 
Bond in % 
Nederlandse 
bevolking 

frekwenties op 
lysevariabele 
densteekproef 
N = 901 ('kopers') 

ana- 
in le- 

opleiding 
hoofd 

opleiding 
koper: 

huis- LO + VGLO 9,3 
houding: ULO + LBO 33,3 
LO + LBO 20,9 55,0 3,6 MO + MBO 22,4 
ULO + MBO 26,3 28,0 8,9 HBO 23,6 
MO + HBO 37, 2  12,0 29,6 HO - Univ 11,3 
HO - Univ 15,6 5,0 29,8 

100 100 100 

*) NIPO (1974) 

Uit de linkerkant van de tabel blijkt dat het opleidingsniveau van de 
leden van de Consumentenbond gemiddeld veel hoger is dan van de Neder-
landse bevolking. Van de leden heeft meer dan de helft een middelbare 
opleiding of hoger gehad, tegen maar 17 % in de Nederlandse bevolking. 
Het hoge opleidingsniveau van de leden blijkt vooral ook uit de 'pene-
tratie' van de leden in de hogere opleidingsklassen, in de derde ko-
lom. Deze penetratie is geschat bij 4.6 miljoen huishoudingen, het 
aantal per 1 januari 1977 (CBS, 1977) en 440.000 leden. 
Weliswaar had de Consumentenbond per 1 januari 1977 475.000 leden 
(Consumentenbond, 1978), maar in verband met bedrijfslidmaatschappen, 
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dubbele lidmaatschappen in een huishouden etc., is van dit lagere aan-
tal uitgegaan. 
Bijna 30 % van de huishoudingen, waarvan het hoofd middelbaar onder-
wijs of hoger heeft gehad, blijkt volgens deze schatting lid van de 
Consumentenbond, tegen nog geen 4 %, waar het hoofd alleen lager of 
beroepsonderwijs heeft gehad. Gerealiseerd dient te worden dat deze 
schatting is gebaseerd op de verdelingen in een steekproef van medio 
1974 en die alleen leden bevat, die al v66r 1971 lid waren. Todd, Van 
Raay en Van Veldhoven (1975) vonden indikaties, dat personen die tus-
sen 1971 en 1975 lid waren geworden, een lagere opleiding en een lager 
inkomen hadden dan zij die reeds langer lid waren. Zo hadden van dege-
nen die de laatste twee jaar lid waren geworden, 43,6 % een L0/LBO-
opleiding en die al 3-5 jaar lid waren, 33,4 %. Dat de samenstelling 
van het ledenbestand na 1974 fundamenteel is gewijzigd, is niet waar-
schijnlijk, gezien de stabilisatie die de laatste jaren in het leden-
bestand is opgetreden (Consumentenbond, 1978). De uitkomsten van Todd 
c.s. kunnen betekenen dat de lagere opleidingsklassen in de boven-
staande tabel enigszins zijn onderschat, zonder dat het beeld hierdoor 
echter fundamenteel wordt gewijzigd. 

Variabele 2: Beroep  

Tabel 25:  
Beroep van de leden van de Consumentenbond, vergeleken met de Neder-
landse bevolking (hoofd huishouden). 

leden Cons. 
Bond ('po- 
pulatie') 
N . 1238 

Nederlandse 
bevolking*) 

N . 	11711 

leden Cons. 
Bond in % 
Nederlandse 
bevolking 

frekwenties 
lysevariabele 
ledensteekproef 
N = 901 

op ana- 
in 

hogere beroe- 
pen en niet- 
akademische 
vrije be- 

landarbeid, 
ongeschoolde 
arbeid, ge-
schoolde ar- 

roepen 24,8 8,2 28,9 beid, 	geen 
middenkader 
zelfst. mid- 

41,2 19,5 20,2 beroep 
uitvoerende 

13,7 

denstand 
boeren en 
tuinders 
uitvoerende 

5,7 

1,9 

8,6 

4,2 

6,3 

4,3 

hoofdarbeid 
boeren, 
tuinders, 
zelfstandige 

14,1 

hoofdarbeid 
geschoolde 

13,3 13,6 9,3 middenstand, 
niet-akade- 

arbeid 8,0 21,8 3,5 mische vrije 
ongeschoolde beroepen 10,8 
arbeid en middenkader 40,1 
landarbeid 2,4 12,9 1,7 hogere 
geen beroep beroepen 21,4 
(huisvrouw, 
studenten) 2,7 11,2 2,3 

100 100 100 
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*) Attwood-Interact (1975). Deze verdeling is een benadering vanwege 
een enigszins andere indeling bij Attwood-Interact. Gepensioneerden 
en werklozen zijn in ons onderzoek naar het laatste beroep geko-
deerd. Bij Attwood-Interact apart (22,3 % van de Nederlandse bevol-
king). Deze groep is proportioneel over de andere kategoriegn ver-
deeld. 

Het lidmaatschap van de Consumentenbond blijkt, evenals Martin en 
Smith (1968) voor de leden van de Engelse Consumers' Association von-
den, typisch 'middle and upper class'. Meer dan 60 % van de leden 
blijkt uit middenkader en hogere beroepsgroepen te bestaan, terwijl 
deze maar 28 % van de Nederlandse bevolking uitmaken. Zoals uit de 
derde kolom blijkt, is de penetratie van de Consumentenbond in de 
handarbeidersklassen gering, niet meer dan enkele procenten. 
Er is dus een sterke koncentratie bij de hogere, professionele be-
roepen. Of er ook een koncentratie is naar de technische beroepen, kon 
door de gevolgde beroepsklassifikatie niet worden nagegaan. 

Variabele 3: Inkomen  

Tabel 26:  
Netto maandinkomen van de leden van de Consumentenbond, vergeleken 
met de Nederlandse bevolking (huishoudingen, inklusief alleenstaan-
den). 

leden Cons. 
Bond ('po- 
pulatie') 
N = 1235 

Nederlandse 
bevol- 
king**) 
N = 501 

leden Cons. 
Bond in % 
Nederlandse 
bevolking 

frekwenties op 
lysevariabele 
ledensteekproef 
N = 901 

ana-
in 

netto inko- 
men van 

netto 
maandinkomen: 

huishouden (f1000 2,7 

per maand*): /1000-1499 21,0 

4ƒ800 1,0 15,9 0,6 /1500-1999 24,6 
f 800-1199 7,7 29,7 2,4 f2000-2499 25,3 

f1200-1799 30,4 33,4 8,7 /2500-2999 13,2 

ƒ1800-2999 46,3 16,8 26,3 f3000-3499 7,2 

1/3000 14,5 3,9 35,5 f3500-3999 2,7 
1f4000 3,3 

100 100 100 

*)Volgens de algemene regelingslonenindex in augustus 1978, 40 % 
hoger. 

**)Deze verdeling is gebaseerd op de gewogen som van de inkomensverde-
ling van leden en niet-leden in het onderzoek van Todd, Van Raay en 
Van Veldhoven (1975). 
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Leden van de Consumentenbond blijken in de onderste helft van de in-
komenspyramide maar weinig voor te komen. De landelijk 20 % hoogste 
inkomensgroep, overeenkomend in 1974 met ƒ1800 netto per maand, omvat 
60 % van de leden van de Consumentenbond. 
Zoals reeds bij de opleidingsvariabele vermeld, zijn deze cijfers 
waarschijnlijk enigszins overschat, waarbij hier bij de inkomens-
variabele een extra oorzaak van overschatting kan zijn, dat in het 
onderzoek van Todd c.s. (1975), waar de inkomensverdeling van de Ne-
derlandse bevolking op is gebaseerd, bij de inkomensvraag een non-
respons was van 30 %. 
Aangezien vooral de hogere kategoriegn minder responderen ('t Hart, 
1974) kunnen deze in de verdeling van de Nederlandse bevolking zijn 
ondervertegenwoordigd, waardoor de proportie leden Consumentenbond 
hierin toeneemt. Gezien ook de samenhang van inkomen met beroep en 
opleiding en de gevonden uitkomsten op deze variabelen, wordt het 
fundamentele beeld hierdoor echter niet gewijzigd. De sterke koncen-
tratie van de leden in de hogere inkomensgroepen wordt ook in andere 
onderzoeken bevestigd. Zo was volgens het NIPO (1974) het mediane 
bruto jaarinkomen van de leden van de Consumentenbond in 1974 
ƒ22.000; van de niet-leden: ƒ16.500. 

Variabele 7: Werkende gehuwde vrouw  

Tabel 27:  
Aantal werkende gehuwde vrouwen onder de leden van de Consumenten-
bond, vergeleken met de Nederlandse bevolking (excl. alleenstaanden) 

leden Cons. 
Bond ('po- 
pulatie') 
N . 846*) 

Nederlandse 
bevol- 
king**) 
N  . 10912 

Bond in % 
Nederlandse 
bevolking 

leden Cons. - frekwenties 
analysevariabele 
in ledensteek-
proef N . 

op 

825 

echtgenote 
werkt in een 

echtgenote 
werkt: 

betaalde hele week 9,5 
baan: part time 15,5 
hele week 9,8 5,0 18,7 niet 74,9 
geregeld, 
niet volle- 
dige werk- 
tijd 10,0 7,1 13,4 
ongeregeld 4,8 4,1 11,1 
niet 75, 4  83,8 8,6 

100 100 100 

*) Exclusief de rappel-enquête, non-respons in dit geval: 33,6 %. 

**) Attwood-Interact (1975). 
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Bij de leden van de Consumentenbond lijkt de vrouw vaker in een be-
taalde baan te werken. Todd c.s. (1975), die eenzelfde uitkomst von-
den, opperen als verklaring dat werkende gehuwde vrouwen minder tijd 
hebben voor het verzamelen van produktinformatie en daarom een abon-
nement op de Consumentengids nemen. Het is echter ook mogelijk dat 
slechts sprake is van een schijneffekt door een samenhang van het 
werken van gehuwde vrouwen met sociaal-ekonomische klassekenmerken, 
waarop de leden en de Nederlandse bevolking aanzienlijk verschillen. 
Wanneer dit het geval is, zouden er geen verschillen in aantal wer-
kende gehuwde vrouwen mogen zijn tussen de ledensteekproef en de 
kontrolegroep niet-leden. Er blijkt hier inderdaad geen signifikant 
verschil (.25<p<.50), zodat moet worden gekonkludeerd dat het grotere 
aantal werkende vrouwen onder de leden van de Consumentenbond vooral 
een gevolg is van verschillen in sociale klasse, en waarschijnlijk 
vooral van het hogere opleidingsniveau van de vrouw bij de leden. 

Geen analysevariabele, maar wel interessant vanwege een typerend ver-
schil voor de leden van de Consumentenbond, is de aard van de werk-
gever. 

Tabel 28:  
Aard van de werkgever leden Consumentenbond, vergeleken met de Neder-
landse bevolking en de kontrolegroep niet-leden. 

leden Cons. 
Bond ('po- 
pulatie') 
N . 1234 

% 

Nederlandse 
bevol- 
king*) 
N .= 	11711 

% 

leden Cons. 
Bond in % 
Nederlandse 
bevolking 

% 

kontrolegroep 
niet-leden 

N = 587 
% 

aard werk- 
gever: 
in (semi)- 
overheids- 
dienst 37,6 18,0 20,0 30,8 
elders in 
loondienst 46,0 56,2 7,8 50,9 
zelfstandig 13,5 14,7 8,8 12,1 
geen beroep 
(huisvrouw, 
studenten) 2,8 11,2 2,4 6,1 

loo loo loo 

*) Attwood-Interact (1975). 

De leden blijken sterk bij de overheid en semi-overheidsdiensten (on)- 
derwijs, gezondheidszorg etc.) te zijn gekoncentreerd. Het aantal van 
de zelfstandigen komt overeen met het landelijke cijfer. De verdeling 
bij de leden verschilt ook signifikant met de kontrolegroep niet-
leden (p4.001). 

Demografische variabelen  
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Variabele 4: Leeftijd  
De uitkomsten over leeftijdskenmerken van leden van konsumentenorgani-
saties zijn in de verschillende onderzoeken niet geheel konsistent, 
wat waarschijnlijk vooral een gevolg is van verschillen in steekproef-
trekking. In het NIPO-onderzoek (1974), bij Sargent (1959) en Todd 
c.s. (1975) zijn de leden jonger; Engledow (1971) vond geen duidelijke 
verschillen tussen de leeftijdsverdeling van de leden van de Ameri-
kaanse Consumers Union en de totale bevolking, terwijl Thorelli, 
Becker en Engledow (1975) in West Duitsland vonden dat lezers van kon-
sumententijdschriften gemiddeld ouder waren, met een koncentratie in 
de leeftijdsgroep van 35-44 jaar. 

Tabel 29:  
Leeftijdsverdeling leden Consumentenbond, vergeleken met de Nederland-
se bevolking 

leden Cons. 
Bond ('po- 
pulatie') 
N = 1275 

Nederlandse 
bevol- 
king*) 
N . 4056270 

leden Cons. 
Bond in % 
Nederlandse 
bevolking 

frekwenties 
lysevariabele 
ledensteekproef 
N = 901 	('kopers') 

op ana- 
in 

' leeftijd 
hoofd huis- 

leeftijd 
koper: 

houden/ al- :24 jaar 0,4 
leenstaan- 25-29 jaar 6,9 
de: 30-34 jaar 12,5 
t24 jaar 3,8 6,6 5,5 35-39 jaar 15,2 
25-34 jaar 22,9 19,9 11,0 40-44 jaar 16,5 
35-49 jaar 44,3 28,4 14,9 45-49 jaar 14,2 
50-64 jaar 23,6 25,5 8,8 50-54 jaar 12,4 
65 jaar 5,0 19,3 2,4 55-59 jaar 8,9 

60-64 jaar 6,9 
;65 jaar 6,0 

100 100 100 

*) Volkstelling CBS (1976). 

Evenals Thorelli, Becker en Engledow (1975) voor West Duitsland von-
den, blijken de leden betrekkelijk sterk in de middelste leeftijds-
groep van 35-49 jaar te zijn gekoncentreerd, terwijl de ouderen boven 
65 jaar zijn ondervertegenwoordigd. Dit laatste ligt voor de hand, 
aangezien deze ouderen veelal een volledig geïnstalleerd huishouden 
hebben en minder belangstelling voor het kopen van nieuwe produkten 
hebben. 
Vanwege de bij de opleidingsvariabele vermelde redenen kunnen de 
jongere leeftijdsklassen bij de leden enigszins zijn ondervertegen-
woordigd. 
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Variabele 5: Gezinsstruktuur  
Deze variabele kon door de specifieke indeling moeilijk met die uit 
andere onderzoeken worden vergeleken, zodat we hier alleen de fre-
kwenties op de analysevariabele vermelden: 

leden Cons.Bond 
N=901 

1) zonder kinderen: alleenstaander, niet gezins-
huishoudingen, echtparen zonder kinderen 

	25,4 
2) jonge kinderen: ouders met kind(eren) 

beneden 13 jaar 
	 52,7 

3) oudere kinderen: ouders met kind(eren) van 
uitsluitend 13 jaar en ouder 
	 21,9 

100 

Variabele 6: Gezinsgrootte  

Tabel 30:  
Aantal personen in het huishouden bij de leden van de Consumentenbond, 
vergeleken met de Nederlandse bevolking. 

leden Cons. 
Bond ('po- 
pulatie') 

Nederlandse 
bevol- 
king*) 

leden Cons. 
Bond in % 
Nederlandse 

frekwenties op de 
analysevariabele in 
ledensteekproef 

N = 1251 N = 	11711 bevolking N = 901 
% 

grootte 
huishouden: 

grootte 
huishouden: 

1 persoon 6,6 11,0 5,7 1 persoon 4,4 
2 personen 21,5 29,0 7,0 2 personen 21,1 
3 personen 15,9 18,0 8,4 3 personen 17,2 
4 personen 29,3 23,0 12,1 4 personsn 28,9 
5 personen 17,1 10,0 16,3 5 personen 17,2 
#6 personen 9,7 8,0 11,5 a6 personen 11,2 

100 100 100 

*) Attwood-Interact (1975). 

Naar het lijkt, zijn vooral grotere gezinnen lid van de Consumenten-
bond. Hierbij is echter sprake van een schijneffekt, aangezien er 
tussen de leden en de kontrolegroep niet-leden geen signifikant ver-
schil is in aantal kinderen (.30<p<.50). Het effekt is waarschijnlijk 
het gevolg van de sterke koncentratie van de leden in de middelbare 
leeftijdsgroep met het grootste kinderaantal. Behalve de bejaarden, 
blijken nu ook de alleenstaanden in het ledenbestand te zijn onder-
vertegenwoordigd, beide kategoriegn vallen echter deels samen. 

Variabele 8: Urbanisatiegraad  
Over de landelijke spreiding van de leden van de Consumentenbond heb-
ben we reeds eerder gerapporteerd (Box, 1973/1974). De spreiding is 
toen op grond van populatiegegevens bepaald, waarover we de beschik-
king hadden voor het trekken van de steekproef voor dit onderzoek. 
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Bij vergelijking met de spreiding van de totale Nederlandse bevolking 
bleek een oververtegenwoordiging van de leden in de voorsteden en de 
specifieke forensengemeenten. Het relatieve aantal leden in deze ge-
meenten was bijna tweemaal zo groot als het relatieve aantal huishou-
dingen. In de kleine, middelgrote en grote steden was het aantal le-
den vrijwel evenredig met het aantal inwoners en huishoudingen. In de 
echte plattelandsgemeenten bleek de Consumentenbond echter enigszins 
te zijn ondervertegenwoordigd. In deze gemeenten woont eenvijfde van 
de bevolking en eenzesde van de leden. De oververtegenwoordiging in 
de forensengemeenten en voorsteden duidt opnieuw op de hogere sociale 
klassekenmerken van de leden. Afgezien van deze verschillen is het 
ledenbestand van de Consumentenbond zeer goed gespreid en is er zeker 
geen sprake van koncentratie in de grote steden of in de Randstad. 

De frekwenties op de analysevariabele zijn als volgt: 

I leden Cons.Bond N . 901 % 

1) plattelandsgemeenten en kleinere verstedelijkte 
plattelandsgemeenten 	 22,1 

2) grotere verstedelijkte plattelandsgemeenten, 
kleine plattelandsstadjes en kleine steden 	22,8 

3) forensengemeenten en middelgrote steden 	 28,7 
4) grote steden 	 26,4 

100 

5.1.2 Het bereik en het gebruiken van de Consumentengids bij niet-
leden 
Op 1 januari 1978 was ongeveer 10 % van alle Nederlandse huishoudin-
gen lid van de Consumentenbond, waardoor deze in relatief opzicht de 
op een na grootste konsumentenorganisatie in de wereld is. Alleen de 
Noorse Forbrukerradet heeft met een aandeel van 14 % een nog groter 
bereik (Thorelli and Thorelli, 1974). Naast dit direkte is er ook nog 
een indirekt bereik, doordat leden hun Consumentengids uitlenen of 
informatie hieruit mondeling doorgeven; de leden vormen dan de eerste 
schakel in een 'multiple step flow' van informatie. Zo vermelden 
Thorelli en Thorelli (1974) dat de Noorse Forbruker-rapporten, behal-
ve in de 14 % geabonneerde huishoudingen, verder nog in 10 % andere 
huishoudingen regelmatig wordt gelezen. Thorelli, Becker en Engledow 
(1975) vonden voor het Amerikaanse Consumer Reports dat dit in 20 % 
van de niet-leden huishoudingen minstens één keer per jaar wordt in-
gezien en door 2 % elke maand wordt gelezen. Bij een vergelijkbaar 
onderzoek in West Duitsland vermeldde 31 % van de niet-leden huishou-
dingen minstens eenmaal per jaar DM te lezen en 16 % Test. 4 % van de 
niet-abonnees vermeldde DM elke maand te lezen en 2 % Test. 
Engledow (1971) heeft het lezen van Consumer Reports vergeleken tus-
sen niet-leden met dezelfde achtergrondkenmerken als de leden (ge-
matchte groep) en een representatieve groep niet-leden. In de repre-
sentatieve groep werd Consumer Reports door 20 % van de huishoudingen 
minstens één keer per jaar gelezen en door 2 % elke maand. In de ge-
matchte groep was dat respektievelijk 27 % en 6,7 %. 
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Bij de leden van Consumers Union zelf gevraagd, vermeldde 57 % 
Consumer Reports wel eens uit te lenen. 

Todd c.s. (1975) geven een schatting van het totale bereik van de Con-
sumentengids in Nederland. Zij vonden een gemiddeld aantal regelmatig 
(drie van de vier nummers), in of buiten het huishouden, meelezenden 
van 2,5 personen. Het aantal regelmatig meelezende niet-leden zou dan 
niet meer zijn dan circa 1 %. *)• 

Zoals ook Thorelli c.s. en Engledow vonden, is het aantal niet-leden 
dat regelmatig de ledentijdschriften van konsumentenorganisaties mee-
leest dus gering. Het incidentele gebruik lijkt, zoals uit de vermel-
de buitenlandse onderzoeken blijkt, daarentegen veel groter te zijn. 
Dit lijkt voor de hand te liggen, omdat de behoefte om de Consumen-
tengids bij anderen in te zien meestal alleen maar zal bestaan, wan-
neer een duurzaam produkt moet worden gekocht. Ook bij konkrete aan-
schaffingen vond Engledow (1971) echter dat Consumer Reports slechts 
door weinig niet-leden als informatiebron was gebruikt. Bij het 
laatst gekochte duurzame produkt door 2,5 % van de gematchte en 2,6 % 
van de representatieve groep niet-leden (leden 55,7 %). 
Bij de laatste auto-aanschaf was dat respektievelijk door 3,1 % en 
1,7 % (leden 16,2 %). Er lijkt dus bij de niet-leden een grote dis-
krepantie te zijn tussen het opgegeven en het daadwerkelijk gebruik 
van konsumententijdschriften, waaraan 'social desirability'-effekten 
mede debet kunnen zijn. 

In ons onderzoek vermeldde op een open vraag naar de vóór de aanschaf 
gebruikte informatiebronnen 4,8 % van de kontrolegroep niet-leden de 
Consumentengids te hebben gelezen. Bij eenzelfde, maar nu gesloten, 
vraag liep dit op tot 7,7 % (leden 41,8 %). Van deze 7,7 % had 5,3 % 
de Gids van familie of kennissen geleend. 
Behalve via uitlenen kan informatie uit de Consumentengids ook monde-
ling worden doorgegeven. 16 % van de niet-leden had zich vóór de aan-
schaf mondeling geinformeerd bij vrienden of kennissen, die op de 
Consumentengids zijn geabonneerd (11 %) of deze regelmatig lezen 
(5 %). Hiervan had 5 % de Gids ook zelf gelezen, zodat een verdere 
11 % in principe mondeling informatie uit de Gids heeft kunnen krij-
gen. Hierbij gaat het echter om gematchte niet-leden waarvan, zoals 
Thorelli, Becker en Engledow (1975) vonden, het informatiegedrag 
sterk van dat van 'gemiddelde' niet-leden kan verschillen. 

*) Bij een gemiddeld aantal meelezenden van 2,5 personen kan, ervan 
uitgaande dat de Consumentengids alleen door personen boven 18 jaar 
wordt gelezen, het bereikte aantal huishoudingen globaal worden ge- 
schat op: 
1.068.750  x 4.056.270 = 470.527, waarvan: 9.144.204 
9.1LfLf.2O = aantal inwoners van 18 jaar en ouder per 1-1-1972 
4.056.270 = aantal huishoudingen volgens volkstelling 1971. 
Bij een aantal geabonneerde huishoudingen in 1974 van 427.500 (Todd 
c.s., 1975) is het bereik (regelmatig lezen) onder de niet geabon-
neerde huishoudingen dan: 
(470.527 - 427.500) : (4.056.270 - 427.500) = 1,1 %. 
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Uit de vermelde onderzoeken blijkt een groot verschil tussen het be-
reik van konsumententijdschriften en het gebruik hiervan bij de aan-
schaf van duurzame produkten. Het gebruik hiervan door niet-leden bij 
dergelijke aanschaffingen is gering. Het effekt van deze informatie 
bij de niet-leden is waarschijnlijk echter groter, wanneer ook reke-
ning wordt gehouden met het mondeling doorgeven van informatie en de 
verspreiding via andere media, zoals radio, t.v. en pers en via leden-
tijdschriften van in bepaalde vwo's participerende zusterorganisaties, 
zoals bijvoorbeeld de ANWB. Het bereik onder de niet-leden wordt hier-
door in ieder geval sterk vergroot, over de omvang van het gebruik en 
de effekten van de op deze wijze doorgegeven konsumenteninformatie is 
echter weinig bekend. 

5.1.3 Omroepvoorkeur en tijdschriftabonnementen  
Engledow (1971) vond dat leden en niet-leden naar mediagebruik grof-
weg konden worden onderscheiden als lezers versus kijkers/luiste-
raars. De leden zijn meer op de gedrukte media gericht, de niet-leden 
meer op de audio-visuele media. Deze laatste kijken vooral meer t.v. 
Engledow vond verder bij de leden meer belangstelling voor bladen met 
konsumenten- of produktinformatie. Todd c.s. (1975) vonden eenzelfde 
onderscheid en konstateerden bij de leden een grotere 'informatiege-
richtheid': 

"een samenvattende term voor het lezen van meer dagbladen en week-
bladen, meer interesse in het wereldgebeuren, meer lidmaatschappen" 
(pagina 88). 

Van het mediagebruik hebben we twee aspekten onderzocht: de omroep-
voorkeur, zoals die uit abonnementen op omroepbladen blijkt, en de 
abonnementen op een aantal week- en maandbladen (tabel 31, p.175). 

Bij de omroepbladen is opvallend het relatief hoge aantal abonnees 
bij de leden op Vrije Geluiden. Deze sympathie voor de VPRO werd ook 
door IPM/Inter-view (1974) en Todd c.s. (1975) gekonstateerd. Vergele-
ken met de kontrolegroep niet-leden en de landelijke cijfers zijn de 
leden vaker op een omroepblad geabonneerd. 
De uitkomsten ondersteunen het beeld van de leden van konsumentenorga-
nisaties als onafhankelijke, kritische mediumgebruikers, die selektie-
ver t.v. kijken en daarvoor wellicht meer behoefte hebben aan een om-
roepblad. Het hoger abonnee-aantal kan daarnaast ook een teken zijn 
van een grotere maatschappelijke betrokkenheid van de leden, tot uit-
drukking komend in een hogere organisatie- en lidmaatschapsgraad 
(Todd c.s., 1975). 

Bij de tijdschriften zijn enkele opiniebladen, hobbybladen en konsu-
mententijdschriften opgenomen. De grotere oriëntatie van de leden op 
de schriftelijke media blijkt ook hier: van de kontrolegroep niet-
leden is 75,5 % op geen van de genoemde tijdschriften geabonneerd, 
tegen 61 % van de leden. Hieruit blijkt dat deze grotere oriëntatie 
niet alleen verklaard kan worden uit hogere sociale klasse, hoewel 
ook dit effekt aanwezig is, zoals uit vergelijking met enkele lande-
lijke cijfers blijkt, maar kennelijk typerend is voor leden van kon-
sumentenorganisaties. 
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Tabel 31:  
Abonnementen op omroepbladen en tijdschriften. 

steekproef 
leden 
Consumentenbond 
N . 938 

% 

kontrolegroep 
niet-leden 
Consumentenbond 
N = 587 

NOP*) 
landelijk 

N = 3971 

omroepbladen: 
AVRO-bode/Televizier 23,9 20,8 21,4 
NCRV-gids 11,0 15,2 11,6 
Studio (KRO) 14,8 11,6 13,1 
VARA-gids 12,5 1,3 11,6 
Troskompas 9,0 9,8 10,1 
Visie (EO) 0,9 14,7 - 
Vrije Geluiden 10,4 1,3 2,3 
geen omroepblad 17,6 25,4 30,2 

100 100 100 

tijdschriften: 
Elsevier 11,1 8,3 4,4 
Vrij Nederland 9,5 5,6 3,2 
Denken en Doen 4,4 0,1 - 
Stereo Disc/Luister 1,5 0,1 - 
Vrije Tijd 9,9 7,3 2,8 
Focus 1,9 1,2 	. - 
Koopkracht 0,7 0,1 - 
geen van bovenstaande 61,0 75,5 - 

100 100 

*) Nationaal Onderzoek Persmedia (1972). 

Opvallend bij de tijdschriftabonnementen is verder de geringe belang-
stelling bij leden van de Consumentenbond voor andere (semi)konsumen-
tenorganisaties: maar 4,4 % is geabonneerd op Denken en Doen en 0,7 % 
op Koopkracht. Denken en Doen is het maandblad van de Nederlandse 
Vereniging van Huisvrouwen; Koopkracht van het Konsumenten Kontakt. 
De geringe belangstelling voor Denken en Doen is niet het gevolg van 
een oriëntatie van dit blad op een andere doelgroep: naar opleiding 
vertoont het ledenbestand van de Vereniging van Huisvrouwen ongeveer 
dezelfde scheve verdeling in de richting van hogere opleiding als de 
leden van de Consumentenbond (Makrotest, 1973). Het is ook niet het 
gevolg van een geringe bekendheid van de Vereniging van Huisvrouwen: 
96,8 % van de leden vermeldde de Vereniging te kennen. De bekendheid 
van de Vereniging is ook verder groot: in een landelijk representa-
tief onderzoek vonden IPM/Inter-view (1974) een bekendheid van 93 %. 
De belangrijkste oorzaak van de geringe belangstelling is waarschijn-
lijk dat de Vereniging de jongere generaties niet meer zo aanspreekt: 
57 % van de leden is ouder dan 50 jaar. Bij de leden van de Consumen-
tenbond is daarentegen 71 % onder de 50 jaar (tabel 29, pagina 170). 
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Helemaal geen belangstelling hebben de leden van de Consumentenbond 
voor het blad van het Konsumenten Kontakt. Oorzaken hiervan kunnen 
zijn: 
1) de gerichtheid van het Konsumenten Kontakt op een andere doelgroep, 

namelijk lagere inkomensgroepen en leden van vakbonden, wat ook in 
de opmaak en redaktionele stijl van Koopkracht tot uitdrukking 
komt; 

2) een gedeeltelijke overlap tussen de Consumentengids en Koopkracht, 
zo publiceren beide de onderzoeken van de Stichting Vergelijkend 
Warenonderzoek; 

3) een geringere bekendheid van het Konsumenten Kontakt. Deze was bij 
de leden 60,1 % en bij de kontrolegroep niet-leden 42,9 %. Lande-
lijk kent volgens IPM/Inter-view (1974) 36 % het Konsumenten 
Kontakt. 

De Consumentenbond zelf blijkt landelijk een vrijwel algemene bekend-
heid te hebben van 95 % (IPM/Inter-view, 1974). De bekendheid in de 
kontrolegroep niet-leden was 97,8 %. 

5.1.4 Opinie over de Consumentenbond  
In de beide laatste vragen (vraag 61 en vraag 62) is naar de opinie 
over de Consumentenbond gevraagd. Vraag 62 was een open vraag, die al-
leen aan de leden is gesteld, en waarin werd gevraagd of men opmerkin-
gen had over de onderzoeken in de Consumentengids. Hierop bleek, ver-
rassend hoog, 51,5 % van de leden te hebben gereageerd. 16,2 % had op-
merkingen die als blijken van tevredenheid konden worden opgevat, de 
resterende 35,3 % had punten van kritiek. Stellen we deze groep (N 
331) op 100 %, dan kan de verdeling van de kritiek als in figuur 17 
weergegeven worden (pagina 177). 

De meeste kritiek is er op de kwaliteit en het niveau van de onder-
zoeken: punten 2 en 10, te samen eenderde van de kritiek. Naar belang 
het volgende punt is de snelle veroudering van de onderzoeksresulta-
ten: punten 3 en 4, te samen 18,5 %. Het derde punt van kritiek be-
treft de leesbaarheid en presentatie van de onderzoeken: punten 1 en 
8, te samen 17,5 %. De rest van de kritiek betreft voornamelijk de 
keuze van te onderzoeken produkten, waarbij wat geschakeerde menin-
gen, met elk echter slechts een laag percentage, naar voren komen. 
Om te onderzoeken of deze kritiek wellicht in bepaalde klassen, bij-
voorbeeld jongeren, hogere opleiding e.d., gekoncentreerd is, is een 
dichotome afhankelijke variabele: 'tevreden/ontevreden over de onder-
zoeken in de Consumentengids' gevormd, waarna met kontrastgroepen-
analyse (AID) de samenhang tussen deze afhankelijke variabele met de 
achtergrondkenmerken van de leden is onderzocht. Als 'tevreden' zijn 
hierbij de leden aangemerkt, die geen opmerkingen hadden, of duide-
lijk blijk hadden gegeven van tevredenheid. Als 'ontevreden' de 34 % 
met kritische opmerkingen. 
Voor geen van de kontrasterende klassen van de onafhankelijke varia-
belen bleek de verklaarde variantie groter dan 2 %, zodat gekonklu-
deerd kan worden dat er vrijwel geen verband is tussen het hebben 
van kritiek op de onderzoeken in de Consumentengids en de sociaal-
ekonomische en demografische achtergrondkenmerken. 
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1) onderzoekverslagen zijn te technisch, te 

	

12,4 % 	kompleks, te moeilijk 
2) onderzoeken gaan niet diep genoeg, te op- 

	

20,8 % 	pervlakkig, te beperkt 
3) onderzoeken zijn op het moment van ver-

9,7 % 	schijnen al verouderd 
4) onderzoeken moeten sneller worden her-

8,8 % 	haald 
5) meer onderzoeken gewenst van dagelijkse 

6,3 % 	verbruiksartikelen 
6) minder onderzoeken gewenst van dagelijkse 

0,9 96o  verbruiksartikelen 
7) meer onderzoeken van duurzame produkten 

1,5 261w 	gewenst 
8) minder onderzoeken gewenst van luxe arti-

kelen of andere dingen, waar je niets aan 
5,1 % 	hebt mmilm 

9) lay-out en presentatie kan worden verbe-
4, 5 %mui 	terd 

10) resultaten zijn niet korrekt, slordig, on-
voldoende gemotiveerd, deskundigheid en 

	

13,6 % 	betrouwbaarheid kan beter 
11) meer inspraak van konsumenten in onderzoek 

1,8 %as 	gewenst 
12) konklusies zouden moeten worden gebundeld 

1,5 %m 	en afzonderlijk uitgegeven 
5,1 %mom 	13) onderzoeken gewenst van meer artikelen 
7 I 9 %cm!~ 	14) overige 

0 5 10 t 	25.% 

Fijuur 17: Relatieve verdeling van de kritiek van leden van de Consu-
mentenbond op de in de Consumentengids gepubliceerde waren-
onderzoeken (N = 331). 

In vraag 61 zijn de leden én de niet-leden een aantal uitspraken over 
de Consumentenbond voorgelegd, met de vraag op een vierpuntsschaal aan 
te geven in hoeverre het men daar mee eens was. Vooral voor de niet-
leden was er ook een 'weet niet' antwoordkategorie opgenomen. De beide 
'mee eens' en 'niet mee eens' klassen zijn samengevoegd, waarna per 
item voor het aantal respondenten, exclusief de groep 'weet niet', het 
procentuele verschil tussen 'mee eens' en 'niet mee eens' is bepaald. 
De uitkomsten zijn weergegeven in tabel 32 (pagina 178). 

Een positief teken geeft aan dat de meerderheid het met de uitspraak 
eens was, een negatief teken dat de meerderheid het ermee oneens was. 
Hoe hoger het percentage 'weet niet', des te geringer is de geldigheid 
van de uitkomst voor de hele groep van leden of niet-leden. 

Zoals blijkt, is de onafhankelijkheid van de Consumentenbond een punt 
waar zowel bij leden als niet-leden weinig twijfel over bestaat. Even-
zo zijn de leden algemeen overtuigd van het nut van hun abonnement. De 
61,2 % niet-leden, die een standpunt hadden, zijn in totaal iets min- 
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der overtuigd, maar toch zodanig dat een grote meerderheid het ermee 
eens is, dat een abonnement z'n geld waard is. De intrigerende vraag, 
waarop hier geen antwoord kan worden gegeven, is dan natuurlijk waar-
om ze nog geen lid zijn. 
De leesbaarheid van de Consumentengids hoeft voor 77 % van de leden 
niet verbeterd te worden, 24 % heeft er echter wel problemen mee. De 
stelling, dat van het lezen van de Consumentengids een konsumptiesti-
mulerende werking zou uitgaan, wordt door de meerderheid van de leden 
verworpen. De niet-leden zijn hier wel vaker van overtuigd. De meeste 
leden hebben waarschijnlijk geen ervaring met klachtenbehandeling 
door de Consumentenbond en er daarom ook geen mening over. De mening 
van hen, die wel een standpunt hebben, is uitgesproken positief. Een 
kleine meerderheid van zowel leden als niet-leden is tegen een harde-
re opstelling van de Consumentenbond jegens het bedrijfsleven en ook 
tegen het voorschrijven door de Consumentenbond van de kwaliteit van 
produkten aan fabrikanten. 
Deze uitkomst is in overeenstemming met Todd c.s. (1975), die vonden 
dat maar 22 % van de leden van mening is dat de Consumentenbond zich 
niet hard genoeg tegen het bedrijfsleven opstelt. 

Tabel 32:  
Mening over de Consumentenbond. 

leden 
Bond 
N= 901 
% ver- 
schil 

Cons. 

% weet 
niet 

niet-leden 
N= 585 
% ver- 
schil 

kontrolegroep 

% weet 
niet 

uitspraken over de Consumentenbond: 
1) de Consumentenbond is een onafhan- 

kelijke organisatie, die niets met 
het bedrijfsleven te maken heeft +86 4,3 +76 8,7 

2) een abonnement op de Consumenten- 
gids is zijn geld dubbel en dwars 
waard +89 1,8 +53  38,8 

3) aan de leesbaarheid van de onder- 
zoeken in de Consumentengids zou 
het nodige verbeterd dienen te 
worden -53 8,0 -23 69,0 

4) het lezen van de Consumentengids 
stimuleert het aanschaffen van 
dingen waar men anders niet aan 
zou hebben gedacht -75 3,0 -34 29,5 

5) bij klachten over een produkt word 
je door de Consumentenbond goed 
geholpen +81 63,6 +83 73,3 

6) de Consumentenbond zou zich wat 
harder tegenover het bedrijfsleven 
moeten opstellen -17 18,1 -25 37,5 

7) de Consumentenbond zou aan de fa- 
brikanten de kwaliteit van hun pro- 
dukten moeten kunnen voorschrijven -30 6,9 -4o 25,4 
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Bij inspektie van de korrelaties tussen de items bij de leden, bleek 
enige samenhang tussen de items 1 en 2 (r = .28) en 6 en 7 (r = .32). 
De eerste samenhang duidt erop dat naarmate men meer overtuigd is van 
de onafhankelijkheid van de Consumentenbond, men ook een abonnement 
op de Consumentengids vaker z'n geld waard vindt. De tweede samenhang 
geeft aan dat de leden, die een hardere opstelling tegenover het be-
drijfsleven zouden wensen, ook vaker van mening zijn dat de Consumen-
tenbond aan fabrikanten de kwaliteit van hun produkten zou moeten 
kunnen voorschrijven. 

5.1.5 Samenvatting  
1) Ook de leden van de Nederlandse Consumentenbond hebben de 

universele sociaal-ekonomische kenmerken van leden van 
konsumentenorganisaties: hogere opleiding, hoger inkomen, 
hoger beroepsniveau. 
Het groter aantal werkende gehuwde vrouwen onder de leden 
bleek een schijnkenmerk en het gevolg van hogere sociale 
klasse. 
Naar aard van werkgever is er een sterke koncentratie van 
de leden in overheidsbanen en bij de semi-overheid. 

2) Wat demografische kenmerken betreft, zijn de leden be-
trekkelijk sterk in de leeftijdsgroep van 35-49 jaar ge-
koncentreerd en zijn alleenstaanden en bejaarden in het 
ledenbestand ondervertegenwoordigd. 
Dat vooral grotere gezinnen lid zijn van de Consumenten-
bond bleek een schijnkenmerk. De leden van de Consumen- 
tenbond zijn zeer goed landelijk gespreid, met enige 
oververtegenwoordiging in de voorsteden en forensenge-
meenten en ondervertegenwoordiging in de echte platte-
landsgemeenten. 

3) Uit dit en andere onderzoeken blijkt zowel bij leden als 
bij niet-leden een grote diskrepantie tussen het bereik 
(exposure) en het gebruiken van konsumententijdschriften 
als informatiebron. Hoewel het vermelde incidentele be-
reik (minstens een keer per jaar lezen) onder niet-leden 
in sommige onderzoeken hoog is, blijkt het daadwerke-
lijke gebruik van deze informatiebron bij produktaan-
schaffingen door niet-leden in alle onderzoeken gering. 
De Consumentenbond blijkt verder bij de Nederlandse be-
volking een vrijwel algemene bekendheid te genieten. Het 
niet bereiken van de lagere sociale klassen is dus niet 
het gevolg van onbekendheid. 

4) De leden van de Consumentenbond zijn vaker op omroepbla-
den geabonneerd en hebben een relatief grote voorkeur 
voor de VPRO. 
De hogere geabonneerdheid kan duiden op een kritischer 
kijkgedrag en een grotere maatschappelijke betrokkenheid 
van de leden. 
De leden zijn ook vaker op andere tijdschriften geabon-
neerd, waaruit ook hier de in andere onderzoeken gekon-
stateerde grotere oriëntatie van de leden op de schrif-
telijke media blijkt. 
De leden van de Consumentenbond hebben geen belangstelling 
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voor andere Nederlandse konsumentenorganisaties, zoals 
het Konsumenten Kontakt en de Nederlandse Vereniging 
van Huisvrouwen. 

5) 35,3 % van de leden had punten van kritiek op de onder-
zoeken in de Consumentengids. De kritiek betrof voorna-
melijk de kwaliteit van de onderzoeken, de snelle ver-
oudering van de onderzoeksresultaten en de leesbaarheid 
hiervan. 
Er bleek geen verband tussen kritiek op de onderzoeken 
in de Consumentengids en bepaalde sociaal-ekonomische 
of demografische variabelen. 

6) Wat de opinie over de Consumentenbond betreft, is er 
weinig twijfel over de onafhankelijkheid van de Consumen-
tenbond en zijn de leden algemeen overtuigd van het nut 
van hun abonnement. Een kleine meerderheid van de leden 
wijst een hardere opstelling tegen het bedrijfsleven af. 
Er bleek enige indikatie dat de waarde, die men aan zijn 
abonnement op de Consumentengids toeschrijft, afhanke-
lijk is van de waargenomen onafhankelijkheid van de Con-
sumentenbond. 

7) Relatief veel van de gematchte niet-leden bleken over-
tuigd van het nut van een abonnement op de Consumenten-
gids zodat, binnen dezelfde sociale klassen als waaruit 
de leden afkomstig zijn, nog verdere penetratiemogelijk-
heden aanwezig lijken. 

5.1.6 Het bereik van de Consumentengids en de marktmacht van de Con-
sumentenbond  
In het eerste hoofdstuk, op pagina 21, hebben we gesteld dat de 
machtsbasis van konsumentenorganisaties ligt in de mate waarin en het 
aantal konsumenten waarvan het marktgedrag door deze kan worden be-
invloed. 
De Consumentengids bereikt rechtstreeks 10 % van de Nederlandse ge-
zinnen en heeft in de meest koopkrachtige marktsegmenten een penetra-
tie van 30 % of meer. Daarnaast is er soms, vooral bij opvallende be-
vindingen met nieuwswaarde, ook een belangrijk indirekt bereik onder 
niet-leden, doordat de media hier dan ruim aandacht aan besteden. 
Het grote bereik betekent dat de Consumentenbond door haar onderzoeks-
uitkomsten en aanbevelingen in principe een belangrijke mate van 
marktmacht kan uitoefenen, en als pressiegroep naar de overheid kan 
optreden. 
De marktmacht lijkt vooral aanzienlijk in de marktsegmenten, waarin 
meer door hogere inkomensgroepen wordt gekocht. Wanneer de konsumen-
ten op de onderzoeksuitkomsten reageren, en dit effekt niet van te 
korte duur is, kunnen hierdoor belangrijke marktverschuivingen ont-
staan, waarvan ook duidelijke voorbeelden voorhanden zijn. 
Het bereik, zoals in paragraaf 5.1 onderzocht, geeft echter slechts 
een indikatie van de potentiële macht; de werkelijke machtsuitoefe-
ning in de markt wordt vooral bepaald door het aantal konsumenten 
dat in zijn voorkeuren en gedrag daadwerkelijk op de informatie 
reageert. Dit laatste aspekt zal in het vervolg van dit hoofdstuk 
nog meermalen aan de orde komen. 
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5.2 Analyse van het informatiegedragsmodel; beschrijvend deel  
In termen van het black box-model (vgl. pagina 164) gaat het in deze 
paragraaf om de beide volgende vragen: 
1) welke zijn de samenhangen tussen de exogene (input) en de inter-

mediërende variabelen binnen de box? 
2) welke zijn de samenhangen tussen de input en de intermediërende 

variabelen met de exogene (output) variabelen uit de box? 
In dit deel zal de in paragraaf 3.2 besproken opschuivende analyse-
opzet worden gevolgd, waarbij voor elk van de blokken C tot en met H 
uit figuur 12, door middel van multipele regressie, de bijdrage van 
de variabelen uit de voorafgaande niveaux zal worden onderzocht. Bij 
de meeste analyses zijn ook eerste orde interakties onderzocht. Zoals 
in paragraaf 4.4 vermeld, zijn de meeste analyses dubbel uitgevoerd, 
de tweede maal met alleen de op het 10 % niveau signifikante variabe-
len. De vermelde analyse-uitkomsten zijn die van de tweede fase. 
Bij analyses, waar uitgebreid interakties zijn onderzocht, zijn de 
uitkomsten met en zonder toevoeging van interaktietermen weergegeven. 
Hierdoor blijkt het effekt van deze toevoeging, waardoor ook de in-
terpretatie van de interakties wordt vergemakkelijkt. Vanwege dit 
laatste zijn bij de bespreking van de interakties ook de partiële kor-
relatie-koëfficiënten uit de elaboratietabellen vermeld. De vermelde 
partiëlen zijn die van de subklassen met de grootste verschillen in 
samenhang, waaruit dus het meest duidelijk de interaktie blijkt. 
Mogelijke samenhangen met het lidmaatschap van de Consumentenbond en 
effekten van vergelijkend warenonderzoek kunnen onder meer blijken 
uit de andere samenhangen en strukturen in het materiaal bij de leden 
vergeleken met de niet-leden. De niet-leden zijn niet apart op inter-
akties onderzocht. Waar op grond van de tabellen-elaboratie bij de 
leden aanwijzingen voor interakties werden gevonden, zijn dezelfde 
interaktietermen ook bij de niet-leden toegevoegd. Bij de in de groep 
niet-leden gevonden signifikante interakties zijn daarom, bij wijze 
van illustratie, de partiële korrelatie-koëfficiënten uit de leden-
steekproef vermeld. Waar de interaktie bij de niet-leden wel signifi-
kant is en bij de leden niet, zullen deze koëfficiënten bij de niet-
leden dan wél hoger zijn. In sommige gevallen zijn bepaalde inter-
akties bij de niet-leden in een tabellenanalyse nader onderzocht; in 
deze gevallen zijn dan wel de werkelijke partiële samenhangs-
koëfficiënten van de niet-leden vermeld. 

Zoals in paragraaf 4•4 vermeld, zijn sommige variabelen vanwege het 
meetniveau of een kromlijnige samenhang of interaktie in dummy-
variabelen gekodeerd. Deze zijn met D aangeduid. 

Als analyse-uitkomsten zijn de door de hele set voorspellers ver-
klaarde variantie, R2 , en per voorspeller de gestandaardiseerde beta-
koëfficiënt en de toetsingsuitkomst van de bijdrage aan R2  (F-toets) 
vermeld. Meestal gaat een kleine p-waarde samen met een relatief 
grote B. Bij multi-kollineariteit is B echter geen goede indikator 
van de individuele bijdrage van de verklaarde variantie (vgl. para-
graaf 4.4), zodat in dit geval, vooral bij interaktietermen, de B 
en de p-waarden van elkaar kunnen verschillen. 
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5.2.1 Afhankelijke variabele: inkomenswaardering  
Zoals uit het analyseschema blijkt, is dit de eerste intermediërende 
variabele. 

De inkomenswaardering is een belangrijke komponent van de subjektieve 
welvaartsbeleving. Bij een grotere subjektieve welvaart mag een grote-
re tolerantie voor financieel risiko worden verwacht en daardoor een 
geringere motivatie voor informatieverschaffing. De welvaartsbeleving 
is als een individueel-konstant kenmerk beschouwd, zodat geen relaties 
met de situatie-specifieke kenmerken van blok B zijn onderzocht. Van 
Praag en Kapteyn (1973) vonden een samenhang van de inkomenswaardering 
met de individuele variabelen 'werkende gehuwde vrouw', 'gezinsgroot-
te' en de hoogte van het inkomen zelf. Zoals op pagina 138 uiteengezet 
is hier voor deze laatste samenhang gekorrigeerd. Uit tabel 15 op 
pagina 139 bleken er tussen de leden en de niet-leden op de variabele 
'inkomenswaardering' nauwelijks verschillen. 

Voor de interakties, die op grond van de tabellenanalyse in de leden-
steekproef aanwezig leken, zijn interaktietermen gedefinieerd, die in 
de tweede analyse bij de leden en de kontrolegroep niet-leden zijn 
toegevoegd. 
De signifikante uitkomsten (1)4.10) uit de beide analyses, de eerste 
met alleen de individuele variabelen, de tweede met toevoeging van 
interakties, zijn vermeld in tabel 33, pagina 183. 
De variabele 'inkomenswaardering is vanwege volgende analyses, waarin 
deze als voorspeller fungeert, negatief gedefinieerd. 

Bij de eerste analyse, zonder interakties, blijken ook hier de gezins-
grootte en dummy-variabelen van 'werkende gehuwde vrouw' de belang-
rijkste voorspellers. 
De bijdrage van 'gezinsgrootte' bevestigt de intuitieve veronderstel-
ling dat, onder gelijke omstandigheden, vergroting van de gezinsomvang 
leidt tot welvaartsdaling. De samenhang met de dummy-variabele 'full 
time werkende vrouw' is bij de leden zoals bij van Praag: gezinnen 
waar de vrouw full time mee werkt, evenals de alleenstaanden, waarde-
ren hun inkomen hoger dan waar de vrouw niet mee werkt. Bij de niet-
leden is er echter een tegengestelde samenhang, die het gevolg kan 
zijn van verschillen in samenstelling tussen de beide groepen, die on-
danks de matching en herweging niet helemaal zijn verdwenen (vgl. pa-
ragraaf 3.6). Het verschil kan betekenen dat bij de niet-leden vaker 
om financiële redenen wordt mee gewerkt. 
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Tabel 33:  
Multipele regressie-analyse met inkomenswaardering als afhankelijke 
variabele (gestandaardiseerde regressie-koëfficanten). 

te voorspellen: inkomenswaardering (var.19) 
door: blok A-variabelen zonder 

inter akties 
bij: leden Consu- 

mentenbond 
kontrolegroep 
niet-leden CB 

voorspelbaar (R2 ): .11 .20 
door: stand b pt stand b pt 
blok A: individuele variabelen: 
var. 1: 	opleiding .11 .01 
var. 6: 	gezinsgrootte 
var. 7 -D2: full time werkende ge- 

huwde vrouw 

.25 

-.07 

.001 

.05 

.30 

.10 

.001 

.05 
var. 7 -D3: ongehuwden -.12 .001 -.12 .05 
var. 3: 	inkomen -.09 .10 
var. 5: 	gezinsstruktuur .15 .01 
var. 4: 	leeftijd 
var. 9: 	financiële toekomst- 

verwachting 

.09 

-.12 

.10 

.01 

door: blok A-variabelen met 
interakties 

voorspelbaar (R2 ): .14 .29 
door: stand b p4 stand b pf 
blok A: individuele variabelen: 
var. 1: 	opleiding .10 .05 
var. 3: 	inkomen -.16 .05 
var. 5: 	gezinsstruktuur -.20 .05 
var. 6: 	gezinsgrootte 
var. 9: 	financiele toekomst- 

verwachting 

.25 

.06 

.001 

.10 

.27 

.30 

.001 

.001 

var. 7 -D3: ongehuwden 
interakties: 

-.46 .05 

no. 	1: var.3: 	inkomen x var.5-D2: 
gezinsstruktuur, kinderen 
ouder dan 12 jaar 

no. 2: var.3: inkomen x var.7-D3: 
.27 .05 

ongehuwden 
no. 3: var.3: inkomen x var.7-D2: 

.17 .05 

full time werkende gehuwde 
vrouw 

no. 4: var.4: leeftijd x var.7-D2: 
-.15 .10 .26 .05 

full time werkende gehuwde 
vrouw 

no. 	5: 	var.4: 	leeftijd x var.7-D1: 
.25 .01 .24 .10 

part time werkende gehuwde 
vrouw 

no. 6: var.4: 	leeftijd x var.3-D2: 
.27 .05 

inkomen ›ƒ3000 
no. 7: var.3: inkomen x var.9: 

.15 .05 

financiële toekomstver-
wachting -.70 .001 
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De werkende vrouwen bij de niet-leden hebben wat vaker oudere kinderen 
waarbij, zoals uit de samenhang met gezinsstruktuur blijkt, het inko-
men lager wordt gewaardeerd (vgl. variabele 5; interaktie 1). 

Bij de leden waarderen verder de hogere opleidingsgroepen, bij kon-
stant Inkomen, hun inkomen enigszins lager, wat kan duiden op een wat 
veeleisender behoeftenpatroon in deze groep. 
Bij de niet-leden is er op het .01-niveau verder nog een samenhang 
met 'gezinsstruktuur' en 'financiële toekomstverwachting'. Gezinnen 
met oudere kinderen waarderen hun inkomen lager, terwijl ook gezinnen, 
waarvan het inkomen in de toekomst zal verbeteren, hun huidige inkomen 
lager waarderen. 

Door toevoeging van de interaktietermen kunnen subgroepen worden opge-
spoord, waarin de oorspronkelijke samenhang verschilt, of kunnen in 
bepaalde subgroepen samenhangen worden gevonden, waar oorspronkelijk 
geen samenhang aanwezig leek. 
Toevoeging van de interaktietermen doet bij de leden de eigen bijdrage 
van 'werkende gehuwde vrouw' verdwijnen, waarvoor interakties met in-
komen en leeftijd in de plaats komen. Verder zijn er positieve inter-
aktiebijdragen van inkomen en gezinsstruktuur, waardoor negatieve 
eigen bijdragen van deze variabelen resteren. 
De belangrijkste interaktie bij de leden is tussen leeftijd en full 
time werkende vrouw (no.4). Dit betekent dat de samenhang tussen 
leeftijd en inkomenswaardering verschilt naar gelang de vrouw wel of 
niet mee werkt (r = .34 tegen r = -.08). Waar de vrouw mee werkt waar-
deren de ouderen hun inkomen lager. De reden hiervan is waarschijnlijk 
dat door de ouderen vaker uit financiële redenen wordt mee gewerkt. 
Op het 0.5-niveau zijn er bij de leden twee interakties met inkomen: 
bij gezinsstruktuur (no.1) en alleenstaanden (no.2). 
De interaktie met gezinsstruktuur betekent dat de samenhang tussen het 
inkomen en de waardering hiervan verschilt naar gelang de fase in de 
gezinscyclus (r = .24 tegen  r  = -.20). Bij gezinnen met oudere kinde-
ren, boven 12 jaar, worden hogere inkomens lager gewaardeerd, tegen 
bij ongehuwden en gezinnen met jonge kinderen, hoger. De oorzaak hier-
van zijn waarschijnlijk de hogere kosten van (studerende) oudere kin-
deren, die vooral in de hogere inkomensgroepen, waar die meer zelf 
moeten worden gedragen, de subjektieve welvaart kunnen verlagen. 
De interaktie van inkomen met de dummy-variabele 'ongehuwden' betekent 
dat ook onder de ongehuwden de hogere inkomens lager worden gewaar-
deerd (r = .16 tegen r = -.23), wat onder andere een gevolg kan zijn 
van het fiskale regiem voor deze groep. 

Bij de niet-leden verdwijnen na het toevoegen van de signifikante in-
terakties op twee na alle direkte samenhangen en zijn er enige andere 
interakties als bij de leden signifikant. De belangrijkste hiervan is 
tussen 'financiële toekomstverwachting' en 'inkomen' (interaktie no.?). 
De uitkomst uit de eerste analyse bij de niet-leden, dat gezinnen, 
waarvan het inkomen in de toekomst zal verbeteren, hun huidige inkomen 
lager waarderen, blijkt alleen bij de hogere inkomens het geval (niet-
leden: r = -.35 tegen r = .02). Bij konstanthouding van dit inter-
aktie-effekt blijken, zowel bij de leden als de niet-leden, gezinnen 
met een ongunstige financiële toekomstverwachting hun inkomen lager 
te waarderen (variabele 9). 
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De afwijkende samenhang bij de hogere inkomens bij de niet-leden kan 
het gevolg zijn van het groter aantal met hogere opleiding in deze 
groep (leden 37,1 % hbo en hoger; niet-leden 60 %), die in de waarde-
ring van hun huidige inkomen meer op toekomstige inkomensontwikkelin-
gen anticiperen. 
Op het 0.5-niveau zijn er bij de niet-leden nog twee andere van de 
leden verschillende interakties signifikant, no.3: inkomen met wer-
kende gehuwde vrouw en no.6: inkomen met leeftijd. Interaktie no.5 
hoort bij 4 en betekent dat bij de niet-leden ook bij de part time 
werkende vrouwen door de ouderen waarschijnlijk vaker om financiële 
redenen wordt mee gewerkt. 
Interaktie no.3 laat tussen de leden en niet-leden dezelfde tegenge-
stelde uitkomst zien als bij variabele 7-D2 uit de eerste analyse.  De 
interaktie bij de leden betekent dat waar de vrouw mee werkt men bij 
een hoger inkomen hier relatief meer tevreden over is (r = -.23 tegen 
r = -.04). De verklaring hiervoor is volgens van Praag en Kapteyn 
(1973) dat het dubbele inkomen met de standaard uit een lagere socia-
le klasse wordt gewaardeerd. Bij de niet-leden wordt het hogere inko-
men echter lager gewaardeerd (niet-leden: r = .25 tegen r = 0), wat 
er weer op duidt dat hier vaker uit financiële motieven wordt mee ge-
werkt. 
Interaktie 6 tenslotte geeft aan dat de samenhang van leeftijd met 
inkomenswaardering naar het inkomen verschilt (leden: r = -.17 tegen 
r = .20). In de hogere inkomensklassen waarderen de ouderen hun inko-
men lager. Vanwege de samenhang tussen gezinsstruktuur en leeftijd 
kan hierbij dezelfde oorzaak werkzaam zijn als bij de interaktie tus-
sen gezinsstruktuur en leeftijd bij de leden (no.1). Bij de hogere 
inkomens kan door de hogere kosten van oudere kinderen de subjektieve 
welvaart relatief meer worden gedrukt dan bij de lagere inkomens, 
waar de kinderen eerder gaan werken. 

Samenvattend blijkt de totaal verklaarde variantie in de 
beleving van het inkomen vrij gering. De belangrijkste oor-
zaak hiervan is dat bij de konstruktie van de variabele 'in- 
komenswaardering' voor de samenhang met de belangrijkste 
voorspeller hiervan, namelijk de hoogte van het inkomen zelf 
is gekorrigeerd (vgl. pagina 138). Een verdere oorzaak kan 
zijn dat de inkomenswaardering, in plaats van naar sociolo- 
gische variabelen, vooral naar individueel-psychologische 
kenmerken verschilt. 
Van de hier onderzochte variabelen bleken voor het geheel of 
in bepaalde subgroepen de gezinsgrootte, het mee werken van 
de gehuwde vrouw, de financiële toekomstverwachting en de 
leeftijd of de gezinsfase van belang. 
Speciaal bij de leden is er nog eniae samenhang met oplei-
ding, terwijl bij de niet-leden de inkomenswaardering onder 
de hogere inkomensgroepen verschilt van die bij de leden. 

In de volgende analyses zal de inkomenswaardering als voorspeller van 
het informatie- en keuzegedrag worden gebruikt. 
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5.2.2 Afhankelijke variabele: standaardkeuzeregels  
De voorkeur voor rationele versus a-rationele (vgl. pagina 142) 
keuzeregels bij het kopen van relatief dure, duurzame produkten, is 
de tweede intermedigrende variabele in het analyseschema. 

Zoals op pagina 142 e.v. beschreven, zijn de voorkeuren voor verschil-
lende soorten keuzeregels door middel van faktoranalyse op één schaal 
gebracht. Deze voorkeuren zijn als algemene predisposities, los van 
specifieke keuzesituaties, geoperationaliseerd, zodat alleen de alge-
mene variabelen uit de blokken A en C en niet de situatievariabelen 
uit blok B in de analyse zijn opgenomen. 
Zoals uit figuur 16, pagina 141, blijkt zijn er tussen de leden en de 
kontrolegroep niet-leden, behalve uiteraard ten aanzien van het ge-
bruiken van de Consumentengids, geen grote verschillen. 
Rationaliteit bij de leden wordt vooral door de voorkeur voor het le-
zen van de Consumentengids bepaald, bij de niet-leden door de voor-
keur voor eigen uitgebreide informatieverschaffing. 
De analyse-uitkomsten zijn weergegeven in tabel 34, pagina 187. 

Bij de eerste analyse, zonder interakties, blijken zowel bij de leden 
als bij de niet-leden de hoger opgeleiden en de jongeren vaker een 
voorkeur voor rationele keuzeregels te hebben en de 'middenstanders' 
minder. Deze laatste beroepskategorie identificeert zich, zoals ook 
in volgende analyses zal blijken, in hun koopgedrag kennelijk meer met 
hun beroepsrol dan met die van konsument. 
Bij de leden hebben vaker de kleinere gezinnen en met een lagere te-
vredenheid met hun inkomen een grotere voorkeur voor rationeel keuze-
gedrag. Bij de niet-leden hebben verder de bewoners van stedelijke ge-
bieden een grotere voorkeur voor rationeel gedrag en de werkende ge-
huwde vrouwen en de ongehuwden een relatief geringere. 

Toevoeging van de signifikante interakties heeft zowel bij de leden 
als de niet-leden als belangrijkste gevolg, dat de eigen bijdrage van 
leeftijd verdwijnt, waarvoor een interaktie met opleiding (no.1) en 
inkomen (no.3 en no.4) in de plaats komt. 
De vooral bij de niet-leden relatief sterke interaktie van opleiding 
met leeftijd (no.1) betekent dat de samenhang van leeftijd naar op-
leidingsniveau verschilt (leden: r = 0 tegen r = -.30). De grotere 
voorkeur voor rationeel keuzegedrag bij de jongeren blijkt vooral 
onder de hogere opleidingskategorieën voor te komen. 
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Tabel 34:  
Multipele regressie-analyse met voorkeur voor rationele versus a-
rationele keuzeregels als afhankelijke variabele. 

te voorspellen: voorkeur voor rationele keuze-
regels (var.20) 

door: blokken A- en C-variabelen 
zonder interakties 

bij: leden Consu- 
mentenbond 

kontrolegroep 
niet-leden CB 

voorspelbaar (R2): .10 .18 
door: stand b p* stand b p* 
blok A: individuele variabelen: 
var. 1: 	opleiding koper .14 .01 .25 .001 
var. 4: 	leeftijd koper -.21 .001 -.23 .001 
var. 2 -D1: beroep: middenstand -.15 .001 -.11 .05 
var. 6: 	gezinsgrootte - .09 .05 
var. 8: 	urbanisatiegraad 
var. 7 -D2: full time werkende 

gehuwde vrouw 

.14 

-.19 

.001 

.001 
var. 7 -D3: ongehuwden 
blok C: cognitieve variabelen: 

-.08 .10 

var.i9: 	inkomenswaardering .09 .01 

door: blokken A- en C-variabelen 
met interakties 

voorspelbaar (R2): .13 .25 
door: stand b p: stand b p* 
blok A; individuele variabelen: 
var. 1: 	opleiding koper .29 .01 .73 .001 
var. 8: 	urbanisatiegraad .06 .10 .16 .001 
var. 2 -D1: beroep: middenstand -.07 .10 - .16 .001 
var. 2 -D2: beroep: middenkader .22 .05 
var. 2 -D3: beroep: hogere beroepen .24 .10 
var. 6: 	gezinsgrootte 
var. 7 -D2: full time werkende 

gehuwde vrouw 

- .08 .10 - .21 

-.20 

.10 

.001 
var. 7 -D3: ongehuwden 
blok C: cognitieve variabelen: 

-.06 .10 -.09 .10 

var.19: 	inkomenswaardering 
interakties: 

.31 .001 

no. 	1: 	var.1: 	opleiding x var.4: . 
leeftijd 

no. 2: var.2: beroep x var.19: 
-.22 .10 -.74 .001 

inkomenswaardering 
no. 3: var.4: leeftijd x var.3-D2: 

-.32 .01 

inkomen >f3000 
no. 4: var.4: 	leeftijd x var.3-D1: 

.24 .01 

inkomen f2000 - 3000 
no. 5: var.2: beroep x var.3-D2: 

.52 .001 

inkomen klrywo 
no. 6: var.2: beroep x var.3-D1: 

- .17 .10 - .86 .01 

inkomen f2000 - 3000 
no. 7: var.1: opleiding x var.3-D2: 

-.67 .01 

inkomen '1'3000 .79 .01 
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De interaktie van leeftijd met inkomen (no.3 en no.4) betekent dat de 
samenhang van leeftijd ook naar inkomen verschilt (leden: r = -.37 
tegen r = -.03). De samenhang is in de lagere inkomensklassen sterker 
dan in de hogere. 
Kombinatie van deze twee interakties laat zien dat de jongeren een 
sterkere voorkeur hebben voor rationeel keuzegedrag, maar alleen voor 
zover ze een relatief hoge opleiding hebben en een lager inkomen. 

De positieve samenhang met inkomenswaardering bij de leden in de 
eerste analyse blijkt in de tweede analyse te splitsen in een positief 
eigen effekt en een negatief interaktie-effekt met beroep (no.2). 
Deze laatste betekent dat de samenhang tussen een lagere tevredenheid 
over het inkomen en een voorkeur voor rationeel keuzegedrag meer onder 
de lagere beroepsgroepen voorkomt (r = .21 tegen r = -.01). Behalve 
een eigen bijdrage van dummy-variabelen van beroep is er vooral bij de 
niet-leden nog een belangrijke interaktie met inkomen (no.5 en no.6). 
Vooral de hogere beroepen met een - nog - betrekkelijk laag inkomen 
hebben een grotere voorkeur voor rationeel keuzegedrag (niet-leden: 
r = .36 tegen r = .05). 
Bij de niet-leden is er tenslotte nog een interaktie van opleiding met 
inkomen (no.?), waaruit blijkt dat vooral de hoger opgeleiden met een 
relatief hoog inkomen, van meer dan f3000 netto in de maand, een 
voorkeur hebben voor rationeel keuzegedrag (niet-leden: r = .45 tegen 
r = .26). Bij de leden is de samenhang met opleiding het sterkst in de 
middelste inkomensklasse van f2000 - f3000 (r = .35 tegen r = .12), 
maar als interaktie niet signifikant. 

Ook bij deze analyse blijkt de verklaarde variantie, vooral 
bij de leden, vrij gering, wat vooral het gevolg kan zijn 
van een vrij grote homogenisering van het ledenbestand door 
zelfselektie. Door de indeling bij de afhankelijke variabele 
van de faktorskores in kwartielen, dus van relatieve ver-
schillen (vgl. pagina 144), wordt dit enigszins gemaskeerd. 
Degenen die lid worden van de Consumentenbond hebben al een 
voorkeur voor rationeel keuzegedrag en worden door het lezen 
van de Consumentengids hierin gesterkt, zodat zij naar indi-
viduele kenmerken hierin weinig zullen verschillen. Bij de 
kontrolegroep niet-leden is door de matching eveneens geho-
mogeniseerd, maar doordat dit niet door zelfselektie is ge-
beurd, minder dan bij de leden. De verklaarde variantie is 
in deze groep dan ook dubbel zo hoog als bij de leden. 
Bij de verschillen tussen leden en niet-leden speelt verder 
een rol dat rationeel kopen bij de leden vooral betekent: 
gebruik maken van de Consumentengids en bij de niet-leden: 
eigen informatieverschaffing. 

Samenvattend bleek er een grotere voorkeur voor rationeel 
keuzegedrag, voor het geheel of in bepaalde subgroepen, bij 
hoger opgeleiden, jongeren, stedelingen, hogere beroeps-
groepen en bij een lagere inkomenswaardering. Een lagere 
voorkeur bleek bij grotere gezinnen, middenstanders, werken-
de vrouwen en alleenstaanden. 
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De meeste van deze samenhangen zijn in andere onderzoeken 
ook met informatiegedrag gevonden (vgl. paragraaf 2.11). Dit 
betekent dat de mate van voorkeur voor bepaalde vormen van 
rationeel keuzegedrag een extra, intermediërende faktor kan 
zijn bij de verklaring van konsumenten-informatiegedrag. De 
bijdrage hiervan zal in de volgende analyses mede worden on-
derzocht. 
Uit de interakties blijkt verder dat de hoogte van het inko-
men een belangrijke voorwaarde is bij rationeel keuzegedrag. 
Een hoog inkomen doet de animo voor deze inspanning over het 
algemeen afnemen. 

Zoals uit figuur 16 op pagina 141 bleek, hebben de leden van de Consu-
mentenbond een sterke voorkeur voor het raadplegen van de Consumenten-
gids om aankooprisiko te verkleinen. Dat deze voorkeur ook vrij alge-
meen was, blijkt hieruit dat van de vier triadenvergelijkingen met an-
dere keuzeregels 44 % van de leden in alle vier de gevallen de voor-
keur gaf aan het gebruiken van de Consumentengids en nog eens 26 % in 
drie gevallen. Hoe groot in absoluut opzicht de voorkeuren waren voor 
de verschillende keuzeregels, blijkt uit de frekwenties op de keuze-
regel-kontrolevraag (vgl. pagina 190, tabel 35). 

In stereotype keuzeregels als merkentrouw (no.1), het kopen van een 
vertrouwd merk (no.2) en het kopen in een goede winkel (no.4) blijken 
de leden niet veel minder vaak vertrouwen te hebben dan in het kopen 
volgens de onderzoeksuitkomsten in de Consumentengids (no.3). Afge-
zien van deze laatste en het kopen met een keurmerk van de Nederland-
se Vereniging van Huisvrouwen (no.8), waar begrijpelijkerwijs de niet-
leden meer belangstelling voor hebben, zijn er tussen leden en niet-
leden weinig verschillen. 
Wel bleek, zoals op pagina 142 vermeld, bij de leden met een grotere 
voorkeur voor de Consumentengids, een geringere voorkeur voor keuze-. 
gedrag met surrogaat-indikatoren als het merk, de prijs, de naam van 
de winkel of de autoriteit van de verkoper. 

Opvallend in tabel 35 is de sterke positie van het merk als kwali-
teitsindikator, ook bij de leden van de Consumentenbond, terwijl toch 
regelmatig in vwo's blijkt dat niet de duurste en evenmin de meest be-
kende merken altijd de beste zijn en ook bij de bekende merken vaak 
allerlei onvolkomenheden worden gekonstateerd. 
Aan de andere kant zijn de leden - en de niet-leden - vrij unaniem in 
hun afwijzing van een pseudo-indikator als de prijs (keuzeregel 5). 
Om de uitkomsten over merk en prijs als kwaliteitsindikator verder te 
valideren, maar vooral om de stabiliteit in de opvatting hierover te 
bepalen, zijn deze twee pseudo-indikatoren in aparte vragen nader on-
derzocht. 
Uitgangspunt hierbij was het kopen van een koelkast. In vraag 46a is 
de waarde van de prijs als kwaliteitsindikator onderzocht. Daarvoor 
is de respondent gevraagd naar de waarschijnlijke keuze in het geval 
hij twee even grote koelkasten vindt van hetzelfde type, alle twee 
van een bekend merk, maar ze verschillen f50 in prijs. 
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Tabel 35:  
Voorkeur voor keuzeregels bij de aanschaf van een relatief duur, duur-
zaam produkt. 

leden Consu- 
mentenbond 

kontrolegroep 
niet-leden 
Consumentenbond 

zou 	'heel erg' zou 	'heel erg' 
en 'erg waar- en 'erg waar- 
schijnlijk' 	zo schijnlijk' 	zo 
te werk gaan te werk gaan 
N . 901 N . 587 

keuzeregel: 
1) ik zou hetzelfde merk kopen als 

ik had en waar ik tevreden over 
was 63,8 72,9 

2) ik zou een vertrouwd merk kopen 72,5 76,1 
3) ik zou de Consumemtengids raad-

plegen en alleen een merk kopen 
dat daar goed is bevonden 76,8 29,6 

4) ik zou in een goede winkel kopen 58,7 59,2 
5) ik zou een betrekkelijk duur 

model kopen 12,4 16,7 
6) ik zou winkels bezoeken, 	folders 

vragen, prijzen en aanbiedingen 
vergelijken en op grond hiervan 
beslissen 50,5 47,5 

7) ik zou hetzelfde merk kopen als 
mijn vrienden en kennissen en 
waar ze tevreden over zijn 9,0 12,5 

8) ik zou een merk kopen met een 
keurmerk bijvoorbeeld van de 
Nederlandse Vereniging van Huis-
vrouwen 23,8 39,9 

9) ik zou dát merk kopen, waarvan 
de verkoper zegt dat het het 
beste is 8,4 12,9 

Alle relevante kenmerken zijn dus konstant, er is alleen een prijsver-
schil. Om de stabiliteit in de opvatting over de prijs als kwaliteits-
indikator te bepalen, is daarop in de vragen 46b en 46c dezelfde vraag 
nogmaals gesteld, maar nu als de beide koelkasten /75 en f 100 in 
prijs verschillen. Wanneer de prijs als een slechte kwaliteitsindika-
tor wordt gezien, moeten de meeste respondenten de voorkeur geven aan 
de goedkopere koelkast en wanneer deze opvatting stabiel is, mag deze 
ook bij grotere prijsverschillen niet veel veranderen. De uitkomsten 
waren als volgt: 
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Tabel 36:  
Voorkeur voor koelkast bij oplopende prijsverschillen. 

leden Consumentenbond kontrolegroep niet-leden CB 
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bij ver-
schil van: 
f 50 
f 75 
/100 

75,9 
74,0 
74,5 

6,2 
6,1 
4,9 

17,9 
19,9 
20,6 

100,0 
100,0 
100,0 

72,2 
76,0 
71,2 

11,2 
7,5 

8,9 

16,5 
16,5 

19,9 

100,0 
100,0 
100,0 

Maar weinig leden en niet-leden zouden het duurdere model kiezen, hoe-
wel de laatsten iets vaker dan de eersten. Dit wijst erop dat de 
prijs, zeker in het geval van een keuze uit bekende merken, niet als 
een (additionele) kwaliteitsindikator wordt gezien. Deze opvatting is 
verder stabiel, dat wil zeggen, vrijwel onafhankelijk van de grootte 
van de prijsverschillen. 

In vraag 47 is de waarde van het merk als kwaliteitsindikator onder-
zocht. Hiervoor is uitgegaan van een keuze tussen twee even grote 
koelkasten van hetzelfde type. De ene is van een bekend, de ander van 
een minder bekend merk. De koelkast van het minder bekende merk is 
ƒ50 goedkoper. In de vragen 47b en 47c zijn daarop dezelfde vragen 
opnieuw gesteld, maar nu met prijsverschillen van ƒ75 en f100. 
Wanneer het merk als een goede kwaliteitsindikator wordt gezien, moe-
ten de meeste respondenten een voorkeur hebben voor de duurdere koel-
kast en wanneer deze opvatting stabiel is, mag deze ook bij grotere 
prijsverschillen niet veel veranderen. De uitkomsten waren als in 
tabel 37, pagina 192, weergegeven. 

Uit deze tabel blijkt het tegenovergestelde van wat in tabel 36 is 
vermeld: maar een kleine minderheid zou in dit geval het goedkopere 
merk kiezen. Bij het groter worden van de prijsverschillen neemt de 
onzekerheid over deze keuzestrategie echter toe. Dit betekent waar-
schijnlijk dat in dit geval, bij grotere prijsverschillen, een afwe-
ging van prijs tegen kwaliteit ontstaat, waarbij de kwaliteitsaspek-
ten een geringer gewicht krijgen. Ook nu hebben de niet-leden weer 
systematisch een wat grotere voorkeur voor het duurdere model. 
Het afgaan bij de keuze op de bekendheid van het merk blijkt dus, in 
tegenstelling tot de prijs, op ruime schaal, zowel door de leden als 
de niet-leden, als een waardevolle risiko-reduktiestrategie te worden 
beschouwd. Deze uitkomst betekent voor deze beide pseudo-indikatoren 
een validering van die uit de triadenrangschikking, zoals weergegeven 
in figuur 16 op pagina 141. 
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Tabel 37:  
Voorkeur voor duurdere koelkast van bekend merk bij oplopende prijs-
verschillen. 
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bij ver-
schil van: 
f 50 
f 75 
f100 

14,8 
15,4 
22,3 

65,5 
57,7 
46,5 

19,8 
26,9 
31,2 

100,0 
100,0 
100,0 

14,1 
14,0 
18,2 

74,3 
65,8 
54,9 

11,6 
20,3 
26,9 

100,0 
100,0 
100,0 

Zowel in tabel 36 als in tabel 37 bleek bij de leden, vergeleken met 
de kontrolegroep niet-leden, een iets geringere voorkeur voor het 
duurdere model. Ook in tabel 35 bleek bij de leden een enigszins ge-
ringere voorkeur voor alle typische pseudo-indikatoren (keuzeregels 
9, 7, 5, 4, 1 en 2). Deze systematische, hoewel kleine, verschillen 
zouden een effekt kunnen zijn van het regelmatig lezen van vwo's, 
met als gevolg bij de leden een kritischer instelling ten aanzien 
van stereotype vormen van keuzegedrag. De kausaliteit kan echter ook 
omgekeerd zijn, waarbij personen met een reeds kritische instelling 
vaker lid worden van konsumentenorganisaties. Het regelmatig lezen 
van vwo's kan deze kritische instelling dan verder versterken. 
De grootte van deze verschillen zijn echter niet zodanig dat kan wor-
den gesteld dat de leden,  in  vergelijking met een gematchte groep 
niet-leden, een sterk afwijkende houding hebben ten aanzien van be-
paalde stereotype vormen van keuzegedrag. Gezien de samenstelling van 
de beide groepen, wordt een kritisch-konsumptieve instelling waar-
schijnlijk vooral door het opleidingsniveau bepaald, waarbij de ver-
schillen met de kontrolegroep kunnen betekenen dat nog iets kritischer 
personen vaker lid worden van een konsumentenorganisatie en/of een 
dergelijke instelling door het lezen van vwo's ontstaat, respektieve-
lijk wordt versterkt. 

In verband met marktmacht is een belangrijke uitkomst de 
sterke voorkeur bij  de  leden voor het gebruik maken van de 
uitkomsten uit de Consumentengids om kooprisiko te verklei-
nen. Aangezien door het gebruiken van vergelijkend warenon-
derzoek de informatie-afhankelijkheid van konstunenten wordt 
verkleind en daardoor de keuzevrijheid wordt vergroot, bete-
kent dit dat, wanneer deze voorkeur ook daadwerkelijk leidt 
tot het lezen van de Consumentengids en het kopen volgens de 
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onderzoeksresultaten, dit bij deze qua omvang, koopkracht en 
opiniërende invloed belangrijke groep, belangrijke konse-
kwenties kan hebben voor zowel het effekt van de reklame 
(informatiemacht) als de merkenkeuze (marktpositiemacht). 
Dit betekent dat er een belangrijke groep in de markt is die 
over 'objektieve' vergelijkende informaties beschikt, daar-
door onafhankelijker is en via het marktmechanisme beter be- 
paalde voorkeuren en wensen tot uitdrukking kan brengen. 

In hoeverre vergelijkend warenonderzoek inderdaad effekt heeft op het 
informatiegedrag en de merkenkeuze, zal in de volgende paragrafen on-
derzocht worden. 

5.2.3 Afhankelijke variabele: prijsbewustheid  
Prijsbewustheid is de eerste variabele van blok D in het analyse-
schema. 

Prijsbewustheid is een houdingsvariabele die indirekt, via het ge-
drag, is geoperationaliseerd (vgl. pagina 145). Bij prijsbewust ge-
drag, in de vorm van het vergelijken tussen meerdere prijsklassen, is 
een overeenkomstige achterliggende houding verondersteld. Specifieke 
omstandigheden bij de aanschaf kunnen een prijsbewuste houding akti-
veren of beperken, zodat nu ook de situatievariabelen uit blok B zijn 
opgenomen. Tussen de leden en de kontrolegroep niet-leden zijn in 
prijsbewust gedrag geen signifikante verschillen (vgl. pagina 145). 
Bij deze en de volgende afhankelijke variabele 'merkentrouw' zijn, 
als in het verband van vergelijkend warenonderzoek enigszins minder 
belangrijke variabelen, geen interakties onderzocht (tabel 38,p.194). 

Bij de leden hebben van de individuele variabelen maar twee variabe-
len een bijdrage op het 4.05-niveau: leeftijd en gezinsstruktuur. De 
jongeren en de gezinnen met kinderen boven 12 jaar, hebben iets vaker 
tussen meerdere prijsklassen vergeleken. Dezelfde samenhang als met 
gezinsstruktuur bij de leden, komt bij de niet-leden waarschijnlijk 
tot uitdrukking in de samenhang met gezinsgrootte (interkorrelatie: 
r = .50). Verder hebben bij de niet-leden de middenstanders, hogere 
beroepen en alleenstaanden wat prijsbewuster gekocht. 
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Tabel 38:  
Multipele regressie met prijsbewustheid als afhankelijke variabele. 

te voorspellen: prijsbewustheid (var.21) 
blokken A-, B- en C-var. door: 

bij: leden Cons. kontrolegroep 
Bond niet-leden CB 

voorspelbaar (R2): .15 .24 
door: standb p. stand b p. 
blok A: individuele variabelen: 
var. 5: 	gezinsstruktuur .09 .05 
var. 4: 	leeftijd koper -.13 .001 
var. 2 -D1: beroep: middenstand .11 .05 
var. 2 -D3: beroep: hogere beroepen .13 .10 
var. 6: 	gezinsgrootte 
var. 7 -D2: full time werkende gehuwde 

vrouw -.07 .10 

.23 .001 

var. 7 -D3: ongehuwden 
blok B: situatievariabelen: 

.18 .001 

var.15a-D1: mediaan betaalde prijs: 
f200 - 399 

var.15a-D2: mediaan betaalde prijs: 
.10 .05 

f400 - 799 .11 .05 
var.15b: 	relatief betaalde prijs .07 .05 
var.17: 	prijsbekendheid 
var.14 -D3: gespecificeerdheid behoefte: 

-.11 .01 -.21 .001 

niet-kwalitatieve én kwali-
tatieve keuzekriteria .12 .01 .08 .10 

var.11 -D1: merkvoorkeur: 1 merk -.12 .001 -.15 .001 
var.11 -D2: merkvoorkeur: 2 à 3 merken 
var.10 -D1: ontevreden kwaliteit vorige 

produkt 

.16 .001 

-.08 .05 

Van de situatievariabelen zijn de merkvoorkeur en de prijsbekendheid 
bij de leden en niet-leden de belangrijkste voorspellers. De samen-
hang met prijsbekendheid betekent dat degenen, die al bij voorbaat 
wisten hoeveel ze gingen besteden, meer prijsbewust hebben gekocht. 
Hierbij speelt waarschijnlijk een rol dat, hoe specifieker men weet 
wat men wil, des te uitgebreider het zoekgedrag zal zijn om te vinden 
wat men zoekt. Deze verklaring wordt ondersteund door de samenhang 
met 'gespecificeerdheid behoefte' (variabele 14-D3): ook personen, 
die al bij voorbaat andere aspekten dan de prijs van belang vonden, 
hebben zich vaker over produkten uit verschillende prijsklassen gc-
informeerd. Een andere verklaring voor de samenhang met prijsbekend-
heid zou kunnen zijn dat het bij voorbaat weten hoeveel men wil be-
steden, het gevolg is van een beperkt budget, wat dwingt tot prijsbe-
wust gedrag. In dat geval zou er echter een samenhang moeten zijn 
tussen prijsbekendheid en inkomenswaardering, wat niet het geval is 
(leden: r = -.04; niet-leden: r = .01). 
De samenhang met de twee dummy's van merkvoorkeur betekent dat, verge-
leken met personen met geen voorkeur (intercept), personen met een 
duidelijke voorkeur voor één bepaald merk minder tussen verschillende 



195 

prijsklassen hebben vergeleken. De leden met een voorkeur voor twee 
drie merken hebben echter vaker vergeleken (leden: r = .24; niet-le-
den: r = .17). Ook hierbij speelt waarschijnlijk de gespecificeerdheid 
van de voorkeur en de daarmee samenhangende keuze-onzekerheid een rol. 
Deze onzekerheid is relatief laag bij een zeer specifieke of geen 
voorkeur en groot wanneer uit een beperkt aantal min of meer gelijk-
waardige alternatieven moet worden gekozen (vgl. paragraaf 2.4.1). 
Tenslotte is er bij de leden nog enige samenhang met 'relatief betaal-
de prijs' en bij de niet-leden met de 'mediaan betaalde prijs' en 'on-
tevredenheid over de kwaliteit van het vorige produkt'. De samenhang 
bij de leden betekent dat degenen, die een relatief duur model hebben 
gekocht, zich iets vaker ook over modellen uit andere prijsklassen 
hebben geïnformeerd. De samenhang bij de niet-leden met de twee 
dummy's van 'mediaan betaalde prijs' (variabele 15a-D1 en D2) betekent 
dat bij de produkten uit de middenprijsrange van f200 tot f800, wat 
meer tussen verschillende prijsklassen is vergeleken dan bij de goed-
kopere of duurdere produkten. De samenhang met 'ontevredenheid over de 
kwaliteit van het vorige produkt' betekent dat deze niet-leden zich 
bij de nieuwe aanschaf iets minder breed tussen verschillende prijs-
klassen hebben geinformeerd; deze samenhang is echter erg klein. 

Ook hier is de vrij lage verklaarde variantie waarschijnlijk 
mede een blijk van de grote homogeniteit van de beide 
groepen, vooral van de leden. 
Opvallend is verder dat geen van de beide cognitieve varia-
belen van blok C signifikant is, zodat noch de inkomenswaar-
dering, noch de voorkeur voor vormen van rationeel keuzege-
drag aan prijsbewust gedrag lijken bij te dragen. Wat de in-
komenswaardering betreft, kan dit echter het gevolg zijn van 
interakties met 'gezinsstruktuur' en 'gezinsgrootte', die 
relatief sterk met 'inkomenswaardering' samenhangen (vgl. 
tabel 33, pagina 183) en wel signifikant zijn. Dit zou bete-
kenen dat de grotere gezinnen en met oudere kinderen vanwege 
hun lagere inkomenswaardering prijsbewuster kopen. 
Van de situatie-specifieke variabelen is de belangrijkste 
oorzaak van het vergelijken tussen prijsklassen de gespeci-
ficeerdheid van de behoefte. Het al van tevoren belangrijk 
vinden van de prijs en bepaalde andere produktattributen en 
een voorkeur voor een beperkt aantal min of meer gelijkwaar-
dige merken zijn, zoals ook in de volgende analyses zal 
blijken, belangrijke oorzaken van uitgebreider informatiege-
drag. 
Opvallend tenslotte is het ontbreken van een samenhang met 
'voordelig gekocht' (variabele 12). Wanneer men tussen meer-
dere prijsklassen heeft vergeleken en bijvoorbeeld mede als 
gevolg daarvan een goedkoper model heeft gekocht, heeft men 
kennelijk niet het idee voordelig te hebben gekocht. Zoals 
uit de wijzen waarop voordelig is gekocht in tabel 10, pag. 
128 bleek, wordt voordelig gekocht vooral met prijskortingen 
geassocieerd, zodat iemand die een goedkoper model zonder 
korting heeft gekocht, niet het gevoel hoeft te hebben dat 
hij ook voordelig heeft gekocht. 
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5.2.4 Afhankelijke variabele: merkentrouw  
Dit is de tweede variabele in het analyseschema in blok D. 

Merkentrouw is, evenals prijsbewustheid, als gedragsvariabele ge-
operationaliseerd, waarbij bij het kopen van hetzelfde merk als men 
al eerder had, of waar men anderszins ervaring mee had, een achter-
liggende houding van merkentrouw is verondersteld. Tussen de leden 
en niet-leden was op deze variabele vrijwel geen verschil (vgl. pa-
gina 146). 
Omdat merkentrouw alleen kan voorkomen, wanneer men al eerder erva-
ring had met eenzelfde produkt als het gekochte, is de analyse bin-
nen dit deelbestand uitgevoerd. De steekproefgrootte was in dit ge-
vak bij de leden 650 en bij de niet-leden 455. 
Door deze reduktie kan de matching zijn verstoord, waardoor dit een 
van de oorzaken kan zijn van verschillen tussen leden en niet-leden. 
Merkentrouw is negatief gedefinieerd als: wel/niet hetzelfde merk 
gekocht. De analyse-uitkomsten zijn zoals weergegeven in tabel 39, 
pagina 197. 

Wat de individuele variabelen betreft, hebben de hogere inkomens bij 
de leden en de niet-leden vaker opnieuw hetzelfde merk gekocht. Deze 
hadden, zoals bleek uit de interakties van inkomen in tabel 34, pa-
gina 187, een geringere voorkeur voor rationeel keuzegedrag. Verder 
is ook door alleenstaanden wat vaker hetzelfde merk gekocht en waar 
de vrouw mee werkt, wat minder. 
Bij de niet-leden is door de hoger opgeleiden en de grotere gezinnen 
wat minder vaak hetzelfde merk gekocht. 
Van de hoger opgeleiden is bekend dat zij een grotere voorkeur hebben 
voor rationeel keuzegedrag en dus minder voor merkentrouw als keuze-
strategie (tabel 34, pagina 187 en tabel 16, pagina 143). De grotere 
gezinnen voelen zich minder welvarend en kopen bij de niet-leden 
prijsbewuster (tabel 38, pagina 194) en daardoor waarschijnlijk min-
der vaak hetzelfde merk. 

De belangrijkste bijdrage hebben de situatievariabelen, met 
als belangrijkste bij de leden en de niet-leden de merkvoor-
keur (variabele 11-D1 en D2) en de ontevredenheid over het 
vorige produkt (variabele 10-D1 en D2). De leden en niet-
leden met een duidelijke merkvoorkeur hebben vaker hetzelfde 
merk gekocht. De voorkeur betrof dus kennelijk (mede) dat 
merk. 
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De leden en niet-leden, die ontevreden waren over hun vorige 
produkt, hebben minder vaak opnieuw hetzelfde merk gekocht, 
vooral als ze ontevreden waren over kwaliteitsaspekten. 

Tabel 39:  
Multipele regressie met merkentrouw als afhankelijke variabele. 

te voorspellen: merkentrouw (var.22) 
door: blokken A-, B-, C- en D-var. 
bij: leden Cons. 

Bond 
niet-leden 
Cons.Bond 

voorspelbaar (R2) :  .14 .38 
door: stand b p: stand b p: 
blok A: individuele variabelen: 
var. 3:  inkomen 
var. 7 -D2: full time werkende gehuwde 

vrouw 

-.14 

.07 

.01 

.10 

-.15 

.13 

.05 

.01 
var. 7 -D3: ongehuwden -.08 .10 -.13 .05 
var. 1: 	opleiding .17 .01 
var. 6:  gezinsgrootte 
blok B: situatievariabelen: 

.11 .05 

var.11 -D1: merkvoorkeur: voor 1 merk 
var.11 -D2: merkvoorkeur: voor 2 à 3 

merken 
var.10 -D1: ontevreden kwaliteit vorige 

produkt 
var.10 -D2: ontevreden niet-kwaliteits-

aspekten vorige produkt 
var.15a-D1: mediaan betaalde prijs: 

-.29 

-.07 

.14 

.12 

.001 

.10 

.001 

.01 

-.49 

-.12 

.14 

.10 

.001 

.05 

.001 

.05 

ƒ200 - 399 
var.15a-D2: mediaan betaalde prijs: 

.20 .001 

ƒ400 - 799 
var.15a-D3: mediaan betaalde prijs: 

.20 .001 

'f 800 .09 .10 
var.13:  dringende behoefte .08 .10 
var.16: 	niet/wel in winkel gekocht 
var.14 -D2: gespecificeerdheid behoefte: 

-.08 .10 

kwalitatieve keuzekriteria 
blok C: cognitieve variabelen: 

.08 .10 

var.19: 	inkomenswaardering 
var.20: 	voorkeur voor rationele 

keuzeregels 

-.08 

.08 

.10 

.10  , 

Bij de niet-leden is er verder nog een relatief belangrijk kromlijnig 
verband met de mediaan betaalde prijs. Merkentrouw blijkt hier vaker 
in de laagste (<ƒ200) en hoogste (>ƒ 800) prijsklasse voor te komen; 
dezelfde prijsklassen waarin door de niet-leden ook minder prijsbe-
wust is gekocht (vgl. tabel 38, pagina 194). 
Bij de niet-leden zijn op het .10-niveau nog enkele andere variabelen 
signifikant. De niet-leden, die al bij voorbaat bepaalde kwaliteits-
aspekten belangrijk vonden, die niet in een winkel gekocht hebben en 
met een dringende behoefte, hebben iets minder vaak hetzelfde merk 
gekocht. 
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Op hetzelfde niveau zijn hier ook twee cognitieve variabelen signifi-
kant. Niet-leden met een voorkeur voor rationeel keuzegedrag, vertonen 
iets minder merkentrouw, evenals die meer tevreden zijn over hun inko-
men. 

Tussen de leden en de niet-leden is een groot verschil in 
verklaarde variantie, wat waarschijnlijk zowel het gevolg is 
van de grotere homogeniteit bij de leden, zoals blijkt uit 
het kleinere aantal signifikante variabelen, als de sterkere 
samenhang bij de niet-leden met de signifikante variabelen. 
Zo is de samenhang bij de niet-leden tussen voorkeur voor 
één merk en merkentrouw: r = -.43, bij de leden: r = -.26. 
Bij de leden betreft de merkvoorkeur kennelijk vaker een an-
der merk dan dat men al had dan bij de niet-leden. 
Merkentrouw is een van de belangrijkste mogelijkheden om 
kooprisiko te verkleinen, waarbij de merknaam als 'chunk' of 
vervangende kwaliteitsindikator fungeert. 
Dit blijkt bijvoorbeeld uit de grote voorkeur hiervoor in 
figuur 16, pagina 141, en uit het feit dat meer dan een 
kwart van de leden en niet-leden, die al eerder zo'n pro-
dukt hadden, opnieuw hetzelfde merk hebben gekocht. Deze ge-
makkelijke en weinig informatietijd vergende strategie heeft 
een grotere voorkeur bij de hogere inkomensgroepen en hangt 
verder uiteraard vooral samen met merkvoorkeur en de tevre-
denheid over het vorige produkt. 
De konsument gebruikt hierbij vooral zijn eigen ervaring als 
informatiebron, wat in ieder geval een betrouwbare en, wan-
neer hij minder uit is op het vinden van het optimale pro-
dukt, ook kompetente bron kan zijn. 

5.2.5 Afhankelijke variabele: lezen vergelijkend warenonderzoek  
Dit is de eerste van de informatiegedragsvariabelen. 

Zoals op pagina 146 vermeld, heeft 41,8 % van de leden vóór de aan-
schaf de Consumentengids gelezen en van de niet-leden 7,7 %. 
Hoewel de aantallen per produkt te klein zijn voor een volledig be-
trouwbaar beeld, is het toch interessant na te gaan bij welke produk-
ten de Consumentengids relatief vaak is geraadpleegd. Van de 53 pro-
dukten, waarvan er minstens 5 waren gekocht, zijn in tabel 40 de pro- 
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dukten vermeld, waarbij in meer dan 60 % van de gevallen vóór de aan-
schaf de Consumentengids is gelezen. 

Tabel 40:  
Produkten met N=5 en waarbij in meer dan 60 % van de aanschaffingen 
de Consumentengids is gelezen. 

produktnr. 
in bijlage2 

produkt % Consumenten- 
gids gelezen 

N 

3 tuner 67 12 
9 tuner-versterker 68 22 

10 hi-fi platenspeler 93 15 
12 radio cassetterecorder 61 18 
18 koelkast (2 sterren) 78 9 
27 centrifuge 83 11 
30 afwasmachine 78 18 
37 dia-projektor 88 8 
40 kompaktkamera 67 9 
42 spiegelreflexkamera 75 12 
46 boormachine 10 mm. 62 13 
71 geluidsbanden 63 16 

Bij vergelijking met de andere produkten in bijlage 2 blijkt dat het 
hier om twee vrij duidelijke produktgroepen gaat: de duurdere huishou-
delijke apparaten en produkten, die vanuit hobby-oogpunt belangrijk 
zijn, zoals muziek- en foto-apparatuur en boormachines. Bij beide pro-
duktgroepen is het aanschafrisiko of de geinvolveerdheid groot, wat, 
zoals in hoofdstuk 2 bleek, belangrijke determinanten zijn van infor-
matiegedrag. 
Welke andere variabelen aan het wel of niet hebben gelezen van de 
Consumentengids door de leden bijdragen, blijkt uit de analyse in 
tabel 41, pagina 200. 

Bij de eerste analyse, zonder interakties, blijken er van de individu-
ele variabelen maar twee signifikant. Grote verschillen in individuele 
kenmerken bij het lezen van de Consumentengids zijn ook niet te ver-
wachten bij mensen, die zich gemotiveerd hierop hebben geabonneerd. 
Jongeren hebben de Consumentengids iets vaker gelezen en middenstan-
ders iets minder. Dit laatste past bij de,konklusie bij de analyse van 
keuzeregels (pagina 186), dat de middenstanders zich in hun kónsump-
tief gedrag meer met hun beroepsrol dan met hun konsumentenrol identi-
ficeren. Enige verdere persoonlijke verschillen zijn er nog op de cog-
nitieve variabelen. Leden met een voorkeur voor rationeel keuzegedrag, 
i.c. het lezen van de Consumentengids, hebben deze ook daadwerkelijk 
iets vaker gelezen. De samenhang is echter klein, wat mede het gevolg 
kan zijn van in absoluut opzicht geringe variantie op deze voorspeller 
(vgl. pagina 188). 
Verder hebben leden, die tussen meerdere prijsklassen hebben vergele-
ken, dus prijsbewust hebben gekocht, iets vaker de Consumentengids ge-
lezen. Als houdingsvariabele kan prijsbewustheid een motivatie zijn 
voor het lezen van de Consumentengids. 
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Tabel 41:  
Multipele regressie-analyse met het niet of wel hebben gelezen van de 
Consumentengids als afhankelijke variabele (leden Consumentenbond). 

te voorspellen: niet/wel hebben ge-
lezen van Consumen-
tengids (var.23) 

door: blokken A- t/m D-
variabelen 

voorspelbaar (pij: .18 
door: stand b pi 
blok A: 	individuele variabelen: 
var. 	4: 	leeftijd koper -.08 .05 
var. 2 -D1: 	beroep: 	middenstand 
blok B: 	situatievariabelen: 

-.07 .10 

var.12: 	voordelig gekocht -.13 .001 
var.15a-D1: 	mediaan betaalde prijs: f200 - 399 .10 .01 
var.15a-D2: 	mediaan betaalde prijs: f 1+00 - 799 .11 .01 
var.15a-D3: mediaan betaalde prijs: 	>f800 .11 .01 
var.16: 	niet/wel in winkel gekocht .08 .05 
var.17: 	prijsbekendheid 
var.14 -D1: 	gespecificeerdheid behoefte: 	niet-kwalitatieve keuze- 

kriteria 

-.06 

.06 

.10 

.10 
var.14 -D2: 	gespecificeerdheid behoefte: 	kwalitatieve keuzekriteria 
var.14 -D3: 	gespecificeerdheid behoefte: 	niet-kwalitatieve én kwali- 

tatieve keuzekriteria 

.08 

.11 

.05 

.05 
var.11 	-D1: 	merkvoorkeur: 	voor 1 	merk .13 .001 
var.11 -D2: merkvoorkeur: voor 2 A  3  merken 
blokken C en D: cognitieve variabelen: 

.15 .001 

var.20: 	voorkeur voor rationele keuzeregels .08 .05 
var.21: 	prijsbewustheid .06 .10 

door: blokken A- t/m D- 
variabelen met 
interakties 

voorspelbaar 	(122): .25 
door: stand b 124  
blok A: 	individuele variabelen: 
var. 	4: 	leeftijd koper .20 .10 
var. 2 -D1: beroep: 	middenstand -.13 .01 
var. 2 -02: beroep: 	middenkader -.17 .10 
var. 6: 	gezinsgrootte 
blok B: 	situatievariabelen: 

-.13 .05 

var.12: 	voordelig gekocht -.13 .001 
var.17: 	prijsbekendheid -.07 .05 
var.11 	-Dl: merkvoorkeur: 	voor 1 	merk .11 .01 
var.11 	-02: merkvoorkeur: voor 2 è. 3 merken 
blokken C en D: cognitieve variabelen: 

.14 .001 

var.20: 	voorkeur voor rationele keuzeregels .22 .05 
var.21: 	prijsbewustheid 
interakties: 

.07 .05 

no. 	1: var.15a-D3: mediaan betaalde prijs: 	,f800 x var.6: 	gezins- 
grootte .37 .001 

no. 2: var.1: opleiding x var.3-D2: inkomen van f2000 - 3000 
no. 	3: var.3: inkomen x var.14-D3: 	gespecificeerdheid behoefte: niet- 

kwalitatieve én kwalitatieve keuzekriteria 

-.35 

.21 

.05 

.05 
no. 	4: 	var.: 	leeftijd x var.15a: 	mediaan betaalde prijs -.26 .05 
no. 	5: var.2: beroep x var.13: 	dringende behoefte 
no. 	6: var.14-D3: 	gespecificeerdheid behoefte: 	niet-kwalitatieve én 

kwalitatieve keuzekriteria x var.10-D3: 	geen vorig produkt 
no. 	7: 	var.15a: mediaan betaalde prijs x var.16: niet/wel in winkel ge- 

kocht 

.20 

.13 

.31 

.10 

.05 

.05 
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Doordat deze variabele als gedragsvariabele is geoperationaliseerd, 
kan de kausaliteit echter ook omgekeerd zijn, waarbij het hebben ver-
geleken tussen meerdere prijsklassen een gevolg is van het hebben ge-
lezen van vergelijkend warenonderzoek. Dit kausaliteitsprobleem is in-
herent aan achteraf-onderzoek en speelt vooral bij de operationalise-
ring van houdingen via konkreet gedrag. 

De twee belangrijkste situatievariabelen, waarmee het lezen van de 
Consumentengids verschilt, zijn 'voordelig gekocht' en 'merkvoorkeur'. 
De variabele 'voordelig gekocht' is negatief gedefinieerd, zodat de 
leden, die voordelig hebben gekocht, vaker de Consumentengids hebben 
gelezen (48,1 % tegen 33,5 %). 
Naar de verschillende wijzen, waarop voordelig is gekocht (vgl. tabel 
10, pagina 128), is de Consumentengids relatief vaak gelezen door de 
leden, die goedkoop in een kortingzaak of via een speciale aanbieding 
hebben gekocht (57,5 % respektievelijk 53,5 %), maar minder vaak door 
de leden, die voordelig buiten het winkelapparaat om via een inkoop-
vereniging of via de groothandel hebben gekocht, of met een korting 
in een winkel (37,2 % respektievelijk 45,6 %). Dat de leden, die de 
Consumentengids hebben gelezen, vaker in een kortingzaak of een voor-
delige aanbieding hebben gekocht, kan een gevolg hiervan zijn, omdat 
in de Consumentengids vaak op deze mogelijkheden om voordelig te kopen 
wordt geattendeerd. Dat de leden, die buiten het winkelapparaat om 
hebben gekocht, minder de Consumentengids hebben gelezen, blijkt ook 
uit de samenhang met variabele 16: niet/wel in winkel gekocht. In dit 
geval, waarbij het prijsvoordeel groot kan zijn, is men waarschijnlijk 
bereid wat meer risiko te accepteren. 

Ook bij de samenhang met de beide dummy's van 'merkvoorkeur' 
(variabele 11-D1 en D2) speelt het kausaliteitsprobleem. De samenhang 
met voorkeur voor één merk kan betekenen dat leden met een specifieke 
voorkeur deze in de Consumentengids hebben gekontroleerd, maar kan ook 
juist het gevolg zijn van het lezen hiervan. Bij de samenhang met een 
voorkeur voor meerdere min of meer gelijkwaardige merken, is dit ech-
ter meer waarschijnlijk een oorzaak dan een gevolg van vergelijkend 
warenonderzoek. Deze variabele korreleert namelijk ook positief met 
andere aspekten van informatiegedrag, zoals prijsbewust gedrag (tabel 
38, pagina 194), het gebruiken van andere informatiebronnen dan verge-
lijkend warenonderzoek (tabel 42, pagina 206) en het aantal produkt-
attributen, waarover men zich heeft geïnformeerd (tabel 43, pagina 
216). Bij deze beide laatste analyses heeft deze variabele ook onder 
konstanthouding van het effekt van het lezen van vergelijkend warenon-
derzoek een eigen signifikante bijdrage. 
Op het .01-niveau is er verder enige samenhang met de mediaan betaalde 
prijs. Bij produkten onder de f200 (intercept) is minder vaak de Con-
sumentengids gelezen. Bij de duurdere produkten is er echter geen ver-
schil tussen de prijs van het produkt en het hebben gelezen van de 
Gids. 
Op het .05-niveau is er verder nog enige samenhang met de gespecifi-
ceerdheid van de behoefte. Vooral de leden, die bepaalde kwaliteits-
aspekten bij voorbaat belangrijk vonden, hebben iets vaker de Gids 
gelezen. 
In de tweede analyse, met toevoeging van de signifikante interakties, 
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blijkt de samenhang met leeftijd te splitsen in een negatief inter-
aktie- (no.4) en een positief eigen effekt. Het vaker lezen van de 
Consumentengids door jongeren blijkt vooral bij produkten boven de 
f400 het gevsl (r = -.25 tegen r = 0). 
De interaktie van beroep met dringende behoefte (no.5) betekent dat 
in de lagere beroepsgroepen de Consumentengids wat vaker bij een min-
der dringende behoefte is gelezen en in de hogere beroepsgroepen bij 
een dringende behoefte (r = -.18 tegen r = .11). Dit kan betekenen 
dat in zo'n geval de Consumentengids in de hogere beroepsgroepen wat 
vaker als substituut voor ander informatiegedrag is gebruikt. 
Bij de individuele variabelen is er nu ook een bijdrage van gezins-
grootte, met een negatief eigen effekt en een positief interaktie-
effekt met de produktprijs (no.1). Bij de dure produkten, boven 
f800, hebben de grotere gezinnen iets vaker de Consumentengids gele-
zen, bij de goedkopere produkten de kleinere (r = .24 tegen r = 
-.10). Hierbij kan de inkomenswaardering een rol spelen die, zoals 
uit tabel 33, pagina 183 bleek, bij de grotere gezinnen lager is. 
Verder zijn er van de individuele variabelen nog twee interakties met 
inkomen: met 'opleiding' (no.2) en met 'gespecificeerdheid van de be-
hoefte' (no.3). De eerste interaktie betekent dat er alleen in de 
middelste inkomensklasse, van f2000 - 3000, een samenhang is tussen 
opleiding en het hebben gelezen van de Consumentengids (r = .27 tegen 
r = 0). Bij nader onderzoek blijken dit voornamelijk jongere 
akademici met een lager inkomen te zijn, die vaker de Consumentengids 
hebben gelezen. De tweede interaktie, en het verdwijnen van de eigen 
bijdrage van 'gespecificeerdheid behoefte', betekent dat er vooral in 
de hogere inkomensklassen een samenhang is tussen het belangrijk vin-
den van bepaalde kwalitatieve produktkenmerken en het lezen van de 
Consumentengids (r = .33 tegen r = .16). 

Van de situatievariabelen 'mediaan betaalde prijs', 'niet/wel in win-
kel gekocht' en 'gespecificeerdheid van de behoefte', zijn na toe-
voeging van hun interaktie-effekten de eigen bijdragen verdwenen, 
waaruit blijkt dat deze variabelen vooral in bepaalde subgroepen van 
belang zijn. 
Interakties tussen alleen situatievariabelen zijn de no's 6 en 7. 
Interaktie no.6 betekent dat de samenhang met 'gespecificeerdheid be-
hoefte', behalve naar opleiding, ook verschilt naar gelang de erva-
ring, die men met een produkt als het gekochte heeft. 
De leden, die bepaalde produktkenmerken bij voorbaat belangrijk von-
den en nog niet eerder zelf zo'n produkt hadden, noch er anderszins 
ervaring mee hadden, hebben vaker de Consumentengids gelezen dan die 
er wel ervaring mee hadden (r = .35 tegen r = .05). Bij de eerste 
groep zal de behoefte om over deze aspekten de Consumentengids te 
raadplegen groter zijn dan bij de tweede groep, die meer op eigen 
ervaringen kan afgaan. 
Interaktie no.7 betekent dat er een verschil in samenhang is met de 
prijs van het produkt, naar gelang wel of niet in een winkel is ge-
kocht. 
Wanneer niet in een winkel is gekocht is er geen enkele samenhang; 
de leden, die in een winkel hebben gekocht, hebben bij de duurdere 
produkten iets vaker de Consumentengids gelezen (r = 0 tegen r = 
.16). 
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Samenvattend blijkt met de variabelen en hun interaktie-
effekten een kwart van de variantie in het wel of niet heb-
ben gelezen van de Consumentengids te kunnen worden ver-
klaard. Dit niet al te hoge percentage kan betekenen dat be-
langrijke voorspellers niet in onze lijst zijn opgenomen, 
maar het kan ook betekenen dat het lezen van de Consumenten-
gids vrij willekeurig is. Afgezien van mogelijke andere oor-
zaken, zoals bijvoorbeeld de operationalisering van de 
variabelen, spelen waarschijnlijk beide verklaringen een 
rol. 
Wat het ontbreken van andere relevante variabelen betreft, 
bleek uit tabel 40 op pagina 199 dat ook de soort produkt en 
de geïnvolveerdheid hierbij waarschijnlijk een rol speelt. 
Voor een indeling in produkten ontbreekt echter elke theo-
rie. Zo is het bijvoorbeeld niet duidelijk waarom bij de 
aanschaf van een afwasmachine wel betrekkelijk vaak de Con-
sumentengids is gelezen en niet bij een wasmachine of 
kleuren t.v. 
De prijs als indikator van geïnvolveerdheid of belang speelt 
in ieder geval, behalve bij bepaalde subgroepen als jongeren 
en grote gezinnen, geen belangrijke rol. Evenmin lijkt de 
veroudering van de vwo's een belangrijke verklarende faktor 
voor het niet lezen hiervan, aangezien variabele 18: 'tijds-
verloop vergelijkend warenonderzoek' niet signifikant is. 
Voor de bepaling van dit effekt waren de meeste vwo's echter 
waarschijnlijk te recent. Zoals uit tabel 3 op pagina 108 
bleek, was bij driekwart van de aanschaffingen het betref-
fende vergelijkend warenonderzoek niet ouder dan 11/2 jaar. 
Ongeveer 40% van de leden heeft bij de aanschaf van een 
duurzaam produkt de Consumentengids gelezen. Vergelijken we 
de kenmerken hiervan met die van de groep die niet de 
Gids heeft gelezen, dan zijn er wat individuele kenmerken 
betreft enkele, hoewel kleine, verschillen. 
Evenals Engledow (1971) vond, is er ook hier enige samenhang 
met opleiding en inkomen, maar alleen onder bepaalde kondi-
ties. Akademici hebben vaker de Consumentengids gelezen bij 
een relatief laag inkomen; hogere inkomensgroepen, wanneer 
ze bepaalde produktkenmerken al vóór de aanschaf belangrijk 
vonden en hogere beroepsgroepen bij een meer dringende be-
hoefte. Door de onderlinge samenhang van inkomen, beroep en 
opleiding zijn deze kondities, in meerdere of mindere mate, 
bij elk van deze drie variabelen van belang. Verder hebben 
jongeren en grotere gezinnen vaker de Gids gelezen, maar al-
leen bij de aanschaf van duurdere produkten. Middenstanders 
en middenkader als beroepskategorieën hebben de Gids wat 
minder vaak geraadpleegd. 
De voorkeur voor rationeel keuzegedrag (variabele 20) heeft 
wel enige, maar geen bijzonder sterke samenhang met het heb-
ben gelezen van de Consumentengids. Van de leden, die in de 
triadenvergelijking in 0 tot en met 2 gevallen de voorkeur 
gaven aan de keuzeregel: 'Ik zou de Consumentengids raadple-
gen en alleen een merk kopen, dat daar goed is bevonden' 
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(vgl. pagina 139) heeft 28,7 % v456r de aanschaf de Consumen-
tengids gelezen. Van de leden met skore 3: 39,1 % en van de 
leden die in alle vier de triadengroepen aan deze keuzeregel 
de hoogste voorkeur hebben gegeven: 55,4 % (r = .20). 
Deze samenhang kan mede zijn gedrukt, doordat in deze keuze-
regel twee verschillende aspekten worden genoemd: het lezen 
van de Consumentengids én het kopen van een aanbevolen merk, 
waardoor het geDruiken van de Gids té specifiek kan zijn 
aangegeven. Zoa:.s op pagina 152 vermeld, is dit maar één van 
de minstens vijf mogelijke invloeden van vergelijkend waren-
onderzoek. 

Jat kenmerken uit de koopsituatie betreft, is de Consumen-
tengids minder gelezen, wanneer niet in een winkel is ge-
kocht en wanneer wel in een winkel is gekocht bij goedkope 
produkten. De Gids is vaker gelezen door de leden, die voor-
delig in kortingzaken of in aanbiedingen hebben gekocht. 
Evenals met prijsbewust gedrag, is er ook een positieve 
samenhang met het lezen van de Consumentengids bij de leden 
die van tevoren wisten hoeveel ze gingen besteden, een voor-
keur hadden voor een beperkt aantal gelijkwaardige merken en 
bepaalde, vooral kwalitatieve, produktkenmerken belangrijk 
vonden. Dit laatste echter alleen bij die leden, die geen 
erJaring hadden met het gekochte produkt. 
Verder is de Gids wat vaker gelezen door de leden, die 
pr2jsbewust hadden gekocht en met een voorkeur voor één be-
paald merk. Wat hierbij oorzaak en wat gevolg is, is echter 
niet helemaal duidelijk. 
Opvallend tenslotte is het ontbreken van een samenhang met 
ontavredenheid over het vorige produkt (variabele 10). Onte-
vredenheid over kwalitatieve en niet-kwalitatieve aspekten 
van het vorige produkt is kennelijk toch geen belangrijke 
extra stimulans tot het bij de volgende aanschaf raadplegen 
van de Consumentengids. 
Uit deze en de volgende analyse blijkt dat de Consumenten-
gids tot op zekere hoogte selektief wordt gebruikt: door be-
paalee groepen en onder bepaalde koopomstandigheden wat 
vaker dan bij andere. De verklaarde variantie is echter niet 
bijzonder hoog, wat kan betekenen dat belangrijke voorspel-
lers liet zijn opgenomen, of het lezen van de Consumenten-
gids vrij willekeurig is. 

Doordat door 41,8 % van de leden het vergelijkend warenonderzoek is 
geraadpleegd, is dit de bij deze aanschaffingen meest gebruikte bron 
(tabe119, pagina 148). Dit betekent dat deze bron bij een belangrijk 
deel van da leden invloed kan hebben op onder meer het gebruiken en de 
invloed val andere bronnen en de keuze van merken en typen. Zoals uit 
deze analy.le bleek, kan deze invloed daarbij echter tussen produkten 
nogal verschillen. In de volgende analyse zal het gebruiken van andere 
informatiebronnen dan vergelijkend warenonderzoek worden onderzocht. 
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5.2.6 Afhankelijke variabele: gebruiken van andere informatiebronnen  
dan vergelijkend warenonderzoek   

Zoals op pagina 147 beschreven is deze variabele samengesteld uit een 
somschaal van drie informatiebronnen: 1) informaties van vrienden/ 
kennissen; 2) winkelbezoek; 3) kijk- en leesmateriaal. 
In tabel 19, pagina 148, bleken er tussen de leden en de kontrolegroep 
niet-leden hierop nauwelijks verschillen. 
Welke variabelen met het gebruiken van deze informatiebronnen samen-
hangen blijkt uit de analyse in tabel 42, pagina 206. 

Bij de eerste analyse, zonder interakties, zijn de verschillen naar 
individuele kenmerken, vooral bij de leden, gering. Dit duidt opnieuw 
op de grote homogeniteit van de leden, wat informatiegedrag en het 
daarbij gebruiken van informatiebronnen betreft. Evenals bij prijsbe-
wust gedrag en het lezen van de Consumentengids, hebben ook nu de mid-
denstanders zich minder geïnformeerd, evenals de hogere beroepen. 
Bij de kontrolegroep niet-leden is de homogeniteit wat minder. Hier 
hebben de jongeren en kleinere gezinnen zich wat meer en waar de 
vrouw mee werkt zich wat minder uitgebreid geïnformeerd. 
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Tabel 42: Multipele regressie-analyse met het gebruiken van andere 
TD771-177-dan vwo als afhankelijke variabele. 

te voorspellen: gebruiken van andere informa-
tiebronnen dan vwo (var.24) 

door: blokken A- t/m E-variabelen 
bij: leden Consu- 

mentenbond 
kontrolegroep 
niet-leden CB 

voorspelbaar (R2): .31 .39 
door: stand b pil stand b ps 
blok A: individuele variabelen: 
var. 2 -D1: beroep: middenstand -.06 .10 -.10 .05 
var. 2 -D3: beroep: hogere beroepen -.09 .10 -.17 .01 
var. 4: 	leeftijd koper -.15 .001 
var. 6: 	gezinsgrootte 
var. 7 -D1: part time werkende ge- 

huwde vrouw 
var. 7 -D2: full time werkende ge- 

huwde vrouw 
blok B: situatievariabelen: 

-.16 

-.10 

-.08 

.01 

.01 

.05 

var.15a-D2: mediaan betaalde prijs: 
ƒ400 - 799 

var.15a-D5: mediaan betaalde prijs: 
.14 .001 

'f800 .20 .001 .21 .001 
var.12: 	voordelig gekocht -.12 .001 
var.15b: 	relatief betaalde prijs .06 .10 
var.15: 	dringende behoefte 
var.16: 	niet/wel in winkel ge- 

kocht 

-.08 

.14 

.01 

.001 

-.14 

.14 

.001 

.001 
var.17: 	prijsbekendheid 
var.14 -D1: gespecificeerdheid be-

hoefte: niet-kwalitatieve 
keuzekriteria 

var.14 -D2: gespecificeerdheid be-
hoefte: kwalitatieve 
keuzekriteria 

var.14 -D3: gespecificeerdheid be-
hoefte: kwalitatieve en 
niet-kwalitatieve keuze-
kriteria 

var.10 -D2: ontevreden niet-kwali-
teitsaspekten vorig prod. 

-.11 

.06 

.07 

.11 

.06 

.001 

.10 

.05 

.001 

.10 

-.17 

.08 

.08 

.17 

.001 

.10 

.05 

.001 

var.11 -D1: merkvoorkeur: voor 1 merk 
var.11 -D2: merkvoorkeur: voor 2 á 3 

merken 
blokken C en D: cognitieve variabelen: 

.08 

.15 

.05 

.001 

.08 

.11 

.10 

.05 

var.19: 	inkomenswaardering 
var.20: 	voorkeur voor rationele 

keuzeregels 

.05 

.06 

.10 

.05 
var.21: 	prijsbewustheid 
blok E: informatiegedragsvariabelen: 

.14 .001 .21 .001 

var.23: 	Consumentengids gelezen .15 .001 .11 .01 

door: blokken A- t/m- E-variabelen 
met interakties 

voorspelbaar (R2): .36 .48 	- 
door: stand b pt stand b p* 

blok A: individuele variabelen: 
var. 1: 	opleiding -.10 .05 
var. 2 -D1: beroep: middenstand -.09 .01 - .09 .05 
var. 2 -D2: beroep: middenkader - .13 .05 
var. 2 -D3: beroep: hogere beroepen -.09 .05 -.20 .01 
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var. 6: 	gezinsgrootte 
var. 7 -D2: full time werkende ge- 

huwde vrouw 
var. 3: 	inkomen 
var. 4: 	leeftijd koper 
blok B: situatievariabelen: 
var.15a-D1: mediaan betaalde prijs: 

f200 - 399 
var.15a-D2: mediaan betaalde prijs: 

,,f 1+00 - 799 
var.15b: 	relatief betaalde prijs 
var.13: 	dringende behoefte 
var.17: 	prijsbekendheid 
var.14 -D1: gespecificeerdheid be-

hoefte: niet-kwalitatieve 
keuzekriteria 

var.14 -D2: gespecificeerdheid be-
hoefte: kwalitatieve 
keuzekriteria 

var.14 -03: gespecificeerdheid be-
hoefte: kwalitatieve en 
niet-kwalitatieve keuze-
kriteria 

var.11 -D1: merkvoorkeur: voor 1 merk 
var.11 -02: merkvoorkeur: voor 2 	3 

merken 
var.16: 	niet/wel in winkel gekocht 
blokken C en D: cognitieve variabelen:  
var.19: 	inkomenswaardering 
var.21: 	prijsbewustheid 
interakties:  
no. 1: var.20: voorkeur voor rationele 

keuzeregels x var.6: gezins-
grootte 

no. 2: idem x var.15a-D2: mediane 
prijs: f400 - 799 

no. 3: idem x var.15a-D3: mediane 
prijs: 'f800 

no. 4: idem x var.10-D2: ontevreden 
niet-kwaliteitsaspekten vorig 
produkt 

no. 5: idem x var.7-D2: full time wer-
kende gehuwde vrouw 

no. 6: var.12: voordelig gekocht x var. 
3: inkomen 

no. 7: idem x var.10-D3: geen vorig 
produkt 

no. 8: idem x var.14-D1: gespecifi-
ceerdheid behoefte: kwalita-
tieve keuzekriteria 

no. 9: idem x var.14-D3: gespecifi-
ceerdheid behoefte: kwalitatie-
ve en niet-kwalitatieve keuze-
kriteria 

no.10: var.14-D2: gespecificeerdheid 
behoefte: kwalitatieve keuze-
kriteria x var.10-D2: ontevre-
den kwaliteit vorig produkt 

no.11: var.13: dringende behoefte x 
var.6: gezinsgrootte 

no.12: var.13: dringende behoefte x 
var.4: leeftijd 

no.13: var.15a: mediaan betaalde prijs 
x var.16: niet/wel in winkel 
gekocht 

no.14: var.1: opleiding x var.23: Con-
sumentengids gelezen 
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Grotere verschillen zijn er naar koopsituatiekenmerken. Zowel leden 
als niet-leden hebben zich uitgebreider geïnformeerd: 
- Bij de aanschaf van relatief dure produkten; 
- bij een minder dringende behoefte; 
- wanneer via het normale winkelapparaat is gekocht; 
- wanneer men al bij voorbaat wist hoeveel men ging besteden; 
- wanneer men al bij voorbaat, v66r de informatieverschaffing, be-
paalde produktkenmerken belangrijk vond; 

- bij een voorkeur voor één, of enkele merken. 

Bij de leden is er verder nog een op het .001-niveau signifikante sa-
menhang met 'voordelig gekocht', waaruit blijkt dat die voordelig 
hebben gekocht, zich uitgebreider hebben geïnformeerd. 

Bij de cognitieve variabelen is er in beide groepen een samenhang met 
'prijsbewustheid'. Bij de interpretatie hiervan speelt weer het kau-
saliteitsprobleem. 
De samenhang kan zowel betekenen dat een prijsbewuste houding tot 
uitgebreider informatiegedrag leidt, als dat het zich informeren over 
meerdere prijsklassen samengaat met uitgebreider informatiegedrag. 
Bij de leden alleen is er verder nog een samenhang met 'inkomenswaar-
dering' en 'voorkeur voor rationele keuzeregels'. De leden, die min-
der over hun inkomen tevreden zijn en een voorkeur hebben voor ratio-
neel keuzegedrag, hebben zich wat uitgebreider geïnformeerd. 
Tenslotte is er nog de uit tabel 20, pagina 149, bekende samenhang 
met vergelijkend warenonderzoek. De leden, die de Consumentengids ge-
lezen hebben, hebben zich ook meer uit andere bronnen geïnformeerd. 

In de tweede analyse, na toevoeging van de signifikante interaktieter-
men, zijn bij de leden van de individuele variabelen, op het .05- 
niveau, nu ook 'opleiding' en 'werkende gehuwde vrouw' signifikant. 
Opleiding heeft een interaktie-effekt met het hebben gelezen van de 
Consumentengids (no.14), wat betekent dat vooral onder de hoger opge-
leiden, met name de akademici, door degenen, die de Consumentengids 
hebben gelezen, ook vaker andere bronnen zijn gebruikt (r = .52 tegen 
r = .30). 
Werkende gehuwde vrouw heeft een interaktie met 'voorkeur voor ratio-
nele keuzeregels' (no.5). Bij de niet-werkende vrouwen hebben degenen 
met een voorkeur voor rationeel keuzegedrag zich iets uitgebreider ge-
informeerd (r = .14 tegen r = -.06). Van de individuele variabelen is 
er bij de leden verder nog een interaktie van inkomen met 'voordelig 
gekocht' (no.6). 
Vooral onder de hogere inkomens hebben de leden, die voordelig hebben 
gekocht, zich uitgebreider geïnformeerd (r = -.27 tegen r = -.04). 

Bij de niet-leden blijkt bij de individuele variabelen de samenhang 
met gezinsgrootte te zijn verdwenen, waarvoor twee interakties in de 
plaats zijn gekomen, en is de samenhang met leeftijd, door een inter-
aktie-effekt met 'dringende behoefte', aanzienlijk versterkt. 
Gezinsgrootte heeft bij de niet-leden een interaktie met 'dringende 
behoefte' (no.11) en 'voorkeur voor rationele keuzeregels' (no.1). 
De eerste interaktie betekent dat bij een niet-dringende behoefte de 
grotere gezinnen zich iets meer hebben geïnformeerd en bij een drin-
gende behoefte de kleinere (niet-leden: r = .13 tegen r = -.11). 
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De tweede interaktie betekent dat een voorkeur voor rationeel keuze-
gedrag vooral bij de kleinere, één- of tweepersoonshuishoudingen, 
samenhangt met uitgebreider informatiegedrag en minder bij de grotere 
gezinnen (leden: r = .46 tegen r = .12). 
De relatief sterke interaktie van leeftijd met dringende behoefte 
(no.12) bij de niet-leden betekent dat het zich uitgebreider infor-
meren door de jongeren vooral bij een niet-dringende behoefte voor-
komt en minder bij een dringende behoefte (leden: r = -.18 tegen 
r = -.05). 

Van de situatievariabelen zijn bij de leden, na toevoeging van de 
interaktietermen, de eigen bijdragen van 'niet/wel in winkel gekocht' 
en 'voordelig gekocht' verdwenen, waarvoor interakties in de plaats 
zijn gekomen. 
'Niet/wel in winkel gekocht' interakteert met 'mediaan betaalde 
prijs' (no.13), wat betekent dat de samenhang tussen de prijs van 
het produkt en de uitgebreidheid van informatieverschaffing ver-
schilt, naar gelang wel of niet in een winkel is gekocht. Wanneer in 
een winkel is gekocht heeft men zich bij duurdere produkten uitge- 
breider geïnformeerd dan wanneer dit niet het geval is (r = .30 tegen 
r = .13). Eenzelfde interaktie was er ook bij het lezen van de Consu-
mentengids (vgl. pagina 200). 
De prijs van het produkt int erakteert verder nog met 'voorkeur voor 
rationele keuzeregels' (no.2). De leden met een voorkeur voor 
rationeel keuzegedrag hebben zich vooral bij produkten uit de midden-
ste prijsklasse, van f 400 - 800, uitgebreider geïnformeerd, meer dan 
wanneer ze goedkopere of duurdere produkten hebben gekocht (r = .27 
tegen r = .09 (‹f 200) en r = .09 ()f 800). 
Bij de niet-leden is deze samenhang het grootst in de duurste prijs-
klasse, bij produkten boven f 800 (interaktie 2 en 3). 
Door toevoeging van deze interakties van 'mediaan betaalde prijs' is 
bij de leden de bijdrage van deze variabele gesplitst in een negatief 
eigen effekt en twee positieve interaktie-effekten. 
Van de situatievariabelen heeft verder 'voordelig gekocht', behalve 
de al besproken interaktie met inkomen (no.6), zowel bij de leden als 
de niet-leden, een interaktie met 'gespecificeerdheid behoefte' 
(no.9). Degenen die al bij voorbaat bepaalde produktkenmerken belang-
rijk vonden hebben zich uitgebreider geïnformeerd, wanneer ze voor-
delig hebben gekocht dan wanneer ze niet speciaal voordelig hebben 
gekocht (r = .34 tegen r = .18). 
Op het .05-niveau is er bij de leden verder nog een interaktie tussen 
'ontevredenheid over andere dan kwaliteitsaspekten van het vorige 
produkt' en 'voorkeur voor rationeel keuzegedrag' (no.4). De leden 
met een voorkeur voor rationeel keuzegedrag hebben zich bij een der-
gelijke ontevredenheid uitgebreider geinformeerd (r = .28 tegen r = 
.08). 

Bij de niet-leden zijn in de tweede analyse de eigen bijdragen van 
de situatievariabelen 'mediaan betaalde prijs' en 'dringende behoef-
te' verdwenen, waarvoor de interakties 2, 3, 11 en 12 in de plaats 
zijn gekomen. Behalve die al bij de leden besproken zijn, zijn bij 
de niet-leden beneden het .10-niveau geen andere interakties signifi-
kant. 



210 

Van de cognitieve en informatiegedragsvariabelen tenslotte zijn in de 
tweede analyse de eigen bijdragen van 'voorkeur voor rationele keuze-
regels' en 'Consumentengids gelezen' verdwenen, waarvoor de inter-
akties 1 tot en met 5 en 14 in de plaats zijn gekomen. 

Samenvattend blijkt de verklaarde variantie hier aanzien-
lijk hoger dan in de voorafgaande analyses, wat vertrouwen 
geeft in de selektie  en  operationalisering van de, vanwege 
hun bekende of veronderstelde samenhang met informatiege-
drag, gekozen variabelen. Ook hier echter is de verklaarde 
variantie bij de leden lager dan bij de niet-leden, wat, 
met de kleinere verschillen op de individuele variabelen, 
duidt op een grotere homogeniteit van de leden bij het ge-
bruiken van informatiebronnen. 
Wat de individuele variabelen betreft, verschilt het gebrui-
ken van deze informatiebronnen bij de leden naar beroep, op-
leiding, werkende gehuwde vrouw en gezinsgrootte. 
De middenstanders en  de  hogere beroepen hebben zich wat min-
der uitvoerig geïnformeerd. De middenstanders manifesteren 
zich ook hier, evenals in vorige analyses, als een minder op 
informatiegedrag gerichte beroepskategorie. 
Wat de samenhang met opleiding betreft, hebben vooral de 
hoger opgeleiden, die de Consumentengids hebben gelezen, 
zich ook uit deze andere bronnen uitgebreider geïnformeerd. 
In de vorige analyse bleken dit voornamelijk jongere 
akademici te zijn met een middelmatig inkomen. 
Wat de werkende gehuwde vrouwen betreft, was er bij het le-
zen van de Consumentengids geen verschil met de niet mee 
werkende vrouwen. 
Bij deze andere informatiebronnen blijken, bij konstanthou-
ding van de voorkeur voor rationeel keuzegedrag, vooral de 
gezinnen, waar de vrouw niet mee werkt, zich wat uitgebrei-
der te hebben geïnformeerd. De werkende vrouwen hadden ook 
minder tussen verschillende prijsklassen vergeleken. Dit 
minder uitgebreide informatiegedrag kan vooral een gevolg 
zijn van minder tijd. 
Verder hebben bij de leden de grotere gezinnen zich wat uit-
gebreider geïnformeerd. Deze hadden ook wat vaker de Consu-
mentengids gelezen, maar alleen bij aanschaffingen boven 
f800. 
Bij de niet-leden zijn de grotere gezinnen ook meer informa-
tiegericht; deze hadden vaker tussen verschillende prijs-
klassen vergeleken en vertoonden minder metkentrouw. Zoals 
hier blijkt, hebben deze zich ook uit wat meer bronnen ge-
informeerd, maar alleen bij een niet-dringende behoefte. 
Van de kleinere gezinnen hebben zich hier die met een gro-
tere voorkeur voor rationeel keuzegedrag uitgebreider ge-
informeerd. 
Opvallend bij de leden is verder het ontbreken van een sa-
menhang met leeftijd, terwijl er bij de niet-leden wel een 
belangrijke eigen en interaktie-samenhang is. 
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De informatieverschaffing uit deze bronnen is bij de leden 
kennelijk meer onafhankelijk van leeftijd dan bij de niet-
leden. 

Van de cognitieve variabelen bleek de inkomenswaardering 
noch samen te hangen met het vergelijken tussen verschillen-
de prijsklassen noch met het lezen van vergelijkend warenon-
derzoek. Wel blijken hier de leden en niet-leden, die hun 
inkomen relatief lager waarderen, zich wat vaker via deze 
andere bronnen te hebben geïnformeerd. 
De voorkeur voor rationeel keuzegedrag heeft hier geen eigen 
bijdrage, maar is wel een belangrijke interaktievariabele. 
Evenals bij het lezen van de Consumentengids, is er geen sa-
menhang met merkentrouw. Degenen, die opnieuw hetzelfde merk 
hebben gekocht, hebben zich dus in deze twee groepen niet 
uit minder bronnen geïnformeerd dan die een ander merk heb-
ben gekocht. 
Wat de koopsituatievariabelen betreft zijn ook hier, evenals 
bij prijsbewust gedrag en het lezen van de Consumentengids, 
de belangrijkste variabelen met een positieve samenhang: het 
bij voorbaat weten hoeveel men wil besteden, een voorkeur 
voor één of enkele merken en geinteresseerdheid in bepaalde 
produktkenmerken. Degenen, die niet in een winkel hebben ge-
kocht, hebben niet alleen minder vaak de Consumentengids ge-
lezen, maar zich ook uit andere bronnen minder geïnformeerd. 
Uit de vorige analyse bleek dat de leden, die voordelig heb-
ben gekocht, vaker de Consumentengids hadden gelezen. Een 
dergelijke samenhang is er bij deze andere informatiebronnen 
alleen bij de hogere inkomens en bij degenen die al bij 
voorbaat relatief sterk in bepaalde produktkenmerken waren 
geïnteresseerd. 
Wat de prijs van het produkt betreft, is er een sterkere sa-
menhang met het gebruiken van deze andere bronnen dan met 
het lezen van vergelijkend warenonderzoek. Wanneer in een 
winkel is gekocht, zijn bij een duurder produkt zowel vaker 
de Consumentengids gelezen als andere bronnen gebruikt. De 
dringendheid van de behoefte speelt bij het gebruiken van 
deze andere bronnen een grotere rol dan bij het raadplegen 
van vergelijkend warenonderzoek, wat ook maar weinig tijd 
vergt. 
Anders dan bij het lezen van de Consumentengids, zijn er 
hier wel indikaties voor een samenhang tussen de ontevreden-
heid over het vorige produkt en het gebruiken van informa-
tiebronnen. De leden met een voorkeur voor rationeel keuze-
gedrag en die ontevreden waren over uiterlijke, niet kwali-
teitsaspekten, van hun vorige produkt, hebben zich uitge-
breider uit deze andere bronnen geïnformeerd. Deze bronnen 
zijn ook meer dan vergelijkend warenonderzoek voor deze as-
pekten kompetent (vgl. paragraaf 2.9). 
Uit deze en de vorige analyse blijkt dat de belangrijkste 
variabelen die verschillen in het gebruiken van deze andere 
bronnen verklaren, ook met het lezen van vergelijkend waren-
onderzoek samenhangen. 
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De samenhangen met vergelijkend warenonderzoek zijn alleen 
over het algemeen zwakker, waarvoor bij de vorige analyse 
enkele oorzaken zijn genoemd. 

Uit tabel 20, pagina 149, bleek dat de leden, die de Consumentengids 
hadden gelezen, zich ook vaker uit andere bronnen hadden geïnformeerd. 
Om na te gaan wat de specifieke kenmerken zijn van deze groep met een 
kumulatief gebruik van informatiebronnen en van de andere groepen, is 
een stapsgewijze diskriminant-analyse uitgevoerd, waarbij de volgende 
vier groepen zijn onderscheiden: 
1) niet Consumentengids gelezen/geen of een andere bron gebruikt 

(N = 352); 
2) niet Consumentengids gelezen/meer dan een andere bron gebruikt 

(N = 172); 
3) Consumentengids gelezen/geen of een andere bron gebruikt (N = 150); 
4) Consumentengids gelezen/meer dan een andere bron gebruikt 

(N = 227). 

Als diskriminerende variabelen zijn dezelfde variabelen als in voren-
staande analyse bij de niet-vwo bronnen gebruikt. Het gebruikte SPSS-
programma selekteert suksessievelijk variabelen tot een signifikan-
tieniveau van .50. 
Het doel van een dergelijke analyse is het bepalen van groepen varia-
belen, waarop de vier groepen zo maximaal mogelijk verschillen. Dit 
geschiedt door het vormen van lineaire kombinaties van diskrimineren-
de variabelen, of diskriminant funkties. Bij N-groepen kunnen N-1 van 
dergelijke funkties worden onderscheiden, in dit geval dus drie. Het 
belang van de funktie, in de zin van de hierdoor verklaarde variantie, 
kan aan het kwadraat van de canonische korrelatie-koëfficiënt worden 
beoordeeld. Deze kogfficignten waren voor de drie funkties respektie-
velijk .53, .21 en .16. De bijdrage van de derde funktie was niet sig-
nifikant, deze is daarom verwijderd. Met behulp van de resterende twee 
funkties kon van de eerste groep 81 % juist worden geklassificeerd, 
van de tweede groep 8,7 %, van de derde groep 14,7 % en van de vierde 
groep 67,8 %. Gemiddeld kon 54 % juist worden geklassificeerd, wat nog 
enigszins kan zijn geflatteerd, omdat zowel voor het berekenen van de 
funktie, als voor het klasseren, dezelfde personen zijn gebruikt 
(Morrison, 1969). 
Uit deze uitkomsten blijkt een aanzienlijke overlap tussen de groepen, 
waarbij vooral de leden van de 'tussengroepen' twee en drie weinig 
nauwkeurig kunnen worden onderscheiden. 

Een duidelijke presentatie van de min of meer specifieke kenmerken van 
elke groep, op grond van de variabelen met een signifikante bijdrage, 
geeft een grafische voorstelling, zoals in figuur 18, pagina 213 
(Barnaby and Reizenstein, 1976). 

In de figuur zijn de beide funkties weergegeven, de vier groep-
centroiden en de signifikante diskriminerende variabelen (p<.50). De 
grootte van de gestandaardiseerde diskriminant-koëfficiënten wordt 
weergegeven door de projekties van de variabelen-vektoren op de 
funktie-assen. Zo zijn voor variabele 14-D3 de diskriminant-kogffi-
canten bij funktie 1: -.21 en bij funktie 2: .51, 
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Figuur 18:  Diskriminant-analyse van de kenmerken van leden van de 
Consumentenbond, die wel of niet de Consumentengids hebben 
gelezen, in kombinatie met de mate waarin ze andere infor-
matiebronnen hebben gebruikt. 

In de figuur is dit weergegeven door een projektie van 21 mm. op 
funktie-as 1 en voor 51 mm. op funktie-as 2. (De figuur is met de 
faktor 0,8 verkleind). In hoeverre de variabelen bij de verschillen-
de groepen 'laden', wordt weergegeven door de projektie van de 
variabelen-vektoren. 

Groep 4 (Consumentengids gelezen, meerdere andere bronnen gebruikt) 
is de groep van de meest uitgebreide informatieverschaffers en die 
ook het meest duidelijk kan worden onderscheiden. Deze blijkt vooral 
te bestaan uit leden, die een duurder produkt hebben gekocht 
(variabele 15a-D3: boven f800; variabele 15a-D2: van /400 - 800; 
variabele 15a-D1: van f200 - 400); met een voorkeur voor een of en-
kele merken (variabele 11-D1 en variabele 11-D2); die in een winkel 
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hebben gekocht (variabele 16); prijsbewust hebben gekocht (variabele 
21) en met een voorkeur voor raticmeel keuzegedrag (variabele 20). 
Groep  3  (Consumentengids gelezen, geen andere bronnen gebruikt) be-
staat meer uit leden, die bepaalde produktattributen al bij voorbaat 
belangrijk vonden (variabele 14-D3: bepaalde kwalitatieve én niet-
kwalitatieve aspekten belangrijk; variabele 14-D2: kwalitatieve as-
pekten belangrijk; variabele 14-D2: niet-kwalitatieve aspekten be-
langrijk); met een dringende behoefte (variabele 13) en hogere oplei-
ding (variabele 1). 
Groep  2  (Consumentengids niet gelezen, wel meer dan een andere bron 
gebruikt) lijkt sterk op groep 4. Beide groepen zijn uitgebreide in-
formatieverschaffers. Ook deze groep bestaat vooral uit kopers van 
dure produkten (variabele 15a-D3: boven /800; variabele 15a-D2: van 
f400  -  800) en die in een winkel hebben gekocht (variabele 16). 
Verder uit grotere gezinnen (variabele 6), met een lagere inkomens-
waardering (variabele 19), alleenstaanden (variabele 7-D3) en die 
prijsbewust hebbcn gekocht (variabele 21). 
Groep 1 (niet Consumentengids gelezen, geen of maar een andere bron 
gebruikt) is de groep, die zich uit de minste bronnen heeft geïnfor-
meerd en die ook vrij duidelijk kan worden onderscheiden. Deze be-
staat vaker uit leden, die voordelig hebben gekocht (variabele 12), 
middenstanders (variabele 2-D1), ouderen (variabele 4) en die niet 
bij voorbaat wisten hoeveel ze gingen besteden (variabele 17). 

Kumulatief gebruik van informatiebronnen, van vergelijkend 
warenonderzoek én van meerdere andere bronnen, blijkt bij 
de leden dus vooral voor te komen bij de aanschaf van duur-
dere produkten, bij een voorkeur voor bepaalde merken, wan-
neer niet buiten het normale winkelapparaat om is gekocht 
en wanneer prijsbewust is gekocht. Dat behalve vergelijkend 
warenonderzoek weinig andere bronnen worden gebruikt, waar-
bij sprake kan zijn van een substitutie-effekt, komt vaker 
voor, wanneer men bepaalde kwaliteitskenmerken erg belang-
rijk vindt en bij een dringende behoefte, wanneer de tijd 
ontbreekt om zich anderszins te oriënteren. Ook hoger opge-
leiden gebruiken wat vaker voornamelijk vergelijkend waren-
onderzoek. 
Grotere gezinnen, alleenstaanden en leden met een lagere 
inkomenswaardering, hebben andere bronnen vaker en verge-
lijkend warenonderzoek minder gebruikt. 
Ouderen en middenstanders, die zich vooral met hun beroeps-
rol identificeren en leden die niet voordelig hebben ge-
kocht en die niet bij voorbaat wisten hoeveel ze gingen be-
steden, hebben de minste informatiebronnen geraadpleegd. 
Dat vergelijkend warenonderzoek vaak in kombinatie met, en 
minder in de plaats van andere bronnen werd gebruikt, bleek 
ook in de op pagina 72 besproken andere onderzoeken. 
In tabel 19 op pagina 148 bleek verder dat de leden in het 
gebruiken van de niet-vwo bronnen niet van vergelijkbare 
niet-leden verschillen. 
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Deze bevinding komt overeen met Engledow (1971), die bij de 
leden wel meer kritiek op de reklame vond, maar toch geen 
minder gebruik van commerciële informaties. 
Zoals op pagina 72 vermeld, is de oorzaak van kumulatief 
bronnengebruik waarschijnlijk de specifieke kompetentie van 
de verschillende bronnen. 
Vergelijkend warenonderzoek is speciaal voor bepaalde kwali-
teitsaspekten kompetent en de andere bronnen meer voor ande-
re aspekten (vgl. paragraaf 2.9). Door op een brede informe-
ring gerichte konsumenten zullen bronnen daarom elkaar aan-
vullend worden gebruikt. Of de verschillende bronnen inder-
daad voor informatie over verschillende produktaspekten wor-
den gebruikt, wordt in de volgende analyse onderzocht. 

5.2.7 Afhankelijke variabele: informaties over produktkenmerken  
Deze variabele geeft het aantal en de soort produktkenmerken weer, 
waarover men zich via het lezen van de Consumentengids en andere 
bronnen heeft geïnformeerd, blok F in het analyseschema. 

Zoals beschreven bij de operationalisering, op pagina 150, zijn deze 
ingedeeld in kwalitatieve (variabele 25a) en niet-kwalitatieve pro-
duktkenmerken (variabele 25b). 
Naar het aantal van deze kenmerken, waarover men zich heeft geïnfor-
meerd, waren er tussen de leden en de kontrolegroep niet-leden nauwe-
lijks verschillen (vgl. pagina 151). 
Welke van de voorspellers bijdragen aan de soort en het aantal pro-
duktattributen waarover men zich heeft geïnformeerd, blijkt uit de 
analyse op pagina 216. Voor alle variabelen zijn ook interakties met 
het wel of niet hebben gelezen van de Consumentengids onderzocht, 
waarvan er twee signifikant waren. Deze zijn niet als aparte voor-
spellers toegevoegd, maar zullen bij de betreffende variabelen wor-
den besproken. 

De belangrijkste verklarende variabelen voor de soort en het aantal 
produktkenmerken waarover men zich heeft geïnformeerd, zijn de soort 
en het aantal geraadpleegde bronnen (variabelen 23 en 24). De samen-
hangen zijn daarbij in overeenstemming met de specifieke bronkompe-
tenties (vgl. paragraaf 2.9). De Consumentengids is bij de leden de 
belangrijkste bron voor informatie over kwaliteitsaspekten. Voor de 
niet-kwaliteitsaspekten zijn echter de andere bronnen van meer belang. 
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Tabel 43:  
Multipele regressie-analyse met informatieverschaffing over produkt-
dimensies als afhankelijke variabele. 

te voorspellen: informatieverschaffing over: 
kwalitatieve produkt- 
dimensies (var.25a) 

niet-kwalitatieve pro-
duktdimensies (var.25b) 

bij: leden Cons. kontrolegroep leden Cons. kontrolegroep 
Bond niet-leden CB Bond niet-leden CB 

voorspelbaar (B2): .27 .34 .22 .35 
door: standb ps stand b pt standb pil stand b 
blok A: individuele variabelen: 
var. 7 -02: full time werkende vrouw .06 .10 
var. 7 -D3: ongehuwden -.17 .001 -.12 .01 
var. 5: 	gezinsstruktuur -.09 .10 
var. 2 -D3: beroep: hogere beroepen -.19 .01 -.11 .05 -.12 .10 
var. 1: 	opleiding koper .14 .001 
var. 6:  gezinsgrootte 
blok B: situatievariabelen: 

-.09 .10 

var.15a-D1: mediane prijs: f200 - 399 -.15 .001 -.08 .05 
var.15a-D2: mediane prijs: f400 - 799 .06 .10 .19 .001 
var.15a-D3: mediane prijs: 	>1800 -.07 .05 .13 .01 .16 .001 
var.15b: 	relatief betaalde prijs .11 .001 .09 .01 
var.16: 	niet/wel in winkel gekocht .08 .05 
var.18: 	tijdsverloop vwo 
var.14: 	gespecificeerdheid behoefte: 

-.06 .10 -.06 .05 

Dl: niet-kwalitatieve keuze-
kriteria .16 .001 .14 .001 

D2: kwalitatieve keuzekriteria .11 .001 .20 .001 
D3: niet-kwalitatieve en kwali-

tatieve keuzekriteria 
var.11 -D2: merkvoorkeur: voor 2 á 3 

merken 

.13 

.07 

.001 

.05 

.06 .10 

var.12: 	voordelig gekocht 
var.10 -D1: ontevreden kwaliteit vorig 

produkt 
var.10 -02: ontevreden niet-kwaliteits-

aspekten vorig produkt 

.09 

.10 

.15 

.05 

.01 

.001 

.06 .10 .13 

.12 

.001 

.01 
var.17: 	prijsbekendheid 
blokken C en D: cognitieve variabelen: 

-.06 .10 -.09 .05 

var.20: 	voorkeur voor rationele 
keuzeregels .07 .05 

var.21: 	prijsbewustheid .14 .001 
var.22 -D1: geen merkentrouw -.13 .05 
var.22 -D2: geen vorig produkt 
blok E: informatiegedragsvariabelen: 

-.12 .05 

var.23: 	Consumentengids gelezen 
var.24: 	gebruiken van andere infor- 

matiebronnen dan vwo 

.25 

.20 

.001 

.001 

.08 

.37 

.10 

.001 

.09 

.29 

.01 

,.001 .37 .001 

De samenhang hier met het lezen van de Consumentengids duidt er verder 
op dat de Gids niet uitsluitend voor de aanbevelingen wordt ingezien, 
maar gedetailleerd wordt gelezen. Het belang van de Consumentengids, 
speciaal voor informaties over kwaliteitsaspekten, blijkt te meer uit 
een interaktie met andere bronnen. Bij de leden, die niet de Gids had-
den gelezen, is de samenhang tussen het gebruiken van andere bronnen 
(variabele 24) en het aantal kwaliteitsaspekten, waarover men zich ge-
informeerd heeft: r = .42. Bij de leden, die de Gids wel hadden gele-
zen, is deze samenhang: r = .08. Hoewel, zoals uit tabel 42 op pagina 
206 bleek, de leden, die  de  Gids hadden gelezen, zich ook vaker uit 
andere bronnen hadden geïnformeerd, dragen deze laatste dus nauwelijks 
extra bij aan het aantal kwaliteitsaspekten, waarover men zich heeft 
gernformeerd. 
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Ook bij de niet-kwaliteitsaspekten is er een dergelijke interaktie 
tussen de beide soorten bronnen, maar hierbij is het verschil kleiner: 
r = .46 tegen r = .20. 
Aan de gernformeerdheid over deze aspekten dragen deze andere bronnen 
dus wél extra bij. 
De eigen bijdrage van elke bron apart aan de soort en het aantal pro-
duktkenmerken, waarover men zich heeft geInformeerd, blijkt uit de 
partiële korrelatie-koëfficignten in de onderstaande tabel. 

Tabel 44:  
Partiële korrelaties tussen de informatiebronnen en de soort en het 
aantal produktattributen, waarover men zich heeft geinformeerd. 

kwalitatieve 
produktdimensies 

niet-kwalitatieve 
produkt dimensies 

leden Cons. 
Bond 

niet-leden 
Cons.Bond 

leden Cons. 
Bond 

niet-leden 
Cons.Bond 

informatiebronnen: part. r part. r part. r part. r 

lees- en kijk-
materiaal 
vrienden/kennissen 
winkelbezoek 
Consumentengids 

.13 

.18 

.10 

.28 

.39 

.03 

.15 

.17 

.30 

.10 

.12 

.10 

.39 

.04 

.22 

.02 

Bij de leden zijn de Consumentengids en vrienden of kennissen de be-
langrijkste informatiebronnen over kwaliteitsaspekten. De 45 niet-
leden, die de Consumentengids hadden gelezen, hebben deze ook voorna-
melijk hiervoor gebruikt. De andere niet-leden hebben zich via ander 
lees- en kijkmateriaal over de kwaliteit getracht te informeren, zoals 
via advertenties, folders, postorderkatalogi en kranten of tijd-
schriftartikelen. Zoals in tabel 19 op pagina 148 bleek, heeft 5,6 % 
van de niet-leden zich hierdoor ook over testresultaten geïnformeerd. 
Dit in hoofdzaak commerciële materiaal is zowel bij de leden als de 
niet-leden de belangrijkste bron voor informaties over uiterlijke, 
niet kwaliteitsaspekten. De niet-leden informeren zich hierover ook 
vaker door winkelbezoek. Winkelbezoek is bij de niet-leden belang-
rijker dan bij de leden die, zoals op pagina 174 bleek, meer op 
schriftelijke bronnen zijn gericht. 

Wat de samenhang met de andere variabelen in tabel 43, pagina 216, be-
treft, zijn er ook bij deze informatiegedragsvariabele naar individuele 
kenmerken weinig verschillen. Bij de leden hebben de hoger opgeleiden 
zich wat meer over de niet-kwalitatieve kenmerken gernformeerd en de 
hogere beroepen, evenals bij de niet-leden, wat minder. 
Bij de niet-leden hebben de alleenstaanden zich over beide soorten 
produktattributen wat minder geïnformeerd en is er ook bij de kwali-
teitsaspekten een negatieve samenhang met hoger beroep. Zoals uit 
tabel 42 op pagina 206 bleek, hebben de hogere beroepen zich ook uit 
mindere bronnen geinformeerd. 
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Evenals in de vorige analyses zijn er ook hier grotere verschillen 
naar situatiekenmerken, met als relatief belangrijkste de interesse in 
bepaalde produktkenmerken (variabele 14). De leden en niet-leden, die 
al bij voorbaat bepaalde kwalitatieve of niet-kwalitatieve kenmerken 
van belang vonden, hebben zich hier ook meer gedetailleerd over gein-
formeerd. 
Verder is er een samenhang met 'prijsbekendheid' en 'voordelig ge-
kocht'; deze laatste is echter omgekeerd als in de beide analyses met 
informatiebronnen als afhankelijke variabele. Degenen, die voordelig 
hebben gekocht, hebben zich wat minder uitgebreid over produktkenmer-
ken georiënteerd. Dit wijst erop dat een voordelige aanschaf enerzijds 
vaker het gevolg is van uitgebreidere oriëntatie uit meerdere bronnen, 
maar anderzijds samengaat met een minder gedetailleerde informering 
over produktattributen. 
De leden en niet-leden, die al bij voorbaat wisten hoeveel ze gingen 
besteden, hebben zich wat uitgebreider over de uiterlijke kenmerken 
van het produkt georiënteerd. Deze waren waarschijnlijk meer ge-
interesseerd in een bepaald type of model. 
Bij de leden is er, anders dan bij de niet-leden, geen duidelijke sa-
menhang tussen de prijs van het gekochte produkt en het aantal pro-
duktattributen, waarover men zich heeft gernformeerd. Bij de niet-
leden is er wel een dergelijke samenhang en hebben deze zich bij duur-
dere produkten zowel over meer kwaliteits- als niet-kwaliteitsaspekten 
geinformeerd. Wel is er bij de leden voor beide soorten produktkenmer-
ken enige samenhang met de relatief betaalde prijs: degenen, die een 
relatief duur model hebben gekocht, hebben zich uitgebreider over de 
produktattributen geïnformeerd. Deze hebben ook meer tussen prijsklas-
sen vergeleken en meer informatiebronnen gebruikt, wat erop wijst dat 
de koop van deze duurdere modellen weloverwogen aanschaffingen zijn 
geweest. 
Bij de leden is er verder nog enige samenhang met 'niet/wel in winkel 
gekocht' en 'merkvoorkeur'. De leden, die in een winkel hebben ge-
kocht en een voorkeur hadden voor twee 	drie merken, hebben zich iets 
vaker over kwaliteitsaspekten geïnformeerd. 
Voor het eerst is nu ook de variabele 'tijdsverloop vwo' signifikant, 
die de ouderdom van de vwo's aangeeft. De samenhang duidt erop dat de 
oudere vwo's wat minder gedetailleerd dan de meer recentere zijn ge-
lezen. 
Bij de niet-leden is er nog een samenhang met ontevredenheid over het 
vorige produkt. Deze hebben zich over de aspekten, waarover ze bij het 
vorige produkt ontevreden waren, wat uitvoeriger geinformeerd. 

Van de cognitieve variabelen is er bij de leden enige samenhang met 
'voorkeur voor rationele keuzeregels'. De leden met een dergelijke 
voorkeur hebben zich wat meer over kwaliteitsaspekten geinformeerd. 
Bij de niet-leden is er een samenhang met 'prijsbewustheid en dummy-
variabelen van 'merkentrouw'. De eerste samenhang betekent dat de 
niet-leden, die meer tussen verschillende prijsklassen hebben verge-
leken, zich uitgebreider over kwaliteitsaspekten hebben geïnformeerd. 
Dit kan erop duiden dat de niet-leden zich vaker over kwaliteitsas-
pekten informeren door tussen verschillende prijsklassen te vergelij-
ken, waarvoor de leden de Consumentengids kunnen gebruiken. 
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De samenhang met 'merkentrouw' betekent dat de niet-leden, die opnieuw 
hetzelfde merk hebben gekocht (intercept), zich wat uitgebreider over 
de uiterlijke kenmerken hebben geïnformeerd dan die een ander merk ge-
kocht hebben (variabele 22-D1), of pas voor het eerst zo'n produkt 
kochten (variabele 22-D2). 
Dezelfde samenhang was er ook bij de leden, maar was daar alleen als 
interaktie met het hebben gelezen van vergelijkend warenonderzoek sig-
nifikant. Bij de leden, die opnieuw hetzelfde merk hebben gekocht, 
hebben degenen, die de Consumentengids hebben gelezen, zich over meer 
uiterlijke kenmerken georiënteerd (r = .45) dan bij de leden, die een 
ander merk hebben gekocht (r = .28) of nog niet eerder zo'n produkt 
hadden (r = .21). Dit betekent waarschijnlijk dat degenen, die het-
zelfde merk opnieuw hebben gekocht, vanuit hun bekendheid hiermee, 
speciale aandacht hebben voor de verschillen in uiterlijke kenmerken 
tussen het oude en het nieuwe model en waarbij de leden ook bij het 
lezen van de Consumentengids hierop hebben gelet. 

Samenvattend blijken informatiebronnen inderdaad naar hun 
specifieke kompetentie te worden gebruikt. De leden gebrui-
ken voor informaties over kwaliteitsaspekten vooral de Con-
sumentengids en in mindere mate informaties van vrienden 
of kennissen. De niet-leden trachten zich vooral uit com-
mercieel lees- en kijkmateriaal over de kwaliteit te infor-
meren. 
Voor informaties over uiterlijke produktkenmerken is deze 
laatste bij zowel de leden als de niet-leden de belangrijk-
ste bron, waarbij de niet-leden zich hierover ook vaker via 
winkelbezoek informeren. 
Zoals op pagina 72 vermeld, waren er in een onderzoek van 
Thorelli indikaties bij leden van konsumentenorganisaties 
voor een substitutie van ervaringsinformatie van anderen 
door het lezen van vergelijkend warenonderzoek. 
Uit tabel 44 op pagina 217 en de korrelatiematrix in tabel 
20 op pagina 149 blijkt dat dit hier niet het geval is. Wel 
is er een dergelijke substitutie met commercieel lees- en 
kijkmateriaal, waarvan de leden bij het zich informeren 
over kwaliteitsaspekten veel minder gebruik maken. 
Wat de andere variabelen betreft zijn er ook hier bij de in-
dividuele slechts geringe verschillen, bij de niet-leden wat 
meer dan bij de leden. Van de situatievariabelen hebben 
vrijwel dezelfde variabelen een bijdrage als in de analyses 
over het gebruiken van informatiebronnen. 

Uit deze analyse bleek dat de commerciële bronnen door de leden wel 
voor niet-kwalitatieve, maar minder voor informaties over kwaliteits-
aspekten worden gebruikt, waarvoor meer van vergelijkend warenonder-
zoek gebruik wordt gemaakt. 
In het verband met marktmacht betekent dit bij deze leden een ge-
ringere afhankelijkheid van aanbiedersinformatie en door een betere 
toegankelijkheid van objektieve produktkenmerken de mogelijkheid voor 
rationeler keuzegedrag. 
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Vanwege deze substitutie van commerciële door neutrale informatie en 
de grotere marktdoorzichtigheid, die daar het resultaat van is, kan 
vergelijkend warenonderzoek een neutraliserend effekt hebben op de 
reklame en bepaalde marketingstrategieën, zoals die vooral op psycho-
logische produktdifferentiatie zijn gericht. 

In hoeverre het lezen van vergelijkend warenonderzoek ook invloed op 
de merkenkeuze heeft, wordt in de volgende analyse onderzocht. 

5.2.8 Afhankelijke variabele: in de Consumentengids aanbevolen merken  
gekocht  
In het analyseschema is dit de keuzevariabele, waarmee het effekt van 
vergelijkend warenonderzoek op de merkenkeuze is bepaald. 

Uit tabel 21 op pagina 153 bleek dat 26,6 % van de leden een aanbevo-
len merk had gekocht en 13,3 % ook een aanbevolen type. Bij de niet-
leden had 25,5 % een aanbevolen merk gekocht en 5,3 % een aanbevolen 
type. Weliswaar heeft dus 39,9 % van de leden een aanbevolen merk ge-
kocht, maar de verschillen met de niet-leden zijn vrij gering. 
Alvorens na te gaan welke variabelen aan het kopen van aanbevolen mer-
ken bijdragen, zullen we deze uitkomst eerst enigszins nuanceren en op 
verklaringen voor de geringe verschillen tussen de leden en niet-leden 
ingaan. 

Een voor de hand liggende oorzaak kan uiteraard zijn het niet hebben 
gelezen van de Consumentengids, maar 41,8 % van de leden had de Gids 
gelezen. Wat de samenhang hiervan is met de merkenkeuze blijkt uit 
tabel 45 op pagina 221. 

De samenhang bij de leden is: r = .19. Het niet hebben gelezen van de 
Consumentengids verklaart dus maar voor een klein deel waarom geen 
aanbevolen merk is gekocht. Deze uitkomsten zijn echter het gemiddelde 
voor een grote groep van  74  duurzame produkten, zodat deze samenhang 
per produkt, of tussen bepaalde produktgroepen, kan verschillen. 
Bij de meeste produkten waren de gekochte aantallen te klein om dit 
te onderzoeken, zodat dit alleen is gedaan bij die produkten, waarvan 
er door de leden 15 of meer waren gekocht. De verschillen in 'aanbe-
volen merk gekocht' zijn getoetst tussen de leden, die voor de aan-
schaf de Consumentengids hadden gelezen en die dat niet hadden gedaan 
en met de niet-leden, die niet de Consumentengids hadden gelezen. 
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Tabel 45:  
Het wel of niet hebben gelezen van de Consumentengids voor de aan-
schaf en het kopen van daarin aanbevolen merken en typen. 

leden Consumen-
tenbond 

kontrolegroep niet 
leden Cons.Bond 

Gids wel 
gelezen 

Gids niet 
gelezen 

Gids wel 
gelezen 

Gids niet 
gelezen 

N . 374 N = 510 N = 45 N = 516 

van gekochte produkt is: 
merk en type niet aanbevolen 50,8 65,5 68,9 67,6 
merk aanbevolen, type niet 30,2 24,9 22,2 27,1 
merk en type aanbevolen 19,0 9,6 8,9 5,2 

totaal  100  100  100  100 

Bij Ns 20 is getoetst met de Fisher's exact test, bij N> 20 met Chi-
kwadraat (Siegel, 1956). De gevonden eenzijdige overschrijdingskansen 
zijn vermeld in tabel 46 op pagina 222. De volledige produktenlijst 
is vermeld in bijlage 2. 

Bij de produkten met een -teken was het verschil omgekeerd: de leden, 
die niet de Consumentengids hebben gelezen of de niet-leden hebben 
dan vaker een aanbevolen merk gekocht. 

Een duidelijk effekt van het hebben gelezen van vergelijkend warenon-
derzoek op de merkenkeuze kan alleen worden aangenomen, wanneer de p-
waarden in de beide toetsingen laag zijn. Wanneer de leden, die de 
Consumentengids hebben gelezen, dus duidelijk vaker dan de beide groe-
pen niet-lezers aanbevolen merken hebben gekocht. 
Dit is maar bij vijf produkten het geval: no.64: zonnescherm; no.36: 
gevelkachel; no.22: stofzuiger; no.14: draagbare radio en no.10: pla-
tenspeler. 
Bij dit laatste produkt is bij de toetsing tussen de leden geen p-
waarde ingevuld, omdat maar één koper geen vergelijkend warenonderzoek 
had gelezen. Van de andere 14, die wel de Gids hadden gelezen, hadden 
er echter 12 een aanbevolen merk gekocht. 
Bij de produkten no.15: autoradio; no.30: afwasmachine en no.54: 
strijkijzer, zijn de uitkomsten inkonsistent. 
Bij autoradio en afwasmachine is er wel een signifikant verschil met 
de niet-leden, maar geen verschil tussen de twee groepen leden. Bij 
het strijkijzer is dit juist omgekeerd. 
Bij enkele produkten is er een vrij konsistent patroon van negatieve 
verschillen: bij drie-sterren koelkasten, wasautomaten, autobanden, 
koffiezetapparaten en geluidsbanden hebben zowel de leden, die niet 
de Consumentengids hadden gelezen én de niet-leden vaker aanbevolen 
merken gekocht. Deze negatieve verschillen kunnen niet goed worden 
verklaard. 
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Tabel 46:  
Toetsingsverschillen in aanbevolen merken gekocht tussen de leden, 
die de Consumentengids hadden gelezen met de leden, die dat niet ge-
daan hadden en met de niet-leden. Bij produkten met N >15. 

prod. 
no. 
in 
bijl: 
2 

duurzaam produkt verschil tussen de 
leden, die wel en 
niet de Gids had- 
den gelezen 

p 	N 

verschil tussen de 
leden, die de Gids 
hadden gelezen en 
de niet-leden 

p 	N 

9 tuner versterker .98 22 .33 19 
10 hi-fi platenspeler - 15 .01* 25 
12 radio cassette recorder .67 18 .40 17 
13 mini radio .16 23 .49 19 
14 draagbare radio .27 17 .09* 19 
15 autoradio .76 18 .09* 13 
19 koelkast, drie-sterren -.52 21 -.90 40 
21 diepvrieskist .46 25 -.69 33 
22 stofzuiger met slang .04* 58 .23 59 
24 kleurentelevisie .87 59 .22 85 
28 wasautomaat -.32 43 -.5o 57 
30 afwasmachine .70 18 .05* 17 
31 c.v.-ketel -.55 20 - 6 
32 gevelkachel .03* 16 .03* 16 
48 autobanden -.07* 50 -.49 42 
54 strijkijzer .08* 38 .96 27 
55 koffiezetapparaat -.45 57 -.90 38 
57 herenhorloge .08* 16 .20 6 
64 zonnescherm .08* 15 .02* 22 
71 geluidsbanden -.61 16 -.15 15 

*) p<.10 

Hoewel er dus bij enkele produkten door de leden, die de Consumenten-
gids hebben gelezen, konsistent en signifikant vaker aanbevolen merk-
ken zijn gekocht, kan hierbij geen bepaald patroon of een bepaalde 
produktengroep worden onderscheiden. Hiervoor is ook het aantal van 
vijf produkten te gering en de selektie hiervan te willekeurig. 

Konkluderend blijkt er bij de duurzame produkten een duide-
lijke tendens dat de leden, die de Consumentengids hebben 
gelezen, vaker aanbevolen merken hebben gekocht. De ver-
schillen met degenen, die de Gids niet hebben gelezen zijn 
echter over het totaal en ook per produkt, op enkele uitzon-
deringen na, niet groot. Deze uitkomsten komen hierin over-
een met die bij van Lierde en Engledow (vgl. paragraaf 
3.1). 
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Behalve voor duurzame produkten is ook voor een aantal niet-duurzame 
produkten bepaald in hoeverre hiervan aanbevolen merken werden ge-
kocht. Deze waren in dezelfde periode als de duurzame produkten door 
de Consumentenbond onderzocht. De respondenten zijn gevraagd of ze 
deze produkten regelmatig kopen en welke merken men dan regelmatig 
koopt (vraag 2a). Verder ook of men wist welke hiervan in de Consu-
mentengids waren aanbevolen (vraag 3). De uitkomsten voor de 
potentieel meest geïnteresseerden, namelijk die het produkt regel-
matig kopen, zijn als volgt: 

Tabel 47:  
Koopt aanbevolen merken en kennis van aanbevolen merken bij regelma-
tige kopers van bepaalde niet-duurzame produkten. 

leden Cons.Bond die 
produkt regelmatig 
kopen 

kontrolegroep niet-leden 
die produkt regelmatig 
kopen 

kopen aan- kennen aan- N kopen aan- kennen aan- N 
bevolen bevolen bevolen bevolen 
merken merken merken merken 

produkt: 
margarine 16,7 7,5 881 10,7 2,2 559 
halvarine 20,0 3,5 510 21,0 2,8 322 
slaolie 19,7 2,5 649 8,6 0,8 400 
wasmiddel 
(witwas) 34,6 37,7 892 18,8 16,9 561 
voorwasmiddel 7,8 7,8 412 4,5 3,4 266 
sigaretten 11,4 22,7 595 7,2 9,9 396 
bier 22,6 5,5 818 21,3 0,4 502 
pindakaas 82,1 26,7 621 75,1 15,1 350 
vaatwasmiddel 
voor afwas- 
machine 65,3 37,1 202 58,8 23,5 51 

Bij deze niet duurzame produkten gezamenlijk koopt bij de 
leden gemiddeld 28,9 % aanbevolen merken en bij de niet-
leden 20,8 %. Qua grootte komt dit verschil vrijwel overeen 
met dat bij het totaal van de duurzame produkten in tabel 
21 op pagina 153. Van alle produkten op één na kopen de le-
den vaker aanbevolen merken. 
Een effekt van vwo op de merkenkeuze mag worden veronder-
steld waar relatief veel leden de aanbevolen merken ken-
nen en deze, vergeleken met de niet-leden, ook vaker kopen. 
Dit is vooral bij de wasmiddelen en in mindere mate bij 
pindakaas, sigaretten en vaatwasmiddel het geval. 
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De eerste drie zijn produkten, waarvan de onderzoeksuitkomsten ook in 
de publieksmedia veel aandacht hebben gekregen, zoals ook blijkt uit 
de hogere bekendheidsskores bij de niet-leden. Bij de wasmiddelen was 
dit omdat het onderzoek werd gepubliceerd toen deze in verband met de 
fosfaten sterk in de belangstelling stonden en omdat bleek dat de 
goedkoopste merken de beste keuze waren. Het sigaretten- en het pinda-
kaasonderzoek heeft vanwege gezondheidsaspekten veel publiciteit ge-
kregen, het laatste vanwege het aantreffen van het giftige aflatoxine. 
De hoge bekendheidsgraad bij het vaatwasmiddel voor de afwasmachine 
kan het gevolg zijn van een speciale interesse bij de selekte groep 
bezitters van dit apparaat of van informatie door de fabrikant of 
detaillist. 
Opvallend is dat bij de sigaretten de bekendheidsgraad van de aanbe-
volen merken groter is dan het percentage dat hiervan is gekocht. Dit 
duidt op de vrij rigide smaak- en merkvoorkeuren van rokers, waar het 
weten dat nicotine- en teerarme sigaretten minder slecht zijn nog 
niet hoeft te betekenen dat men hierop overgaat. 
De bekendheidsgraad bij de andere produkten is gering, waarschijnlijk 
omdat deze onderzoeken geen speciale belangstelling hebben weten te 
wekken. Deze hebben dan ook waarschijnlijk geen of nauwelijks effek-
ten op het keuzegedrag gehad. De 'impact' van de belangwekkende onder-
zoeken kan bij de leden worden versterkt door de publikaties hierover 
in de media terwijl, zoals bij de niet-leden blijkt, hierdoor ook het 
bereik wordt vergroot. 
Uit het verschil in het percentage aanbevolen merken gekocht en de be-
kendheidsgraad, blijkt dat ook veel leden en niet-leden, die niet op 
de hoogte zijn van de aanbevelingen, aanbevolen merken hebben gekocht. 
Kennelijk worden dus ook gewoon toevallig, of wellicht op grond van 
andere keuzeregels dan het gebruiken van de Consumentengids, vaak aan-
bevolen merken gekocht. Deze belangwekkende uitkomst betekent dat al-
leen een vergelijking tussen het percentage aanbevolen merken gekocht 
dan ook geen goede maatstaf is voor de bepaling van het effekt van 
vergelijkend warenonderzoek. Ook betrekkelijk kleine verschillen in 
aanbevolen merken gekocht hoeven dan nog niet te betekenen dat het 
vergelijkend warenonderzoek geen invloed heeft gehad. Degenen, die de 
Consumentengids hebben gelezen, kunnen hierdoor een aanbevolen merk 
hebben gekocht. Bij de niet-lezers kunnen kennelijk ook andere oorza-
ken tot hetzelfde resultaat leiden. Op welke dan deze oorzaken zijn en 
wat als het effekt van vergelijkend warenonderzoek kan worden gezien, 
wordt verderop in deze paragraaf ingegaan. 

Sargent (1958) vond grotere verschillen in aanbevolen merken gekocht 
tussen leden en niet-leden bij de duurzame produkten. Engledow (1971) 
daarentegen bij de niet-duurzame. Bij beide produktgroepen als geheel 
is het verschil hier even groot: ongeveer 8 % (vgl. pagina 153 en 
pagina 223). 
Over de verschillen per produkt kan hier, vanwege de kleine aantallen 
bij de duurzame produkten, geen uitspraak worden gedaan. Wel is duide-
lijk dat zowel het lezen van vergelijkend warenonderzoek (tabel 40, 
pagina 199) als het kopen van aanbevolen merken (tabel 46, pagina 222 
en tabel 47, pagina 223) tussen produkten aanzienlijk kan verschillen. 
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Welke faktoren bij de duurzame produkten aan het kopen van aanbevolen 
merken en typen bijdragen, blijkt uit de analyse in onderstaande 
tabel. 
Alle voorspellers zijn op interakties met het wel of niet hebben gele-
zen van de Consumentengids onderzocht, zodat de bijdrage hiervan meer 
genuanceerd kan worden bepaald. 

Tabel 48:  
Multipele regressie-analyse met in de Consumentengids aanbevolen mer-
ken en typen gekocht als afhankelijke variabele. 

te voorspellen: in Consumentengids 
aanbevolen merken ge-
kocht (var.26) 

bij: leden Consumentenbond 
voorspelbaar (12 2 ): .15 
door: stand 	b p$ 
blok A: individuele variabelen: 
var. 	1: 	opleiding 
blok B: situatievariabelen: 

.08 .10 

var.15a-D3: 	mediaan betaalde prijs: 'f  800 .14 .01 
var.15b: 	relatief betaalde prijs .10 .01 
var.16: 	niet/wel in winkel gekocht .06 .10 
var.17: 	prijsbekendheid 
var.14 -D3: 	gespecificeerdheid behoefte: 

.12 .001 

niet-kwalitatieve en kwalita-
tieve keuzekriteria 

blokken C en D: cognitieve variabelen: 
.09 .05 

var.19: 	inkomenswaardering 
blokken E en F: informatiegedragsvariabelen: 

-.07 .05 

var.24: 	gebruiken andere bronnen dan 
vergelijkend warenonderzoek 

interakties met var.23: Consumentengids ge- 
-.10 .05 

lezen: 
var.23: 	Jonsumentengids gelezen x 

var.11 	-D2: merkvoorkeur: voor 2 à 3 merken .11 .10 
var. 3: 	inkomen .26 .05 
var. 	4: 	leeftijd 
var.25b: ,  geinformeerdheid over niet- 

kwalitatieve produktkenmerken 

-.17 

-.12 

.10 

.10 
var.15a-D1: mediane prijs tussen f200 - 399 .14 .05 
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De verklaarde variantie is vrij gering. Zoals uit tabel 45 
op pagina 221 bleek, verklaart het hebben gelezen van de 
Consumentengids maar in geringe mate waarom een aanbevolen 
merk is gekocht. Veel leden, die de Gids hebben gelezen, 
hebben geen aanbevolen merken gekocht, terwijl daarnaast 
ook veel leden en niet-leden, die niet de Gids hebben gele-
zen, wél aanbevolen merken hebben gekocht. Het hebben gele- 
zen van de Consumentengids heeft hier zelfs geen signifikan-
te eigen bijdrage, maar alleen enkele interaktie-effekten. 
Uit deze laatste blijkt dat er een relatief grotere samen-
hang is tussen het hebben gelezen van de Consumentengids en 
het kopen van aanbevolen merken bij de hogere inkomensgroe-
pen (r = .44 tegen r = .26), bij jongeren (r  =  .47 tegen 
r = .20), bij degenen, die een voorkeur hadden voor enkele 
merken (r = .37 tegen r = .17), die zich minder over niet-
kwaliteitsaspekten hebben geïnformeerd (r = .45 tegen r = 
.18) en die een produkt in de prijsklasse van f 200  -  400 
hebben gekocht (r = .47 tegen r = .14). 

Behalve met het hebben gelezen van de Consumentengids in de-
ze subgroepen, zijn er naar individuele kenmerken verder 
vrijwel geen verschillen in aanbevolen merken gekocht. Wel 
zijn er hiernaast nog enkele samenhangen met de andere 
variabelen. Van de situatiekenmerken hebben de leden, die 
een duur produkt of model hebben gekocht, die in een winkel 
hebben gekocht, niet bij voorbaat wisten hoeveel ze gingen 
besteden en bepaalde produktkenmerken belangrijk vonden, 
vaker een aanbevolen merk gekocht. Ook de leden, die meer 
tevreden waren over hun inkomen, hebben wat vaker een aanbe-
volen merk gekocht, evenals degenen, die zich minder uitge-
breid uit andere bronnen dan vergelijkend warenonderzoek ge-
informeerd hebben. 

De kenmerken van de groepen leden, die wel of niet de Consumentengids 
hebben gelezen en daarbij wel of niet een aanbevolen merk hebben ge-
kocht, zijn verder nog met eenzelfde stapsgewijze diskriminantanalyse 
onderzocht als beschreven  op  pagina 212 e.v. Daarbij zijn de volgende 
vier groepen onderscheiden: 
1) niet Consumentengids gelezen/geen aanbevolen merk gekocht 

(N = 334) 
2) niet Consumentengids gelezen/wel aanbevolen merk gekocht (N = 176) 
3) wel Consumentengids gelezen/geen aanbevolen merk gekocht (N = 190) 
4) wel Consumentengids gelezen/wel aanbevolen merk gekocht (N = 184) 

De canonische korrelatie-kogfficiënten voor de drie funkties waren: 
.50, .32 en .17. De laatste funktie was niet signifikant en is ver-
wijderd. 
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De juist geklasseerde aantallen waren voor de eerste groep: 71,3 %, 
voor de tweede: 25,6 %, voor de derde: 38,9 % en voor de vierde: 
39,1 %. Gemiddeld was 48,5 % juist geklasseerd. Bij de drie laatste 
groepen is er dus een vrij grote overlap. 
De ladingen op de centroïde-vektoren en de diskriminant-koëfficignten 
zijn in onderstaande figuur op dezelfde grafische wijze weergegeven 
als in figuur 18 op pagina 213. 
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Figuur 19:  Diskriminant-analyse van de kenmerken van de leden van de 
Consumentenbond, die wel of niet de Consumentengids hebben 
gelezen en wel of niet een aanbevolen merk hebben gekocht. 
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Groep 4 (Consumentengids gelezen/aanbevolen merk gekocht) is de groep 
die zich in de aanschaf waarschijnlijk het meest door het vergelij-
kend warenonderzoek heeft laten leiden. Deze groep bestaat meer uit 
leden, die zich - uit het vergelijkend warenonderzoek - uitgebreider 
over de kwaliteit hebben geïnformeerd (variabele 25a); duurdere pro-
dukten hebben gekocht (variabele 15a-D3: >j* 800; variabele 15a-D1: 
f200 - 400; variabele 15a-D2: f 400 - 800; die, waarschijnlijk mede 
door het lezen van vergelijkend warenonderzoek, een voorkeur hebben 
voor één (variabele 11-D1) of enkele merken (variabele 11-D2); al bij 
voorbaat bepaalde produktkenmerken belangrijk vonden (variabele 
14-D3: kwalitatieve en niet-kwalitatieve produktattributen) en die 
niet buiten het normale winkelapparaat om hebben gekocht (variabele 
16). deze groep heeft ook wat vaker een hogere opleiding (variabele 
1). 
Groep 3 (Consumentengids gelezen/geen aanbevolen merk gekocht) be-
staat ook meer uit leden, die zich uitgebreider over de kwaliteit ge-
informeerd hebben (variabele 25a), maar die zich ook uitgebreider uit 
de niet-vwo bronnen hebben geïnformeerd (variabele 24). Deze groep 
heeft de Consumentengids dus vaker in kombinatie met andere bronnen 
gebruikt, wat nog niet hoeft te betekenen dat het vergelijkend waren-
onderzoek dan geen invloed heeft gehad. Zoals op pagina 152 vermeld, 
is het kopen van een aanbevolen merk maar één van de minstens vijf 
mogelijke effekten van vergelijkend warenonderzoek. Wat individuele 
kenmerken betreft, bestaat deze groep ook wat vaker uit hoger opge-
leiden (variabele 1) en uit gezinnen met oudere kinderen (variabele 
5). 
Groep 2 (niet Consumentengids gelezen/wel aanbevolen merk gekocht) 
bevat meer leden, die niet al bij voorbaat wisten hoeveel ze gingen 
besteden (variabele 17); met een groter gezin (variabele 6); die een 
relatief duur produkt (variabele 15a-D3: duurder dan f800) of model 
(variabele 15b) hadden gekocht en niet speciaal voordelig hadden ge-
kocht (variabele 12). 
Groep 1 (niet Consumentengids gelezen/geen aanbevolen merk gekocht) 
kan het meest eenduidig worden getypeerd. 
Deze bevat meer ouderen (variabele 4); met een lagere inkomenswaar-
dering (variabele 19); middenstanders (variabele 2-D1) en middenkader 
(variabele 2-D2). Verder is bij deze groep, evenals bij groep 3, ook 
de leeftijd van het vergelijkend warenonderzoek (variabele 18) enigs-
zins van belang. 

Uit de vrij grote tweede groep en de samenhangen met de andere varia-
belen in de regressie-analyse (tabel 48, pagina 225), blijkt dat niet 
alleen door het hebben gelezen van de Consumentengids aanbevolen mer-
ken zijn gekocht. Behalve door toeval kan dit ook het gevolg zijn van 
meer systematische oorzaken, zoals: 
1) informaties over de testresultaten via andere media; 
2) het gebruiken van andere keuzeregels dan het lezen van de Consu-

mentengids, die ook tot het kopen van aanbevolen merken kunnen 
leiden. 

De eerste reden lijkt, voor zover kan worden nagegaan, zowel bij de 
leden als de niet-leden geen belangrijke oorzaak te zijn. Uit tabel 
19, pagina 148, bleek dat maar 7,4 % (67) van de leden via andere 
visuele media dan de Consumentengids kennis had gekregen van de test- 
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resultaten en van de kontrolegroep niet-leden 5,6 % (33). Zoals op 
pagina 147 verder vermeld, hadden van deze 67 leden er 48 ook de Con-
sumentengids gelezen en van de 33 niet-leden 4. Deze aantallen zijn 
te gering om te verklaren waarom door 34,5 % (176) van de leden, die 
niet de Consumentengids hebben gelezen, een aanbevolen merk is ge-
kocht en door 32,3 % van de niet-leden (vgl. tabel 45, pagina 221). 
Wat de niet-leden betreft, bleek verder uit deze tabel dat 45 niet-
leden de Consumentengids v6ór de aanschaf hadden gelezen, zonder dat 
deze echter relatief vaker een aanbevolen merk hadden gekocht dan 
die deze niet hadden gelezen. Een andere mogelijkheid bij de niet-
leden is nog dat deze via vrienden of kennissen, die wél op de Consu-
mentengids zijn geabonneerd, of deze regelmatig lezen, mondelinge in-
formatie over testresultaten hebben gekregen. Zoals op pagina 173 
vermeld, bestond deze mogelijkheid in principe bij 16 % (93) van de 
niet-leden, waarvan er 29 ook zelf de Consumentengids hadden gelezen, 
zodat er 64 resteren. Hiervan hadden er maar 18 een aanbevolen merk 
gekocht en 5 een aanbevolen merk en type. Ook deze aantallen zijn te 
klein om uit mondelinge konsumentenbronnen het grote aantal aanbevo-
len merken te verklaren dat door de niet-leden is gekocht. 
Een andere mogelijkheid is nog dat de testuitkomsten via het winkel-
personeel worden doorgegeven. Hoewel dit incidenteel wel het geval 
zal zijn, kan het voorkomen hiervan op grote schaal echter worden be-
twijfeld. Niet elke detaillist zal de aanbevolen merken in huis heb-
ben of er commercieel belang bij hebben om juist deze te pousseren. 
Belangrijker is echter, dat de penetratie van de Consumentengids on-
der de middenstanders vrij gering is (tabel 25, pagina 166) en de 
goodwill van de Consumentenbond hieronder waarschijnlijk ook minder 
groot, zoals blijkt uit de geringere voorkeur voor rationeel keuze-
gedrag, i.c. het gebruiken van de Consumentengids (tabel 34, pagina 
187). 

Het relatief grote aantal aanbevolen merken, dat door degenen die 
niet de Consumentengids hebben gelezen is gekocht, kan dus waarschijn-
lijk niet door informaties via andere media worden verklaard. 
Een andere mogelijke verklaring ligt in de opzet van het vergelijkend 
warenonderzoek zelf, en vooral in de selektie van de merken die wor-
den onderzocht. Zoals op pagina 26 vermeld, komen hiervoor alleen mer-
ken in aanmerking, die vrijwel overal verkrijgbaar zijn en kunnen 
meestal ook niet alle verschillende modellen of typen worden onder-
zocht. Vooral bij de duurdere produkten worden daarom alleen de•
grote(re) merken met de meest gangbare modellen onderzocht. Hierdoor 
hebben de grotere merken een grotere kans om te worden onderzocht én 
om te worden aanbevolen. Deze worden echter per definitie ook het 
meest gekocht. 
Verder bleek, zoals op pagina 191 vermeld, dat de leden en de kon-
trolegroep niet-leden een relatief sterke voorkeur hebben voor het 
gebruiken van de merknaam als vervangende en pseudo-indikator. 
Het zou dus kunnen zijn dat het gebruiken van een bekende merknaam 
als kwaliteitsindikator vaak tot hetzelfde resultaat leidt: het kopen 
van een aanbevolen merk, als het afgaan op de aanbevelingen in de 
Consumentengids. 
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Deze kans is vooral groot bij oudere en 'uitontwikkelde' produkten, 
waartussen de kwaliteitsverschillen gering zijn en waarbij een groot 
aantal merken wordt aanbevolen. In de onderhavige vergelijkende 
warenonderzoeken varieerde het aantal aanbevolen merken tussen 1 en 
12. Ter ondersteuning hiervan bleek bij de leden, die niet de Consu-
mentengids hadden gelezen, een enigszins geringere voorkeur voor 
keuzeregel 3: 'Ik zou de Consumentengids raadplegen en alleen een 
merk kopen, dat daar goed is bevonden' (vgl. pagina 140): r = -.19. 
Uit de korrelatiematrix op pagina 143 bleek verder bij een lagere 
voorkeur voor het gebruiken van de Consumentengids, een sterkere 
voorkeur voor het kopen van een vertrouwd merk (r = .33) en merken-
trouw (r = .24). Bij de niet-leden hebben deze beide mogelijkheden om 
kooprisiko te verkleinen zelfs de grootste voorkeur (vgl. figuur 16, 
pagina 141). Dat met een keuzeregel als 'koop een bekend merk', ook 
zonder de Consumentengids te hebben gelezen, de kans om een aanbevo-
len merk te kopen groot is, blijkt bijvoorbeeld bij het merk Philips. 
Bij 15 van de onderzochte 74 produkten kwam Philips onder de aanbevo-
len merken voor, dit is bij de helft van de onderzochte elektrische 
apparaten. 
Deze verklaring zou dan betekenen dat de leden uit groep 2 (niet Con-
sumentengids gelezen/wel aanbevolen merk gekocht) vaker het merk als 
kwaliteitsindikator hebben gebruikt. Hoewel dit niet is onderzocht 
lijkt dit, gezien de samenstelling van deze groep, wel plausibel. Gro-
tere gezinnen hebben een wat geringere voorkeur voor rationeel keuze-
gedrag (tabel 34, pagina 187), terwijl de leden, die niet al bij voor-
baat wisten hoeveel ze gingen besteden en die niet voordelig hebben 
gekocht, zich minder uitgebreid hebben geïnformeerd, wat wijst op een 
minder rationeel keuzegedrag. Bij duurdere produkten en typen is het 
ook plausibel dat daarbij het merk een grotere rol heeft gespeeld. 

Zoals op pagina 224 gesteld is, wanneer ook op grond van kans of door 
het gebruiken van bepaalde pseudo-indikatoren vaak aanbevolen merken 
kunnen worden gekocht, dit ook geen goede maatstaf voor het bepalen 
van het effekt van de vergelijkend warenonderzoek op de merkenkeuze. 
Uitgaande van de voorkeur van de leden, die de Consumentengids hebben 
gelezen,om deze ook als heuristiek voor risikoreduktie te gebruiken, 
lijkt de beste indikator voor het effekt van vergelijkend warenonder-
zoek op de merkenkeuze: het hebben gelezen van de Consumentengids, in 
kombinatie met het hebben gekocht van een aanbevolen merk en type. In 
de ledensteekproef was dit bij 20,8 %; 8 % heeft de Gids gelezen en 
ook het aanbevolen type gekocht. Het verschil tussen deze beide per-
centages kan mede het gevolg zijn van de snelle veranderingen in type-
aanduidingen, die ook vaak jaaraanduidingen zijn, waardoor bepaalde 
typenummers al vrij snel na het vergelijkend warenonderzoek niet meer 
verkrijgbaar zijn. Een bijna even grote groep leden: 21,5 % heeft 
daarentegen wel de Consumentengids gelezen, maar geen aanbevolen merk 
gekocht. Dit wijst erop dat de Consumentengids selektief wordt ge-
bruikt en dat niet klakkeloos de aanbevolen merken worden gekocht. Dit 
selektieve gebruik bleek ook uit het voornamelijk gebruiken van de 
Gids voor informatie over kwaliteitsaspekten (vgl. pagina 217) en de 
positieve samenhang met het gebruiken van andere bronnen (pagina 149). 
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Dit selektief gebruik maken van neutrale bronnen bleek ook bij an-
deren, zoals bij Sargent (1958), die op de vraag naar de waarde van 
de testresultaten als modaal antwoord kreeg: "favourable but select-
ive". De omschrijving voor deze antwoordkategorie was: 

"Statements that the reports are consulted occasionally for 
selected purchases with information presented in the reports being 
weighed against other sources of information" (pagina 58). 

Het kleine verschil in aanbevolen merken gekocht tussen de leden, die 
wel en niet de Consumentengids hebben gelezen, bij de duurzame pro-
dukten als totaal, maskeert het belangrijke effekt dat het niet wor-
den aanbevolen voor de individuele fabrikant kan hebben. Bij wijze 
van voorbeeld is dit onderzocht aan het merk Philips, waarvoor van-
wege de kleine aantallen, twee grotere produktgroepen zijn gevormd: 
1) produkten, waarbij het merk Philips in de Consumentengids was aan-

bevolen; 
2) produkten, waarbij het merk Philips wel in het vergelijkend waren-

onderzoek was onderzocht, maar niet was aanbevolen. 
Vanwege de vergelijkbaarheid zijn in beide groepen alleen produkten 
opgenomen, waarvan door leden én niet-leden Philips-merken waren ge-
kocht. De uitkomsten zijn als volgt: 

Tabel 49:  
Merk Philips gekocht in twee produktgroepen: 1) in vergelijkend wa-
renonderzoek onderzocht en aanbevolen; 2) in vergelijkend warenonder-
zoek onderzocht en niet aanbevolen. 

leden Consumenten-
bond 

kontrolegroep niet-
leden Consumentenbond 

merk Philips gekocht 
ander merk dan 
Philips gekocht  

produkt- 
groep 1: 

Philips 
onderzocht 
en 
aanbevolen 
N = 217 

produkt- 
groep 2: 

Philips 
onderzocht 
en niet 
aanbevolen 
N = 190 

produkt- 
groep 1: 

Philips 
onderzocht 
en 
aanbevolen 
N = 167 

produkt- 
groep 2: 

Philips 
onderzocht 
en niet 
aanbevolen 
N = 101 

       

37,3 

62,7 

 

18,4 

81,6 

 

39,5 

60,5 

 

32,7 

67,3 

       

totaal 

Er blijkt een duidelijk effekt: wanneer Philips niet wordt aanbevo-
len, wordt dit merk door de leden ook minder gekocht. Bij vergelij-
king met de niet-leden blijkt verder dat, wanneer het wel wordt aan-
bevolen, dit merk door de leden toch niet vaker is gekocht. Deze 
uitkomst ondersteunt de hypothese van de verschillende keuzeregels 
die tot hetzelfde resultaat kunnen leiden. De leden zijn waarschijn-
lijk vaker op de aanbeveling afgegaan, terwijl de niet-leden vaker 
de bekendheid van het merk als kwaliteitsindikator hebben gebruikt. 
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Deze uitkomst laat zien dat het in het vergelijkend warenonderzoek 
worden aanbevolen, vanwege substitutie van keuzeregels, voor de indi-
viduele fabrikant niet altijd tot omzetstijging hoeft te leiden. Het 
niet worden aanbevolen zal daarentegen, vanwege de leden die van de 
vwo-resultaten uitgaan, vrijwel altijd leiden tot omzetdaling. Het 
effekt van vergelijkend warenonderzoek is dan dus vooral negatief: 
het wordt opgemerkt dat een vertrouwd merk niet onder de aanbevelin-
gen voorkomt, waarna dit minder wordt gekocht. Bij de kleinere merk-
ken, die niet al op grond van hun bekendheid worden gekocht, is de 
kans op omzetstijging bij een vwo-aanbeveling groter. 
De konklusie uit deze, in het verband met marktmacht interessante 
uitkomst, is dat de effekten van vergelijkend warenonderzoek op de 
merkenkeuze naar twee richtingen moeten worden onderzocht: naar de 
positieve sankties bij aanbeveling en de negatieve bij niet-aanbeve-
ling. Een nauwkeurige effektmeting dient daarvoor plaats te vinden 
per produkt en per merk. 

De uitkomsten uit deze paragraaf geven een indruk van de in-
vloed van vergelijkend warenonderzoek op de merkenkeuze, dus 
van het belang van vergelijkend warenonderzoek als markt-
machtsinstrument. Bij de niet-duurzame produkten hadden de 
leden bij alle produkten, op één na, vaker aanbevolen merken 
gekocht. Verder bleek dat de kennis van de aanbevolen merken 
bij de produkten, die de aandacht weten te trekken, vrij 
groot is en dat dit samengaat met een groter aandeel van 
deze merken. Verder bleek van de uitkomsten van deze onder-
zoeken ook een vergroot bereik onder de niet-leden. 
Bij de duurzame produkten bleek eveneens een duidelijke ten-
dens, dat de leden die de Consumentengids hadden gelezen, 
vaker aanbevolen merken hadden gekocht. Bij deze produkten 
bleek dat 20,8 % van de leden de Consumentengids hadden ge-
lezen en een aanbevolen merk hadden gekocht en 8 % het aan-
bevolen type. Een andere 21,5 % heeft de Gids gelezen, maar 
geen aanbevolen merk gekocht, waarbij dit echter wel op een 
andere wijze aan de keuze kan hebben bijgedragen, zoals 
door het specificeren van keuzekriteria, of het kiezen van 
een produkt met specifieke kenmerken. 
De invloed op individuele merken is bij een bekend merk on-
derzocht, waarbij bleek dat wanneer dit niet was aanbevolen 
dit door de leden minder vaak was gekocht (18,4 % tegen 
32,7 % niet-leden), Wanneer het wél was aanbevolen, was het 
echter niet vaker gekocht (37 % tegen 39,5 % niet-leden). 
Het ontbreken van verschil in dit laatste geval is met de 
hypothese van substitutie van keuzeregels verklaard: in 
plaats van op grond van bekendheid van merk, kan het nu 
zijn gekocht omdat het is aanbevolen. Deze konklusie kan 
betekenen dat bij grotere merken het effekt van een positie-
ve skore van het worden aanbevolen, waarschijnlijk minder 
sterk is dan het negatieve, van het niet worden aanbevolen. 
Bij de kleinere merken kan daarentegen vooral het worden 
aanbevolen belangrijk zijn vanwege de vergroting van bekend-
heid. 
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Gezien deze uitkomsten en het koopkrachtige en opiniemakende 
bevolkingsdeel, waar het hier om gaat, blijkt dat vergelij-
kend warenonderzoek een belangrijk instrument van marktmacht 
kan zijn, dat via de beïnvloeding van de merkenkeuze via het 
marktmechanisme reële invloed op de aanbodzijde kan uit-
oefenen, waarvan ook meerdere cases voorhanden zijn (vgl. 
paragraaf 6.1.4.1 en paragraaf 6.1.4.2 in het volgende 
hoofdstuk). Voorwaarde voor een dergelijke marktinvloed is 
echter wel dat de onderzoeken frekwent worden herhaald, zo-
dat deze niet alleen een tijdelijk effekt hebben en kunnen 
worden veronachtzaamd. 

In de volgende paragraaf zullen we ingaan op waar het bij het konsump-
tieve informatie- en keuzegedrag uiteindelijk om gaat: de belevings-
kwaliteit van het gekochte produkt. De kernvraag is hierbij: zijn de-
genen, die een in de Consumentengids a.nbevolen merk hebben gekocht, 
ook meer tevreden over hun aanschaf? Engledow (1971) noemt dit de 
'mistake reduction impact' van vergelijkend warenonderzoek. 

5.2.9 Afhankelijke variabele: (on)tevredenheid over het gekochte pro-
dukt 

Zoals op pagina 154 vermeld is deze variabele in twee subvariabelen 
ingedeeld: variabele 27a: (on)tevredenheid over kwaliteitsaspekten en 
variabele 27b: (on)tevredenheid over niet-kwaliteitsaspekten. De 
reden hiervoor is dat vergelijkend warenonderzoek speciaal kompetent 
is voor kwaliteitsaspekten en zo het effekt van het hebben gelezen 
van vergelijkend warenonderzoek en het hebben gekocht van een aanbe-
volen merk specifieker kan worden bepaald. Ontevredenheid is zo kon-
kreet mogelijk cognitief geoperationaliseerd. 
Zoals op pagina 155 vermeld hadden 75,6 % van de leden en 79 % van de 
niet-leden geen kritische opmerkingen over het produkt, 16 % van de 
leden was ontevreden over kwaliteitsaspekten en 8,4 % over niet-
kwaliteitsaspekten. Bij de kontrolegroep niet-leden was dit respek-
tievelijk 15,2 % en 5,8 %. 
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Wat de verdeling van de kritiek over de produkten betrof, was meer 
dan de helft van de kopers van steelstofzuigers, cassettekamera's, 
snelkookpannen, broodroosters en elektrische oventjes ontevreden. 
Meer dan 25 % van de kopers heeft ernstige klachten (heel erg onte-
vreden) bij kleine draagbare televisies, afwasmachines, cassette-
kamera's, elektronenflitsers, elektrische luchtbevochtigers, zonne-
schermen en elektrische oventjes. Gezien de kleine aantallen zijn de-
ze uitkomsten echter slechts indikatief. 

Alvorens de bijdrage van alle variabelen aan de (on)tevredenheid te 
onderzoeken, zullen we eerst ingaan op de samenhang met het hebben 
gekocht van een aanbevolen merk en het hebben gelezen van de Consu-
mentengids. 
Het uiteindelijke doel van vergelijkend warenonderzoek is het ver-
kleinen van kooprisiko en daardoor van ontevredenheid over de aan-
schaf, vooral wat betreft kwaliteitsaspekten. 
Daarvoor worden de produkten op funktionele en ekonomische aspekten 
onderzocht, waarna wordt onderscheiden tussen relatief betere (aanbe-
volen) en relatief slechtere (niet-aanbevolen) merken. Personen, die 
een aanbevolen merk hebben gekocht, zouden daarom vaker tevreden moe-
ten zijn. Engledow (1971) vond echter, hoewel de verschillen niet 
signifikant waren, dat de leden vaker ontevreden over hun aanschaf 
waren dan de gematchte niet-leden. 
Binnen de groep leden waren degenen, die de testresultaten hadden ge-
lezen, echter wat vaker tevreden dan degenen, die dat niet hadden ge-
daan. 
Hoe hier de samenhang is met het wel of niet hebben gelezen van de 
Consumentengids blijkt uit de onderstaande tabel. 

Tabel 50:  
Het wel of niet hebben gelezen van de Consumentengids en de tevreden-
heid over de aanschaf. 

leden Consumentenbond kontrole- 
groep niet-
leden Cons. 
Bond 

Cons.Gids 
gelezen 

Cons.Gids 
niet gelezen 

N = 374 N = 510 N = 561 

ontevreden over kwaliteits- 
aspekten 18,5 13,9 15,2 
ontevreden over niet- 
kwaliteitsaspekten 9,4 7,7 5,8 
tevreden 
—.> 

72,2 78,4 79,0 

totaal 100 100 100 

Hoewel de verschillen niet groot zijn, blijkt toch een andere ten-
dens als bij Engledow: de leden, die de Consumentengids hebben gele-
zen, zijn iets vaker ontevreden dan de beide groepen niet-lezers. 
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De samenhang tussen tevredenheid en het wel of niet hebben gekocht 
van een aanbevolen merk of type door degenen die wel of niet de Consu-
mentengids hebben gelezen, blijkt uit onderstaande tabel. 

Tabel 51:  
Samenhang tussen aanbevolen merk en type gekocht en tevredenheid over 
de aanschaf bij degenen die wel en niet de Consumentengids hebben ge-
lezen. 

leden Consumentenbond kontrolegroep niet-leden 
Consumentenbond Consumentengids gelezen Cons.Gids niet gelezen 
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ontevreden over 
kwaliteit saspek- 
ten 16,3 15,9 28,2 14,1 12,6 16,3 19,0 7,3 6,4 
ontevreden over 
niet-kwaliteits- 
aspekten 9,0 11,5 7,0 6,3 7,9 16,3 7,9 2,1 3,2 
tevreden 74,7 72,6 64,8 79,6 79,5 67,4 73,1 90,6 90,6 

totaal 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Bij overall-toetsing met x 2  zijn bij ontevredenheid over kwaliteits-
aspekten de verschillen tussen pl, p2, p3 op het .05<p‹.10-niveau 
signifikant. Hierbij tussen p7, p8, p9 op het .001<p‹.01-niveau en 
bij ontevreden over niet kwaliteitsaspekten tussen p4, p5, p6 op het 
.05<p<.10-niveau. Een dergelijke toets is echter weinig specifiek en 
geeft een onderschatting van de werkelijke onbetrouwbaarheid. Zo is 
bij een toetsing tussen drie groepen met een gekozen drempelwaarde 
van 5 % de werkelijke onbetrouwbaarheid: 1-0,953 . 14,3 96. 
Stouthard (1966) geeft een methode om hiervoor te korrigeren door - 
wijdere - betrouwbaarheidsintervallen om de verschilpercentages te 
berekenen. De op basis hiervan berekende toetsingsuitkomsten bij een 
a van .20, .10 en .05 zijn als volgt: 

ontevreden over kwaliteitsaspekten: 
Pl - p2: niet signifikant bij .20 
Pl - p3: signifikant bij .20 
p2 - p3: signifikant bij .20 
p7 - p8: signifikant bij .05 
p7 - p9: signifikant bij .05 
p8 - p9: niet signifikant bij .20 
ontevreden over niet-kwaliteitsaspekten: 
p4 - p5: niet signifikant bij .20 
p4 - p6: signifikant bij .20 
p5 	p6: niet-signifikant bij .20 

De uitkomsten zijn nogal verrassend: deze zijn alleen bij de niet-
leden in de verwachte richting. De niet-leden, die een aanbevolen 
merk of type hebben gekocht, zijn vaker tevreden, vooral over de 
kwaliteit. 
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Zoals uit tabel 45, pagina 221 bleek, hadden ook 45 niet-leden vóór 
de aanschaf de Consumentengids gelezen. 
Bij verwijdering van deze 45 personen, bleek de verdeling in voren-
staande tabel 51 niet te veranderen. 
Bij de leden zijn er vrijwel geen verschillen in tevredenheid tussen 
degenen die geen aanbevolen merk hebben gekocht en die wel een aanbe-
volen merk hebben gekocht, maar geen aanbevolen type. Degenen die ook 
het aanbevolen type hebben gekocht, zijn echter in plaats van vaker 
tevreden, vaker ontevreden, waarbij het wel of niet hebben gelezen 
van de Consumentengids een rol schijnt te spelen bij hetgeen waarover 
men ontevreden is. De leden die een aanbevolen type hebben gekocht en 
de Consumentengids hadden gelezen zijn vaker ontevreden over de kwa-
liteit; die niet de Consumentengids hadden gelezen over niet-kwali-
teitsaspekten. 
Engledow (1971) geeft als verklaring voor de grotere ontevredenheid 
bij de leden, dat deze waarschijnlijk een hoger aspiratieniveau heb-
ben en produkten kritischer, minder tolerant, beoordelen. Dit hoger 
verwachtingsniveau, in kombinatie met een kritischer houding, kan 
ook hier de verklaring zijn waarom de niet-leden, die een aanbevolen 
merk of type hebben gekocht, hierover wel meer tevreden zijn en de 
leden niet. De uitkomst bij de niet-leden duidt erop dat, wanneer dat 
effekt niet door een kritischer instelling wordt geneutraliseerd, vwo 
inderdaad leidt tot het onderscheiden van betere merken en tot een 
grotere tevredenheid, vooral over de kwaliteit. 

Dat vooral de leden, die de Consumentengids hadden gelezen en het 
daarin aanbevolen type hebben gekocht, vaker ontevreden zijn over de 
kwaliteit, kan er het gevolg van zijn dat juist in dat geval de ver-
wachtingen over de kwaliteit het grootst zijn, omdat het meest kon-
kreet de aanbeveling is gevolgd. 
Dat de leden, die de Gids hebben gelezen en alleen een aanbevolen 
merk hebben gekocht, relatief vaker tevreden zijn, kan er het gevolg 
van zijn dat deze eigenlijk een niet-onderzocht produkt hebben ge-
kocht en daardoor wat toleranter zijn tegenover het produkt. 
De leden, die niet de Consumentengids hebben gelezen, hebben op grond 
van de uitkomsten hieruit geen verschillend verwachtingspatroon, zo-
dat de tevredenheid over de kwaliteit dan ook niet verschilt. Deze 
zijn echter, wanneer ze het aanbevolen type hebben gekocht, wat vaker 
ontevreden over de niet-kwaliteitsaspekten, anders dan de leden, die 
wel de Consumentengids hadden gelezen. De verklaring hiervoor kan 
zijn dat bij de beoordeling in het vwo ook de ekonomische aspekten 
meewegen, zodat het bij een bepaalde kwaliteit vaak de relatief een-
voudige, respektievelijk goedkope, uitvoeringen zijn die worden aan-
bevolen. De leden, die de Gids hebben gelezen en een daarin aanbevo-
len type hebben gekocht, hebben dit waarschijnlijk vooral vanwege 
betere kwaliteit gedaan en zullen daarbij relatief minder in de ui-
terlijke kenmerken zijn geïnteresseerd. De leden, die zonder de Con-
sumentengids te hebben gelezen een aanbevolen merk en type hebben ge-
kocht, lijken daarentegen wat vaker ontevreden te zijn over de uiter-
lijke kenmerken van aanbevolen modellen. 
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Bij het onderzoek van interaktie-effekten met kontrastgroepenanalyse 
(AID) op de samenhangen in tabel 51, pagina 235, bij de leden, bleek 
het grootste verschil in deze samenhangen naar gelang het om een re-
latief goedkoop ( 4f200) of duurder produkt (›f 200) gaat. 
De grotere ontevredenheid over de kwaliteit bij leden, die de Gids 
hadden gelezen en een aanbevolen merk en type hadden gekocht, blijkt 
vooral onder de duurdere produkten voor te komen: duurdere produkten: 
33 % ontevreden; goedkopere: 18 %. De grotere ontevredenheid over de 
niet-kwaliteitsaspekten bij de leden, die zonder de Gids te hebben 
gelezen een aanbevolen merk en type hebben gekocht, blijkt daaren-
tegen vaker bij de goedkopere produkten voor te komen: 21 % ontevre-
den tegen 10 % bij de duurdere. 

Welke andere variabelen aan de tevredenheid over de kwaliteits- of 
niet-kwaliteitsaspekten bijdragen, blijkt uit de analyse in tabel 52 
op pagina 238. Daarbij zijn alleen interakties tussen het wel of niet 
hebben gelezen van de Consumentengids met het wel of niet hebben ge-
kocht van een aanbevolen merk of type onderzocht. 

Ook hier is er weer het bekende verschil in verklaarde variantie tus-
sen de leden en de gematchte niet-leden. Bij de leden is de verklaar-
de variantie zeer gering, wat duidt op eenzelfde (kritische) instel-
ling bij de leden, die weinig verschilt naar individuele kenmerken of 
omstandigheden bij de aanschaf. Bij de niet-leden zijn de onderlinge 
verschillen groter en kan een kwart van de variantie worden verklaard. 

De variabelen met de belangrijkste en de meest interessante bijdrage 
zijn bij de niet-leden de cognitieve en informatiegedragsvariabelen. 
De niet-leden met een voorkeur voor rationeel keuzegedrag zijn duide-
lijk vaker ontevreden over de kwaliteit van het gekochte produkt, 
evenals degenen die zich uit meer bronnen hebben geïnformeerd. 
Zoals uit tabel 34 op pagina 187  en tabel 42 op pagina 206 blijkt, 
zijn dit vooral jongeren en hoger opgeleiden en waarschijnlijk het 
meest kritisch: potentiële klanten van de Consumentenbond. De niet-
leden, die zich echter meer gedetailleerd over de kwaliteit hebben ge-
informeerd, zijn hierover meer tevreden. Hieruit blijkt dat het bij 
het verkleinen van kwaliteitsrisiko niet het gebruiken van bronnen op 
zichzelf van belang is, maar de soort en gedetailleerdheid van de in-
formatie, waarover men hieruit kan beschikken. Bij de leden zijn de-
genen, die zich meer over niet-kwaliteitsaspekten hebben geïnfor-
meerd, achteraf wat minder tevreden over de kwaliteit. 

Wel/niet hebben gelezen van vwo hangt bij de leden niet-signifikant 
samen met tevredenheid over het gekochte produkt. Zoals uit tabel 50 
op pagina 234 bleek, is er zelfs een lichte tendens dat de leden, die 
de Gids hebben gelezen, wat vaker ontevreden zijn over de kwaliteit. 
De 45 niet-leden daarentegen, die de Consumentengids hebben gelezen, 
zijn wel meer tevreden over de kwaliteit. De niet-leden tenslotte, 
die prijsbewust hebben gekocht, dus tussen meer prijsklassen hebben 
vergeleken, zijn vaker minder tevreden over de niet-kwaliteitsaspek-
ten van hun aanschaf. Dit kan betekenen dat deze niet-leden vooral 
op de prijs hebben gelet en minder op de andere niet-kwaliteitsaspek-
ten. 
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Tabel 52:  
Multipele regressie-analyse met ontevredenheid over kwaliteits- of 
niet-kwaliteitsaspekten als afhankelijke variabele. 

te voorspellen: van gekochte produkt: 
tevreden over kwaliteits- 
aspekten (var.27a) 

tevreden over andere dan 
kwaliteitsaspekten 
(var.27b) 

bij: leden Cons. 
Bond 

kontrolegroep 
niet-leden CB 

leden Cons. 
Bond 

kontrolegroep 
niet-leden CB 

voorspelbaar (R 2 ): .08 .25 .07 .23 
door: standb pf stand b p4 standb p* stand b p4 
blok A: individuele variabelen: 
var. 4: 	leeftijd .08 .10 
var. 7 -D1: part time werkende vrouw .11 .05 -.07 .05 -.lo .05 
var. 7 -03: ongehuwden -.14 .001 
var. 5: 	gezinsstruktuur .09 .10 .09 .10 
var. 3: 	inkomen -.12 .10 -.18 .01 
var. 8: 	urbanisatiegraad -.18 .001 
var. 6: 	gezinsgrootte 
blok B: 	situatievariabelen: 

-.11 .10 

var.14: 	gespecificeerdheid behoefte: 
Dl: niet-kwalitatieve keuze-

kriteria -.12 .01 .16 .01 -.14 .01 
D2: kwalitatieve keuzekriteria -.11 .05 
D3: niet-kwalitatieve en kwali-

tatieve keuzekriteria 
var.10 -D1: ontevreden kwaliteit vorig 

produkt 
var.10 -D2: ontevreden andere dan kwali-

teitsaspekten vorig produkt 

-.09 

-.10 

.05 

.01 

-.08 .10 -.10 .01 
var.11 -Dl: merkvoorkeur: 1 merk .08 .05 -.15 .01 
var.15a-D3: mediane prijs: )ƒ800 .11 .01 .12 .05 
var.16: 	niet/wel in winkel gekocht -.14 .01 .17 .001 
var.10 -03: geen vorig produkt 
blokken C en D: cognitieve variabelen: 

.14 .05 

var.20: 	voorkeur voor rationele 
keuzeregels -.30 .001 

var.21: 	prijsbewustheid 
blokken E en F: informatiegedrags- 

-.12 .01 

variabelen: 
var.25a: 	gernformeerdheid over kwali- 

tatieve produktkenmerken 
var.25b: 	geinformeerdheid over niet- 

kwalitatieve produktken-
merken -.08 .10 

.20 .001 

var.23: 	Consumentengids gelezen 
var.24: 	gebruiken van andere infor- 

matiebronnen dan vwo 
blok G: merkenkeuze: 

.13 

-.28 

.05 

.001 

var.26 -D1: in Consumentengids aanbevo- 
len merk gekocht 

var.26 -02: in Consumentengids aanbevo-
len merk én type gekocht 

interakties: 

.09 .05 

-.12 .05 

var.23: 	Consumentengids gelezen x 
var.26-D2: in Consumentengids aanbevo-

len merk én type gekocht .09 .10 
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Een andere verklaring is, zoals op pagina 218 vermeld, dat de niet-
leden, die tussen meerdere prijsklassen hebben vergeleken, zich zo 
vooral over de relatieve kwaliteit hebben trachten te informeren en 
daarbij minder aandacht voor de niet-kwaliteitsaspekten hebben gehad. 
Wat de gekochte merken betreft zijn, zoals ook al uit tabel 51 op pa-
gina 235 bleek, de niet-leden, die een aanbevolen merk hebben gekocht 
vaker tevreden over de kwaliteit en de leden, die een aanbevolen merk 
én type hebben gekocht, vaker ontevreden over de niet-kwaliteitsas-
pekten. Hierbij is er ook een signifikante interaktie met het wel of 
niet hebben gelezen van de Consumentengids. Zoals uit tabel 51, pa-
gina 235 bleek, zijn vooral de leden, die niet de Consumentengids ge-
lezen hebben, meer ontevreden wanneer ze een aanbevolen merk en type 
hebben gekocht. 

Naar individuele kenmerken zijn er bij de leden vrijwel geen, bij de 
niet-leden wat meer verschillen. Bij de leden zijn de ouderen wat 
meer tevreden over de kwaliteit en de alleenstaanden wat meer onte-
vreden. De part time werkende vrouwen zijn bij de leden wat vaker on-
tevreden over niet-kwaliteitsaspekten en de gezinnen met oudere kin-
deren wat meer tevreden. 
Bij de niet-leden zijn de part time werkende vrouwen wat vaker tevre-
den over de kwaliteit en, evenals bij de leden, wat minder tevreden 
over de niet-kwaliteitsaspekten. De lagere inkomensgroepen zijn bij 
de niet-leden over beide kenmerken wat meer tevreden. Verder zijn bij 
de niet-leden de gezinnen met oudere kinderen wat vaker tevreden over 
de kwaliteit en de grotere gezinnen en bewoners van stedelijke gebie-
den wat minder vaak tevreden over niet-kwaliteitsaspekten. 
Deze samenhangen kunnen zowel het gevolg zijn van een (on)kritische 
instelling, als het resultaat van informatiegedrag. Zo kan de grotere 
ontevredenheid van bewoners van stedelijke gebieden het gevolg zijn 
van een kritischer instelling, zoals ook blijkt uit hun grotere voor-
keur voor rationeel keuzegedrag. Inkomen korreleert sterk met oplei-
ding. De lagere klassen hiervan en de ouderen hebben een geringere 
voorkeur voor rationeel keuzegedrag en zijn waarschijnlijk minder 
kritisch. Part time werkende vrouwen hebben zich bij de niet-leden 
uit minder niet-vwo bronnen geïnformeerd, evenals de grotere gezin-
nen, die zich ook minder gedetailleerd over de niet-kwaliteitsaspek-
ten hebben geïnformeerd, wat een oorzaak kan zijn voor de grotere on-
tevredenheid hierover. 

Bij de situatievariabelen is er bij de leden een tendens, dat"degenen, 
die vóór de aanschaf vooral niet-kwaliteitsaspekten belangrijk vonden, 
achteraf wat vaker ontevreden zijn over de kwaliteit van het gekochte 
produkt. Bij de niet-leden zijn degenen, die bepaalde niet-kwaliteits-
aspekten vóór de aanschaf belangrijk vonden, vaker tevreden over de 
kwaliteit, maar minder tevreden over de niet-kwaliteitsaspekten. Ook 
de niet-leden, die bepaalde kwaliteitsaspekten belangrijk vonden, 
zijn hier minder tevreden over. Het ziet ernaar uit dat de leden er 
vaker dan de niet-leden in slagen om, wanneer ze bepaalde produktken-
merken belangrijk vinden, een daarbij bevredigende aanschaf te 
realiseren. 
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De leden, die ontevreden waren over de kwaliteit en de niet-kwali-
teitsaspekten van hun vorige produkt, zijn ook bij hun nieuwe pro-
dukt hier weer vaker ontevreden over. Bij de niet-leden is dat al-
leen bij de kwaliteitsaspekten. 
De leden, die een voorkeur hadden voor één bepaald merk, zijn vaker 
tevreden over de kwaliteit; bij de niet-leden is de kwaliteit hier-
van echter kennelijk wat tegengevallen. 
Zowel leden als niet-leden zijn bij de duurdere produkten, boven 
f800, wat meer tevreden over de uiterlijke kenmerken. De niet-leden, 
die niet in een winkel hebben gekocht, zijn meer tevreden over de 
kwaliteit, maar minder over de niet-kwaliteitsaspekten. Waarschijn-
lijk vindt men, ook gezien de lagere prijs, de kwaliteit wel goed, 
maar is men achteraf wat meer ontevreden over het model wat men 
langs deze weg heeft gekocht. 
Tenslotte zijn de niet-leden, die nog niet eerder zo'n produkt had-
den, vaker tevreden over de uiterlijke kenmerken van hun aanschaf. 

Samenvattend blijkt een grote homogeniteit bij de leden, 
waarbij kritiek op de produkten, die men heeft gekocht, 
nauwelijks verschilt naar individuele kenmerken of omstan-
digheden bij aanschaf. Het hebben gelezen van vergelijkend 
warenonderzoek en speciaal het hebben gekocht van de aan-
bevolen merken én typen, blijkt daarbij eerder te leiden 
tot meer dan tot minder kritiek. Dat hierbij cognitieve 
oorzaken in het spel zijn en het vergelijkend warenonder-
zoek wel degelijk tussen betere en slechtere merken weet 
te onderscheiden, blijkt bij de niet-leden, die meer te- 
vreden zijn, wanneer ze een aanbevolen merk hebben gekocht. 
Bij de niet-leden blijkt verder dat een kritischer instel-
ling, zoals die tot uitdrukking komt in een voorkeur voor 
rationeel keuzegedrag, en het meer moeite hebben gedaan om 
zich uit meerdere bronnen te informeren, waarschijnlijk 
leidt tot een kritischer beoordeling van produkten en min-
der tevredenheid. Dat relevante informatie het aankoop-
risiko kan verkleinen en daardoor de tevredenheid vergro-
ten, blijkt ook bij de niet-leden, wanneer dit effekt ten-
minste niet door een verandering in het verwachtingspatroon 
wordt geneutraliseerd. 

Voor het konsumentenbeleid belangrijke uitkomsten zijn: 
1) de tevredenheid over de gekochte duurzame produkten is 

over het algemeen groot: 75,6 % van de leden en 79 % van 
de niet-leden hadden geen punten van kritiek. Deze hoge 
uitkomst komt overeen met Hansen en nander (1978), die 
op de stelling: "on the whole I am very satisfied with 
the goods I can buy today" bij 83 % 'mee eens' vonden. 
Zoals op pagina 234 vermeld, waren er echter een paar 
uitschieters met veel klachten. Deze produkten verdienen 
in het vergelijkend warenonderzoek speciale aandacht en 
zouden vaker moeten worden onderzocht, zodat meer druk 
op de fabrikanten ontstaat om deze te verbeteren. 
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De relatief grote tevredenheid zou mede het gevolg kunnen 
zijn van dissonantie-reduktie na de aanschaf. Dit effekt 
is echter getracht te beperken door (on)tevredenheid niet 
als een belevingskwaliteit te operationaliseren, maar 
cognitief, door de respondent te stimuleren kritisch en 
afstandelijk aspekten te noemen, die bij verbetering van 
het produkt bruikbaar zouden kunnen zijn. 

2) De grotere verklaarde variantie bij de niet-leden duidt 
erop dat er bij de leden weinig verschil is in kritische 
instelling tegenover produkten, terwijl deze bij de niet-
leden meer is gekoncentreerd bij bepaalde groepen met een 
voorkeur voor rationeel keuzegedrag en die zich uitge-
breider informeren. Dit zijn vooral jongeren en personen 
met een hogere opleiding. 
Deze samenhang met opleiding, die ook in de samenstelling 
van het ledenbestand van de Consumentenbond tot uitdruk-
king komt betekent dat, gezien het snel stijgende oplei- 
dingsniveau, ook de kritiek op het aanbod en de aan-
bieders zowel in omvang als in intensiteit zal toenemen. 
Deze wat Engledow (1971) 'self feeding dissatisfaction' 
noemt, is een van de oorzaken van het konsumentisme 
(Straver, 1977; Kotler, 1972). 

3) Vanuit het konsumentisme is er een vraag naar meer infor-
matie wat, zoals bij de niet-leden blijkt, kan leiden  tot 
het kopen van betere produkten en grotere tevredenheid. 
Zoals bij de leden blijkt, kan dit echter ook leiden tot 
verhoging van het aspiratieniveau en door het 'opvoeden-
de' of 'bewustmakende' effekt van informatie tot een meer 
gedetailleerde en kritische waarneming van produktkenmer-
ken. Informatie kan hierdoor leiden tot 'tevredenheids-
drift' en is daardoor ook een 'self feeding' oorzaak van 
konsumentisme. 
Betere opleiding en meer informatie betekenen mondigere 
en kritische konsumenten die hun wensen, o.a. door ver-
groting van de invloed van konsumentenorganisaties, met 
meer nadruk naar voren zullen brengen, waardoor het kon-
sumentisme in de nabije toekomst eerder zal toenemen dan 
afnemen. 

5.3 Analyse van het informatiegedragsmodel; toetsend deel  
Zoals op pagina 95 vermeld kan, analoog aan het reklame-onderzoek ook 
bij vwo een hiërarchie van effekten worden verondersteld. De verschil-
len tussen de leden en de niet-leden op de verschillende niveaux en de 
bijdragen van de variabelen uit de voorafgaande niveaux zijn in het 
voorafgaande onderzocht. Bij deze analyses zijn echter alle voorspel-
lers tegelijkertijd ingevoerd, dus niet onderscheiden naar hun 
hiërarchisch niveau. In de theorie van de hiërarchie van effekten 
(Lavidge and Steiner, 1961; Palda, 1966) wordt gesteld dat een effekt 
op een eerder (cognitief, affektief) niveau een noodzakelijke, hoewel 
geen voldoende, voorwaarde is voor een effekt op een volgend (ge-
drags)niveau. 
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Dit betekent dat de intermediërende variabelen, additioneel aan de on-
afhankelijke variabelen, een substantiële bijdrage aan de verklaarde 
variantie zouden moeten leveren. In hoeverre dit het geval is, blijkt 
uit de volgende analyse. 

De bijdrage van de intermediërende variabelen is onderzocht voor on-
derstaande vier afhankelijke variabelen, door middel van tweestaps 
multipele regressie-analyse. De eerste stap bestond steeds uit de on-
afhankelijke individuele en situatievariabelen (blokken A en B in het 
analyseschema, pagina 97). In de tweede stap zijn de bij elke afhanke-
lijke variabele intermedigrende variabelen toegevoegd. De opzet van de 
vier analyses was als volgt: 

afhankelijke variabele: eerste stap:  
1) var.23: lezen vwo 	blok A: individuele varia- 

belen; blok B: situatie-
variabelen; signifikante in-
terakties in en tussen blok-
ken A en B 

2) var.24: gebruiken van idem 
niet vwo-bronnen 

3) var.26: keuze van 	blok A en blok B-variabelen, 

	

aanbevolen merken 	geen interakties 

4) var.27a en 27b: (en)-
tevredenheid over 
kwaliteit en niet-
kwaliteit saspekten 
van gekocht produkt 

tweede stap:  
blokken C en D: 
cognitieve 
variabelen 

idem + var.23: 
lezen vwo 
blokken C en D: 
cognitieve 
variabelen + 
blokken E en F: 
informatiege-
dragsvariabelen 
idem + var.26: 
keuze van aan-
bevolen merk 

idem 

De eerste en de derde analyse zijn alleen bij de leden uitgevoerd. De 
tweede en de vierde ook bij de kontrolegroep niet-leden. De uitkomsten 
waren, zoals weergegeven in tabel 53, pagina 243. 

De bijdrage van de intermediërende variabelen is gering, be-
halve bij de niet-leden bij tevredenheid over de kwaliteit 
van het gekochte produkt (variabele 27a). 
Het signifikant zijn van de bijdragen is vooral een gevolg 
van steekproefgrootten. 

Bij de eerste analyse, met Consumentengids gelezen, dragen de cogni-
tieve variabelen slechts 2 % aan verklaarde variantie bij. Dit duidt 
erop dat het lezen van de Consumentengids, evenals het kopen van aan-
bevolen merken en de tevredenheid over het gekochte produkt bij de 
leden nauwelijks naar cognitieve kenmerken verschilt, wat mede het ge-
volg kan zijn van een zekere homogenisering in deze kenmerken, samen-
hangend met het lidmaatschap van de Consumentenbond. 
Bij de tweede analyse, met het gebruiken van niet-vwo bronnen, is er 
een iets grotere samenhang met cognitieve kenmerken, vooral met prijs-
bewustheid. 
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Tabel 53:  
Stapsgewijze multipele regressie-analyse voor bepaling van de addi-
tionele bijdrage van de intermediërende variabelen. 

Cons.Gids 
gelezen 
(var.23) 

gebruiken van an- 
dere bronnen dan 
vwo (var.24) 

aanbevo- 
len merk 
gekocht 
(var.26) 

tevredenheid gekochte 
kwaliteit (var. 
27a) 

produkt over: 
niet-kwaliteits-
aspekten (var. 
27h) 

leden CB leden CB niet- 
leden CB 

leden CB leden CB niet- 
leden CB 

leden CB niet-
leden CB 

verklaarde variantie 
in eerste stap (R2 ) 
(onafhankelijke var.) 
verklaarde variantie 
in tweede stap (R 2 ) 

.23 .29 .42 .09 .05 .12 .05 .18 

(intermediïrende var.) 

toetsingsverschil 
tussen eerste en 

.25 .34 .46 .13 .06 .26 .06 .20 

tweede stap (p) 

variabelen uit tweede 
stap met signifikante 
bijdrage: 
cognitieve var.: 

5.01 5.001 (.001 (.001 3..10 (.001 ›.10 ).10 

beta ps beta ps beta pS beta ps beta ps beta pa beta ps beta ps 

var.19: inkomenswaar-
dering 
var.20: voorkeur voor 
rationeel keuzegedrag 
var.21: prijsbewust-
heid 

.09 

.07 

.01 

.05 

.06 

.06 

.13 

.05 

.10 

.001 

.08 

.20 

.05 

.001 

-.08 .05 

- .31 .001 

- .10 .05 
var.22: merkentrouw 
informatiegedragsvar.: 

.10 .10 

var.23: gebruiken vwo 
(Consumentengids) 
var.24: gebruiken an-
dere bronnen dan vwo 
var.25a: geinformeerd-
heid over kwal. pro-
duktkenmerken 
var.25b: geinformeerd-
heid over niet-kwal. 

merkenkeuze: 

.16 .001 .17 

-.08 

.001 

.05 

.12 

-.26 

.18 

.01 

.001 

.001 

produktkenmerken  

var.26-D1: 	in vwo aan- 
bevolen merk gekocht 
var.26-02: in vwo aan-
bevolen merk en type 
gekocht 

.08 

.08 

.10 

.10 

-.06 

_ 

.10 

Zoals eerder vermeld, is er echter enige twijfel mogelijk over de 
plaats van deze variabele in de hiërarchie, namelijk of deze via het 
gedrag geoperationaliseerde variabele (vergelijken tussen prijsklas-
sen) een oorzaak of het gevolg van het gebruiken van informatiebron-
nen meet. Bij het gebruiken van niet-vwo bronnen zou kunnen worden 
verwacht dat de mogelijkheid om van vwo gebruik te maken leidt tot 
het minder gebruiken van andere bronnen. Een dergelijk substitutie-
effekt blijkt echter niet: de leden, die de Consumentengids hebben 
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gelezen, hebben ook andere bronnen vaker gebruikt. Een verklaring 
hiervoor zijn de specifieke kompetenties van de verschillende bron-
nen, zodat degenen, die zich breed willen informeren, meerdere bron-
nen moeten gebruiken. 
Bij de derde analyse, aanbevolen merk gekocht, is er eveneens nauwe-
lijks verschil naar cognitieve kenmerken. Wel is er enige samenhang 
met de informatiegedragsvariabelen. De samenhang met het hebben ge-
lezen van vwo is minder sterk dan verwacht, waarvoor in paragraaf 
5.2.8 meerdere verklaringen zijn gegeven en onderzocht. 
Verder blijkt dat de leden, die zich meer uit de niet-vwo bronnen en 
meer gedetailleerd over niet-kwaliteitsaspekten hebben geïnformeerd, 
iets minder vaak een aanbevolen merk hebben gekocht. 
Bij de vierde analyse, met tevredenheid over het gekochte produkt, 
is er, zowel met betrekking tot kwalitatieve als niet-kwalitatieve 
produktaspekten, bij de leden nauwelijks enige bijdrage van de in-
termediërende variabelen. Dit duidt op een vrij uniforme (kritische) 
instelling van de leden ten aanzien van gekochte produkten, waarbij 
de waardering niet systematisch verschilt met cognitieve kenmerken, 
de uitgebreidheid van informatieverschaffing voor de aanschaf, of het 
wel of niet hebben gekocht van een aanbevolen merk. Bij dit laatste 
bleek in tabel 51 echter wel een interaktie-effekt met het wel of 
niet hebben gelezen van de Consumentengids. 
Bij de kontrolegroep niet-leden hebben de intermedigrende variabelen 
bij de tevredenheid over de kwaliteit echter wel een belangrijke bij-
drage. 
De niet-leden met een voorkeur voor rationeel keuzegedrag, en die 
zich uitgebreider uit de niet-vwo bronnen hebben geïnformeerd, zijn 
duidelijk meer ontevreden over de kwaliteit, terwijl de niet-leden, 
die de Consumentengids hadden gelezen, een aanbevolen merk hadden 
gekocht en zich meer over de kwaliteit hadden geïnformeerd, wél meer 
tevreden zijn. 

Samenvattend blijkt er weinig steun voor de theorie van een 
hiërarchie van effekten. Hiermee verschillen deze uitkomsten 
niet van die uit ander onderzoek, waarin deze modellen, on-
danks hun intuitieve plausibiliteit, verrassend weinig empi-
rische ondersteuning te hebben gekregen (Burnkrant, 1977). 
In sommige onderzoeken zijn zelfs omgekeerde effekten gevon-
den, waarbij gedragsveranderingen aan attitudeveranderingen 
vooraf gingen, in plaats van omgekeerd (Haskins, 1964). Day 
(1976) vond bij een aantal vormen van konsumenteninformatie 
naar gelang het verdere hiërarchische niveau minder aantoon-
baar effekt. De effekten van de informatie waren het grootst 
op het cognitieve niveau van kennis van en het begrijpen van 
de informatie, terwijl de uiteindelijke effekten op het ge-
drag en de tevredenheid na de aanschaf gering tot niet aan-
toonbaar waren. Bij een bekendheid met vergelijkend waren-
onderzoek van 100 % heeft 76,8 % een sterke voorkeur voor 
het raadplegen van de Consumentengids en het kopen van een 
daarin aanbevolen merk (tabel 35, pagina 190); 41,8 % heeft 
bij de aanschaf van een duurzaam produkt de Consumentengids 
gelezen (pagina 146); 20,8 % heeft de Consumentengids gele- 
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zen en een aanbevolen merk gekocht (pagina 230), terwijl er 
op het niveau van de tevredenheid na de aanschaf tussen de 
leden en de niet-leden als geheel vrijwel geen verschillen 
zijn (pagina 233). 

Hoewel dus ook hier sprake is van een hiërarchie van afne-
mende effekten, zijn er toch meer uitkomsten dan alleen uit 
de bovenstaande stapsgewijze regressie-analyse, waaruit ef-
fekten op verschillende niveaux en samenhangen hiertussen 
blijken. Zo bleek op het cognitieve/affektieve niveau bij 
de leden, behalve een sterke voorkeur voor het gebruiken van 
vergelijkend warenonderzoek, een enigszins geringere voor-
keur dan bij de niet-leden voor het gebruiken van bepaalde 
pseudo-indikatoren, wat mede een gevolg kan zijn van het re-
gelmatig lezen van vergelijkend warenonderzoek (pagina 192). 
Verder waren er aanwijzingen dat het gebruiken van verge-
lijkend warenonderzoek vooral in de plaats treedt van het 
gebruiken van het merk als kwaliteitsindikator (pagina 230). 
Ook bleek voor bepaalde niet-duurzame produkten een vrij 
grote bekendheid van de vwo-uitkomsten (pagina 223). 
Op het niveau van het informatiegedrag bleek, zowel bij het 
gebruiken van bronnen als het zich informeren over produkt-
attributen, enige samenhang met de voorkeur voor rationeel 
gedrag van het voorafgaande niveau. 
Tussen de variabelen van dit niveau onderling bleek dat de-
genen, die de Consumentengids hadden gelezen, zich hieruit 
vooral over de kwaliteit hebben geïnformeerd (pagina 216) en 
dat het gebruiken van ook andere bronnen hier niet veel meer 
aan bijdraagt. 
De niet-vwo bronnen zijn door de leden vooral voor informa-
ties over niet-kwaliteitsaspekten gebruikt; door de niet-
leden ook voor de kwaliteit. 
Over niet kwaliteitsaspekten blijken deze bronnen bij de 
leden, naast vergelijkend warenonderzoek, wel additioneel te 
informeren (pagina 217). Voor de leden als geheel bleek er 
een positieve samenhang tussen het gebruiken van vergelij-
kend warenonderzoek en andere bronnen, hoewel er ook een 
subgroep is onderscheiden, die de Consumentengids waar-
schijnlijk in de plaats van andere bronnen hebben gebruikt 
(pagina 214). 
Op het niveau van de merkenkeuze hebben de leden, die de 
Consumentengids hadden gelezen, vaker aanbevolen merken ge-
kocht (pagina 222) en bleken de leden minder vaak niet-aan-
bevolen merken te kopen (pagina 231). Bij de niet-duurzame 
produkten bleken de leden bij produkten, waarvan ze de aan-
bevolen merken meer kenden, deze merken ook vaker te kopen 
(pagina 223). 
Op het niveau van de tevredenheid over de aanschaf, wordt de 
grotere tevredenheid bij het hebben gekocht van een aanbevo-
len merk, zoals dat bij de niet-leden blijkt, bij de leden 
waarschijnlijk geneutraliseerd door een meer kritische in-
stelling en bij het kopen volgens de aanbeveling zelfs over-
gekompenseerd door een hoger verwachtingsniveau. 
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Bij de niet-leden bleek verder dat een kritische instelling 
en grotere informatiekosten kunnen leiden tot een kritischer 
beoordelen van produkten en daardoor tot een lagere tevre-
denheid (pagina 240). Tevens blijkt hier echter ook dat re-
levante informaties kunnen bijdragen aan een grotere tevre-
denheid over de aanschaf, 

5.4 Samenvatting  
De uitkomsten uit het eerste deel van dit hoofdstuk, voornamelijk 
over het bereik van de Consumentengids, zijn in zeven punten samenge-
vat op het eind van paragraaf 5.1, op pagina 179 e.v. De uitkomsten 
uit de paragrafen 5.2 en 5.3 zijn aansluitend hieronder samengevat: 

8) De verklaarde variantie, zowel bij de cognitieve variabelen als 
het informatiegedrag en de tevredenheid over de aanschaf, is bij 
de leden aanzienlijk lager dan bij de niet-leden. Dit betekent 
dat er bij de leden minder systematische, met de voorspellers 
variërende verschillen zijn dan bij de kontrolegroep niet-leden. 
De belangrijkste oorzaak hiervan is waarschijnlijk een met het 
lidmaatschap van de Consumentenbond samenhangende zelfselektie, 
waardoor eenzelfde type vrij kritisch-rationele konsumenten wor-
den aangetrokken, die  op  de meeste voor het konsumptief gedrag 
relevante kenmerken weinig verschillen. 

9) De inkomenswaardering wordt vooral door de hoogte van het inkomen 
zelf bepaald. Verder ook door de gezinsgrootte, het mee werken 
van de vrouw, de financiële toekomstverwachting en de leeftijd of 
de gezinsfase. De inkomenswaardering hangt niet samen met prijs-
bewust gedrag en het lezen van de Consumentengids, wel met het 
aantal niet-vwo bronnen, die men heeft geraadpleegd. 

10) Bij de leden is er een grote voorkeur voor het gebruiken van de 
Consumentengids voor risikoverkleining. Merkentrouw, het kopen 
van een bekend merk en het kopen in een goede winkel zijn keuze-
strategieën, die echter naar voorkeur slechts weinig van het ge-
bruiken van de Consumentengids blijken te verschillen. Vooral het 
merk is zowel bij de leden als de niet-leden een belangrijke kwa-
liteitsindikator, waarin men veel vertrouwen heeft. Het vertrou-
wen in de prijs als kwaliteitsindikator is daarentegen gering. De 
niet-leden hechten meer waarde aan het keurmerk van de Nederland-
se Vereniging van Huisvrouwen dan de leden. 

11) Bij de leden is er een systematische, enigszins lagere waardering 
voor het gebruiken van surrogaat-indikatoren dan bij de kontrole-
groep niet-leden. Dit kan samenhangen met een kritischer instel-
ling bij mensen, die lid worden van de Consumentenbond en/of het 
gevolg van het regelmatig lezen van vergelijkend warenonderzoek. 
Een grote voorkeur voor rationeel keuzegedrag bleek bij hoger op-
geleiden, jongeren, stedelingen, hogere beroepsgroepen en bij een 
lagere inkomenswaardering. Een geringere voorkeur bij grotere ge-
zinnen, middenstanders, werkende vrouwen en alleenstaanden. Uit 
interaktie-samenhangen bleek dat de animo voor rationeel keuze-
gedrag bij een hoger inkomen afneemt. 
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12) Bij de leden zijn er minder systematische verschillen in het ver-
gelijken tussen meerdere prijsklassen, dus in prijsbewust gedrag, 
dan bij de niet-leden. 
Prijsbewust gedrag hangt vooral samen met de gespecificeerdheid 
van de behoefte en de keuzevoorkeur. Degenen, die al bij voorbaat 
wisten hoeveel ze gingen besteden, bepaalde produktkenmerken al 
bij voorbaat belangrijk vonden en een voorkeur hadden voor enkele 
gelijkwaardige merken, hebben zich vaker tussen meerdere prijs-
klassen geïnformeerd. 

13) Merkentrouw is zowel bij de leden als de niet-leden een belang-
rijke keuzestrategie om aankooprisiko te verkleinen, die in voor-
keur niet veel verschilt met het gebruiken van de Consumenten-
gids. Meer dan een kwart in de beide groepen heeft opnieuw het-
zelfde merk gekocht. Deze strategie heeft een grotere voorkeur 
onder de hogere inkomensgroepen en hangt uiteraard samen met de 
tevredenheid over het vorige produkt. 

14) De Consumentengids is bij de onderzochte groep duurzame produkt-
ten de door de leden meest gebruikte informatiebron. Het gebruik 
verschilt echter nogal tussen de verschillende produkten. 
Over een periode van 11 A 2 jaar blijkt de ouderdom van het vwo 
geen rol te spelen bij het gebruiken hiervan. Wel waren er indi-
katies dat oudere vergelijkende warenonderzoeken wat minder ge-
detailleerd worden gelezen. 

15) Het lezen van de Consumentengids blijkt niet in sterke mate met 
bepaalde kenmerken te verschillen, wat kan betekenen dat bepaalde 
relevante kenmerken niet zijn opgenomen of het gebruiken van vwo 
vrij willekeurig is. Dit laatste zou mede het gevolg kunnen zijn 
van de gemakkelijke beschikbaarheid en de voor de leden lage ver-
werkingskosten. Vooral naar individuele kenmerken zijn er Weinig 
verschillen. Onder bepaalde koopomstandigheden is er enige posi-
tieve samenhang met opleiding en inkomen, terwijl middenstanders 
en middenkader de Gids wat minder vaak hebben gelezen. Ook is er 
enige samenhang met de voorkeur voor rationeel keuzegedrag. 
Naar situatiekenmerken zijn de verschillen wat groter. De leden, 
die goedkoop in een kortingzaak of via een aabieding hebben ge-
kocht, hebben vaker de Gids gelezen. Verder ook de leden, die bij 
voorbaat wisten hoeveel ze gingen besteden, een voorkeur hadden 
voor een of een beperkt aantal gelijkwaardige merken en bepaalde, 
vooral kwalitatieve, produktkenmerken belangrijk vonden. Deze 
laatste variabelen korreleren ook met prijsbewust gedrag en be-
horen ook tot de belangrijkste voorspellers van het gebruiken van 
niet-vwo bronnen. De Consumentengids is minder vaak geraadpleegd 
wanneer niet in een winkel is gekocht en, wanneer dat wel het ge-
val is geweest, bij goedkopere produkten. 
Er bleek geen samenhang tussen het gebruiken van de Consumenten-
gids en ontevredenheid over het vorige produkt. 

16) Bij het gebruiken van niet-vwo bronnen zijn er meer systematische 
verschillen dan bij het lezen van de Consumentengids. Bij de leden 
zijn de verschillen naar individuele kenmerken kleiner dan bij de 
niet-leden. Evenals bij prijsbewust gedrag en het lezen van de 
Consumentengids hebben bij de leden de middenstanders zich ook uit 
deze bronnen minder geïnformeerd, evenals de hogere beroepen. 
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Onder bepaalde koopomstandigheden hebben bij de leden de hogere 
opleidings- en inkomensgroepen, de grotere gezinnen en waar de 
vrouw niet mee werkt, zich uitgebreider geïnformeerd. Anders dan 
bij de niet-leden was er bij de leden in het gebruiken van deze 
bronnen geen samenhang met leeftijd. 
Grotere verschillen zijn er naar koopsituatiekenmerken. Zowel 
leden als niet-leden hebben zich uitgebreider geïnformeerd bij: 
relatief dure produkten; een minder dringende behoefte; wanneer 
via het normale winkelapparaat is gekocht; men al bij voorbaat 
wist hoeveel men ging besteden; men al bij voorbaat bepaalde pro-
duktkenmerken belangrijk vond; bij een voorkeur voor één of enke-
le merken. Verder hebben ook de leden, die voordelig hebben ge-
kocht, prijsbewust hebben gekocht, met een lagere inkomenswaarde-
dering en met een voorkeur voor rationeel keuzegedrag, deze bron-
nen meer gebruikt. Deze laatste vooral, wanneer ze ontevreden wa-
ren over de niet-kwaliteitsaspekten van het vorige produkt. 

17) Een kwart van de leden heeft, behalve de Consumentengids, ook nog 
meerdere andere bronnen gebruikt. Dit kumulatieve gebruik van in-
formatiebronnen door de leden, blijkt vooral voor te komen bij de 
aanschaf van duurdere produkten, bij een voorkeur voor bepaalde 
merken, wanneer niet buiten het winkelapparaat om is gekocht en 
wanneer prijsbewust is gekocht. 
17 % van de leden heeft behalve vwo geen of weinig andere bronnen 
gebruikt, waarbij sprake kan zijn van een substitutie-effekt. 
Dit komt vaker voor, wanneer men bepaalde kwaliteitsaspekten erg 
belangrijk vindt en bij een dringende behoefte, wanneer de tijd 
ontbreekt om zich anderszins te oriënteren. Ook hoger opgeleiden 
gebruiken wat vaker alleen vergelijkend warenonderzoek. 

18) Informatiebronnen worden naar hun specifieke kompetentie gebruikt. 
Voor informatie over de kwaliteit is de Consumentengids voor de 
leden de belangrijkste bron waarbij, bij vergelijking met de kon-
trolegroep niet-leden een substitutie-effekt blijkt met 
commercieel kijk- en leesmateriaal. 
Voor informatie over de niet-kwaliteitsaspekten is echter deze 
laatste ook bij de leden de belangrijkste bron. De niet-leden in-
formeren zich meer dan de leden over de niet-kwaliteitsaspekten 
door winkelbezoek. 

19) Ook bij het aantal produktkenmerken, waarover men zich heeft ge-
informeerd, zijn er bij de leden weinig verschillen naar individu-
ele kenmerken, evenals bij de andere informatiegedragsvariabelen. 
De situatievariabelen hebben een grotere bijdrage, waarbij vrij-
wel dezelfde variabelen als bij het gebruiken van informatiebron-
nen. 

20) Bij de meeste duurzame produkten zijn door de leden, die de Consu-
mentengids hadden gelezen, vaker aanbevolen merken gekocht. De 
verschillen met degenen, die de Gids niet hadden gelezen, zijn 
echter over het totaal en ook per produkt, op enkele uitzonderin-
gen na, niet groot. 
Bij de niet-duurzame produkten blijkt er bij bepaalde produkten, 
waarvan de onderzoeksuitkomsten waarschijnlijk meer de aandacht 
hebben getrokken, een vrij grote bekendheid met welke merken wa-
ren aanbevolen. 
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Van deze produkten waren ook meer aanbevolen merken gekocht. De 
bekendheidsgraad bij de andere produkten was gering. 

21) Ook veel niet-lezers van vergelijkend warenonderzoek hebben aan-
bevolen merken gekocht, zodat alleen een vergelijking van aantal-
len aanbevolen merken gekocht tussen lezers en niet-lezers, geen 
goede maatstaf is voor de bepaling van het effekt van het verge-
lijkend warenonderzoek op de merkenkeuze. Bij een kriterium voor 
effekt als: Consumentengids gelezen én aanbevolen merk gekocht, 
blijkt dit bij 20,8 % van de leden het geval; 8 % heeft de Gids 
gelezen en ook het aanbevolen type gekocht. Een verdere 21,5 % 
heeft wel de Consumentengids gelezen, maar geen aanbevolen merk 
gekocht, wat erop wijst dat de Consumentengids selektief wordt 
gebruikt. 

22) Informatie over testresultaten via andere media dan de Consumen-
tengids bleek geen belangrijke oorzaak, waarom ook door veel niet-
lezers aanbevolen merken zijn gekocht. De verklaring hiervoor 
ligt waarschijnlijk in de opzet van het vergelijkend warenonder-
zoek zelf, waar bekende merken een grotere kans hebben om te wor-
den onderzocht en te worden aanbevolen, en in substitutie van 
keuzeregels, waarbij het kopen van een bekend merk vaak tot het-
zelfde resultaat kan leiden als het volgen van de aanbeveling in 
het vergelijkend warenonderzoek. 

23) De leden, die de Consumentengids hebben gelezen en een aanbevolen 
merk hebben gekocht, is de groep die zich in de aanschaf waar-
schijnlijk het meest door het vergelijkend warenonderzoek heeft 
laten leiden. Deze groep bestaat meer uit leden, die zich uitge-
breider over de kwaliteit hebben geïnformeerd; duurdere produkten 
hebben gekocht; met een voorkeur voor één of enkele merken; al 
bij voorbaat bepaalde produktkenmerken belangrijk vonden en niet 
buiten het gewone winkelapparaat om hebben gekocht. Deze groep 
heeft ook wat vaker een hogere opleiding. 

24) Het worden aanbevolen van een merk hoeft, door substitutie van 
keuzeregels, nog niet te betekenen dat dit ook leidt tot omzet-
stijging; in plaats van op grond van de bekendheid van het merk 
kan het produkt nu worden gekocht, omdat het is aanbevolen. Bij 
grotere merken is het negatieve effekt, van het niet worden aanbe-
volen, waarschijnlijk belangrijker dan van het positieve. Bij 
kleinere merken lijkt het positieve effekt belangrijker, omdat 
deze hierdoor extra bekendheid kunnen krijgen. 
Het niet zijn aanbevolen bleek een duidelijk effekt te hebben op 
de aantallen produkten, die van een bekend merk waren gekocht. 

25) De niet-leden, die een aanbevolen merk hebben gekocht, zijn hier 
duidelijk meer tevreden over, wat erop wijst dat het vergelijkend 
warenonderzoek inderdaad tussen relatief betere en slechtere mer-
ken weet te onderscheiden. 
Bij de leden zijn degenen, die een aanbevolen merk hebben gekocht, 
echter niet meer tevreden dan degenen, die geen aanbevolen merk 
hebben gekocht, terwijl degenen, die een aanbevolen merk én type 
hebben gekocht, hier zelfs vaker ontevreden over zijn. Dit bete-
kent waarschijnlijk dat de leden kritischer zijn en het precies 
volgens de aanbeveling kopen leidt tot een hoger verwachtings-
niveau. 
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26) De (on)tevredenheid over het gekochte produkt blijkt bij de leden 
naar individuele of situatiekenmerken vrijwel niet te verschillen, 
wat wijst op een vrij algemene en konstante (kritische) instel-
ling. Bij de kontrolegroep niet-leden zijn de onderlinge verschil-
len groter. De niet-leden met een voorkeur voor rationeel gedrag 
en met grotere informatiekosten, die zich uit meer bronnen hebben 
geïnformeerd, zijn duidelijk vaker ontevreden over de aanschaf. 
Dat informatie aankooprisiko kan verkleinen, wanneer dat tenminste 
niet door cognitieve veranderingen wordt geneutraliseerd, blijkt 
ook bij de niet-leden: degenen, die zich meer gedetailleerd over 
de kwaliteit hebben geïnformeerd, zijn hier ook meer tevreden 
over. 

27) De bijdrage van de intermediërende variabelen bleek over het alge-
meen vrij gering; evenals van de als onafhankelijk beschouwde in-
dividuele kenmerken. De grootste bijdrage aan de informatiege-
dragsvariabelen hebben de situatievariabelen, met als belangrijk-
ste: de voorkeur voor bepaalde merken, de gespecificeerdheid van 
de behoefte, de prijs van het produkt of de relatieve prijs van 
het model, het wel of niet in een winkel of het anderszins voor-
delig hebben gekocht. Dit onderstreept het belang van situatie-
aspekten bij het informatie- en keuzegedrag, die in het konsumen-
tenonderzoek relatief te weinig aandacht hebben gekregen (Belk, 
1974; Day, 1973). 

28) Evenals bij andere vormen van konsumenteninformatie, blijkt er 
ook bij vergelijkend warenonderzoek een hiërarchie van afnemende 
effekten. Van een bij de leden algemene bekendheid is er een afne-
mende samenhang met de voorkeur voor het gebruiken hiervan, met 
het daadwerkelijk gebruik, met de merkenkeuze en uiteindelijk met 
de tevredenheid over de aanschaf. 

29) 42 % van de leden heeft bij de onderzochte aanschaffingen van een 
duurzaam produkt de Consumentengids gelezen. De helft hiervan 
heeft een aanbevolen merk gekocht; bij de andere helft kan het 
vergelijkend warenonderzoek andere effekten hebben gehad, zoals 
op de vorming van keuzekriteria of bij de keuze van een merk met 
bepaalde kenmerken. Dit betekent bij deze qua aantal, koopkracht 
en opinievormende invloed belangrijke groep een geringere afhanke-
lijkheid van commerciële informatie en daardoor een beperking van 
de invloed van reklame en marketingstrategieën. Verwacht mag wor-
den dat, wanneer meer dan 200.000 huishoudingen (40 % van 500.000 
leden) zich regelmatig op deze wijze informeren en gedragen, dit 
ook z'n uitwerking zal hebben op het aanbod en de distributie, 
vooral in die sektoren waar de vraag van de leden, gezien hun spe-
cifieke kenmerken, meer is gekoncentreerd, 
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Hoofdstuk 6 

KONKLUSIES EN IMPLIKATIES 

In dit hoofdstuk zullen we de belangrijkste uitkomsten en implikaties 
daarvan bespreken. In paragraaf 6.1 vanuit het kader van mediumonder-
zoek: het bereik, het gebruik en de invloed van vergelijkend warenon-
derzoek. In paragraaf 6.2 enige konceptuele en methodische aspekten 
bij de analyse van het informatiegedragsmodel en in paragraaf 6.3 
zullen we enige suggesties doen voor verder onderzoek. 

6.1 Bereik, gebruik en effekten van vergelijkend warenonderzoek (vwo)  

6.1.1 Bereik van vergelijkend warenonderzoek  
De leden van de Consumentenbond bleken over het algemeen dezelfde 
universele sociaal-ekonomische en demografische kenmerken, houdingen, 
mediagebruik en gedrag te vertonen als de leden van alle konsumenten-
organisaties. Op grond van hun kenmerken en gedrag behoren deze tot 
een informatie- en marktelite, die door Thorelli c.s. (1977) de 
'Information Seekers' zijn genoemd. De leden van de Consumentenbond: 
- hebben een meer dan gemiddelde opleiding en inkomen; 
- zijn vooral werkzaam als middenkader en in hogere beroepen; 
- zijn vaker werkzaam bij de overheid en semi-overheid (onderwijs, ge-

zondheidszorg etc.); 
- zijn gekoncentreerd in de leeftijdsgroep van 35-50 jaar; 
- kopen vaker voordeliger, vooral via actnbiedingen en de 'grijze 
markt': via inkoopverenigingen, personeelswinkels etc.; 

- kopen minder vaak vanuit een dringende behoefte; 
- hebben wat vaker een duurder model gekocht; 
- hadden vaker al vóór de aanschaf een idee wat ze wilden hebben; 
- vermelden een grote voorkeur voor het gebruiken van de Consumenten-

gids om aanschafrisiko te vermijden, maar daarnaast ook een grote 
voorkeur voor strategieën, zoals het kopen van een bekend merk, 
merkentrouw en het kopen in een goede winkel; waarbij de voorkeur 
voor het gebruiken van pseudo-indikatoren voor kwaliteit zoals de 
prijs, het merk, advies van de verkoper etc. echter systematisch 
iets lager bleek te zijn dan bij vergelijkbare niet-leden; 

- noemen de Consumentengids ook als de meest gebruikte informatie-
bron 

- zijn grotere media-gebruikers; zijn op meer tijdschriften geabon-
neerd en vaker op een omroepblad, vooral vaker van de VPRO. 

Op grond hiervan en van kenmerken die in andere onderzoeken zijn ge-
vonden, zoals opinieleiders, meer overleggend, plannend etc. (vgl. 
paragraaf 3.1), kan de groep, die via het lidmaatschap van de Consu-
mentenbond door vergelijkend warenonderzoek wordt bereikt, worden 
omschreven als: met hoger dan gemiddelde sociaal-ekonomische kenmer-
ken, met een rationele instelling, informatiegericht en die bij hun 
aanschaffingen met overleg te werk gaan. 

Hoe groot is nu deze groep? Op 1 januari 1978 was ongeveer 10 % van 
alle Nederlandse huishoudingen lid van de Consumentenbond. Daarnaast 
is er ook nog een indirekt bereik onder niet-leden, onder wie het 
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incidenteel bereik van minstens eenmaal per jaar lezen, in sommige 
onderzoeken tot op 20 % wordt geschat (vgl. paragraaf 5.1.2, pagina 
172). Het bij aanschaffingen gekonstateerde gebruik van vergelijkend 
warenonderzoek door niet-leden blijkt echter, zowel bij ons (ge-
matchte niet-leden: 7,7 % Consumentengids gelezen) als bij anderen, 
vrij gering te zijn. (Engledow, 1971: gematchte niet-leden: 2,5 %; 
representatieve niet-leden: 2,6 %). 
Bij dit bereik kan het volgende worden opgemerkt: 
1) Ook binnen de groep met dezelfde sociaal-ekonomische kenmerken als 

de leden van de Consumentenbond, bereikt vwo slechts een minder-
heid. Van de groep bijvoorbeeld met hbo of universitaire opleiding 
is 'maar' 30 % lid van de Consumentenbond. Ook bij de onderzochte 
niet-leden bleken echter bepaalde kategorieën, zoals jongeren en 
hoger opgeleiden, rationeler ingesteld en meer informatiegericht. 
De sociale kategorie 'Information Seekers' is daarom waarschijn-
lijk groter dan het huidige ledenbestand van de Consumentenbond, 
zodat er binnen groepen met dergelijke kenmerken nog een potentiële 
markt kan zijn voor konsumenteninformatie en -tijdschriften. 

2) Op grond van de sociaal-ekonomische kenmerken zou kunnen worden ge-
steld dat vergelijkend warenonderzoek de verkeerde groepen bereikt, 
namelijk die het uit financieel oogpunt het minst nodig hebben. Dit 
is de bekende hulpverleningsparadox, waarmee ook het subsidiebeleid 
van de overheid (Sociaal en Cultureel Planbureau, 1977) en de 
internationale ontwikkelingshulp worden gekonfronteerd. 
Deze bevoorrechte groep profiteert het meest van konsumenteninfor-
matie, maar volgens Thorelli c.s. (1977) vervullen zij daarbij ook 
een taak in het algemeen belang, doordat zij daarbij funktioneren 
als een soort bewakers en verdedigers van een goed funktionerend 
marktmechanisme, door: 
- meer op hun rechten als konsument te staan; 
- bewuster te konsumeren; 
- aanbieders kritischer te benaderen door vaker en eerder te re-

klameren, klachten in te dienen over slechte produkten of dienst-
verlening, over eenzijdige leveringsvoorwaarden, misleidende 
reklame e.d.; 

- vrijwillige financiering van konsumentenorganisaties en -informa-
tie; 

- als opinieleiders konsumenteninformatie verder door te geven. 
3) Anderen, zoals Septrup (1978), hebben echter minder oog voor deze 

maatschappelijke rol van de leden van konsumentenorganisaties en 
konkluderen uit de bereiksgegevens van vergelijkend warenonderzoek 
dat dit dus niet zo geschikt is om de positie van minder bevoor-
rechte konsumenten te verbeteren en hen bij een betere behoefte-
bevrediging te helpen. In Scandinavië, vooral in Zweden bij poli-
tiek links, heeft dit geleid tot een zekere anti-vergelijkend 
warenonderzoek houding en het verwerpen van de opvatting dat via 
informatieverschaffing in deze vorm de positie van de 'gemiddelde' 
konsument kan worden versterkt (Thorelli c.s., 1977). In plaats 
hiervan wordt een grotere invloed voorgestaan van de overheid op 
de produktontwikkeling en de marketing, zoals door het stellen van 
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minimum-eisen voor funktionele en andere produkteigenschappen, 
meer verplichte informatie, regulering van prijzen en van andere 
aanbodsvoorwaarden. Uit deze opvattingen blijkt een sterk 
defaitisme over het funktioneren van het open-marktsysteem en over 
de mogelijkheden om door informatie de positie van de konsumenten 
hierin te versterken. 

4) Zonder tot hetzelfde defaitisme te vervallen, waarbij politieke 
voorkeuren een belangrijke rol spelen, is het duidelijk dat het 
gegeven dat vergelijkend warenonderzoek vooral bij de hogere in-
komensgroepen terecht komt in deze tijd niet acceptabel is en 
vraagt om: 
- onderzoek naar de oorzaken hiervan en maatregelen om het bereik 
van vergelijkend warenonderzoek te vergroten; 

- andere instrumenten dan vergelijkend warenonderzoek, waarmee 
vooral lagere inkomensgroepen kunnen worden geholpen. 

Aansluitend bij het in hoofdstuk 2 besproken begrippenkader, waarbij 
informatieverschaffing is gedefinieerd als een funktie van motieven, 
kenmerken van het informatie-aanbod en informatiekosten, zijn vier 
oorzaken te onderscheiden, waarom lagere inkomensgroepen weinig ge-
bruik maken van konsumenteninformatie: 
a) Minder behoefte aan informatie. 

In de konsumentisme-literatuur wordt zonder meer uitgegaan van een 
'informatielakune' bij de konsument, van een verschil tussen de 
informatie die hij heeft en zou willen of moeten hebben. Er is ech-
ter vrijwel geen onderzoek gedaan naar de informatie die de konsu-
ment werkelijk over het aanbod heeft en naar de mate waarbij hij 
zichzelf als goed geïnformeerd beschouwt. Het is waarschijnlijk 
dat het 'ervaren tekort' sterk afwijkt van het 'objektieve tekort' 
(informatie die men voor de beste aanschaf zou moeten hebben) en 
dat de ervaren lakune ook sterk afhangt van opleidingsniveau, er-
varing met een produkt, waargenomen risiko etc. 
Het is de ervaren lakune die bepaalt wat de informatiebehoefte is 
en een funktie is van soort en hoeveelheid onzekerheid en belang 
van de aanschaf. Het kan zijn dat lagere inkomensgroepen een 
kleinere informatiebehoefte hebben vanwege: 
- 'cognitive style'-kenmerken, leidend tot minder gestruktureerd 
waarnemen en beoordelen van produkten, waardoor minder onzeker-
heid ontstaat; 

- ander belang van produktattributen, bijvoorbeeld meer aandacht 
voor uiterlijke of 'feature' kenmerken, voor de beoordeling waar-
van vergelijkend warenonderzoek niet nodig is; 

- meer van opvatting zijn dat alle merken vrijwel even goed zijn, 
zodat minder onzekerheid wordt ervaren. 

b) Onbekendheid met en lage waardering van konsumenteninformatie. 
Lagere inkomensgroepen kunnen: 
- minder op de hoogte zijn van het bestaan en de funktie van ver-

gelijkend warenonderzoek. De vrijwel algemene bekendheid van de 
Consumentenbond zegt weinig over de bekendheid met vergelijkend 
warenonderzoek en de gebruiksmogelijkheden daarvan; 

- vaker vinden dat hun eigen ervaring en kennis voldoende zijn 
voor wat in hun ogen nodig is voor een bevredigende aanschaf; 
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- weinig idee hebben van de voordelen en besparingen, die het ge-
volg kunnen zijn van het gebruiken van konsumenteninformatie en 
van een kritischer keuzegedrag; 

- een minder op rationeel gedrag gericht waardenpatroon hebben, zo-
dat dergelijk gedrag en het gebruiken van daarvoor geschikte in-
formatiebronnen een geringere normatieve waarde hebben dan in 
hogere inkomensgroepen. 

c) Meer vertrouwen in commerciële bronnen, minder in konsumentenorga-
nisaties. De waargenomen betrouwbaarheid van commerciële informa-
tie kan bij lagere inkomensgroepen groter zijn. Er is bij deze 
groepen bijvoorbeeld minder kritiek op de reklame (Nederlandse 
Reclame Stichting, 1973). 
Ook bleken er in dit onderzoek (tabel 34, pagina 187) en in Inter-
market (1958) duidelijke indikaties van een grotere voorkeur voor, 
respektievelijk waardering van pseudo-indikatoren voor kwaliteit, 
zoals bijvoorbeeld de prijs, het type winkel, advies van de ver-
koper etc. 
Of lagere inkomensgroepen minder vertrouwen hebben in konsumenten-
organisaties, is niet bekend en dient nader te worden onderzocht. 

d) Hogere informatiekosten. 
De verwervingskosten van vergelijkend warenonderzoek, in termen 
van psychische kosten van uitstel van de aanschaf om eerst verge-
lijkend warenonderzoek te lezen of de kosten van een abonnement, 
kunnen voor lagere inkomens hoog zijn. Bij dit laatste kan niet 
alleen de prijs in relatie met het inkomen een rol spelen, maar 
ook het feit dat ze het vergelijkend warenonderzoek minder vaak 
kunnen gebruiken, omdat ze minder produkten kopen (Schmjlders and 
Biervert, 1972) of produkten minder snel vervangen. 
Ook is de mogelijkheid van tijdsbesparing door vergelijkend waren-
onderzoek voor de lagere inkomensgroepen waarschijnlijk minder be-
langrijk dan voor de hogere, die hun tijd kostbaarder vinden 
(Intermarket, 1958). 

Welke van deze en andere oorzaken leiden tot het weinig gebruik maken 
van konsumenteninformatie moet verder worden onderzocht. Vooruitlopend 
op de uitkomsten van dergelijk onderzoek zijn er, in aansluiting op de 
genoemde oorzaken, een aantal mogelijkheden denkbaar om het gebruiken 
van konsumenteninformatie door lagere inkomensgroepen te stimuleren: 
a) Vergroten van de behoefte aan informatie. 

Dit is vooral een taak voor de konsumentenopvoeding op de scholen 
en via de media. Doel daarbij is het doorbreken van stereotype ge-
drag, waarbij de konsument zich adaptief gedraagt, al snel tevre-
den is en niet streeft naar keuze-optimalisering. Dit opvoedings-
probleem heeft algemene kenmerken en bijvoorbeeld overeenkomsten 
met het internationaal ontwikkelingswerk, dat is gericht op het 
veranderen van traditionele verwachtings- en gedragspatroon, door 
het aanleren van andere en hogere standaarden en doelmatiger ge-
drag. Het doel van konsumentenopvoeding moet zijn hen te brengen 
op een niveau, dat zij als een volwaardige partner in het bestaan-
de marktsysteem kunnen funktioneren. Dat is de konsument die zijn 
behoeften weet te specificeren, weet waar en hoe zich te informeren 
en hoe te kiezen en mede daardoor beseft wat de voorwaarden en 
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konsekwenties zijn bij zijn keuze. De belangrijkste taak valt hier-
bij toe aan het onderwijssysteem. De konsumentenopvoeding op de 
scholen, dus voorbereiding van de jongeren op hun rol als konsu-
ment, bevindt zich echter nog voornamelijk in de fase van de goede 
voornemens (ICC, 1978). Sheth (1976) is van mening dat het school-
systeem het, wat betreft het bijbrengen van basisvaardigheden om 
in de komplekse verbruiksmaatschappij uit de voeten te kunnen, in 
belangrijke mate laat afweten. 

b) Vergroten van de bekendheid en de waardering van deze informatie. 
Konsumentenorganisaties pretenderen voor alle konsumenten te wer-
ken en te vertegenwoordigen, maar bereiken in feite slechts een se-
lekt deel. De oorzaak hiervan ligt volgens Sheth (1976) voor een 
belangrijk deel bij de konsumentenorganisaties zelf. Deze zouden 
over het algemeen te weinig aandacht hebben voor een konsumentge-
richte benadering en een bijna instinktieve afkeer van moderne 
marketing en reklametechnieken. In marketingtermen overheerst de 
traditionele opvatting dat het produkt (vwo) zichzelf moet ver-
kopen, wat ertoe leidt dat het alleen wordt opgemerkt en gekocht 
door degenen bij wie de behoefte hieraan manifest is (hogere op-
leidings-/inkomensgroepen). 
Willen de konsumentenorganisaties ook de groepen met meer latente 
informatiebehoeften bereiken, dan dienen zij aan marktontwikkeling 
te doen, waarbij zij veel kunnen leren van de uitgevers van 
commerciële tijdschriften. Konsumentenorganisaties zouden meer aan 
promotion moeten doen, bijvoorbeeld door reklame via media, die 
vooral de lagere inkomensgroepen bereiken. Daarin dient dan duide-
lijk de waarde van hun produkt (informatie, dienstverlening) te 
worden gepresenteerd, zoals voordelen, besparingen, hulp etc. 
De informatiemacht van het bedrijfsleven berust voor een deel ook 
op het gebruiken van meer geschikte media en betere kommunikatie-
technieken. 

Willen de konsumentenorganisaties op grotere schaal als 'counter-
vailing power' fungeren en de magische grens van een maximaal be-
reik van 10 % van (de bovenste lagen van) de bevolking doorbreken, 
dan zullen ze hun tegenstanders meer met gelijke wapens tegemoet 
moeten treden. 

c) Lagere informatiekosten. 
Het gebruiken van vergelijkend warenonderzoek is vanwege de tech-
nische termen, het vaak grote aantal beoordeelde attributen en de 
gekompliceerde afweging die moet worden gemaakt om tot een keuze 
te komen, vaak niet eenvoudig. Het vermelden van aanbevolen merken 
is daarbij wel een hulpmiddel ter vereenvoudiging hiervan, maar 
doet niets af aan het beeld van kompleksheid van vergelijkend 
warenonderzoek, dat de gedetailleerde tabellen oproepen. 
De verwerking van de informatie zou door een andere (grafische) 
presentatie kunnen worden vereenvoudigd. Zo zouden produktattribu-
ten met geen of geringe verschillen, of een slechts gering ge-
wicht, afwijkend kunnen worden aangegeven, zodat door hiervan te 
abstraheren de keuze kan worden vereenvoudigd. Uit experimenten 
blijkt dat dergelijke onderscheidingen in het informatie-'format' 
de informatieverwerking kunnen vergemakkelijken (van Raay, 1976). 



256 

Ook blijkt hieruit dat het waarschijnlijk cognitief eenvoudiger is 
om per attribuut in plaats van per merk te vergelijken. Als we er-
van uitgaan dat normaal leesgedrag horizontaal van links naar 
rechts plaatsvindt, wordt ook in de Consumentengids de informatie 
per merk aangeboden. Kanteling van de tabellen met de attributen 
in de rijen en de merken in de kolommen, zou het lezen van de 
tabellen wellicht kunnen vergemakkelijken. 

Waarschijnlijk is dit echter niet voldoende en dient testinforma-
tie voor lagere inkomensgroepen gratis en eenvoudiger, dus gemakke-
lijker verwerkbaar, te worden aangeboden. Thorelli (1970) bepleit 
daarom een gedifferentieerd aanbod van dezelfde testinformatie in 
verschillende vormen, zoals vergelijkend warenonderzoek, informa-
tieve etikettering en keurmerken. De beide laatste vormen hebben 
het voordeel van informatie op de plaats van verkoop en zijn ge-
makkelijker te begrijpen en sneller te verwerken dan vergelijkend 
warenonderzoek. Keurmerken, eventueel gedifferentieerd naar ver-
schillende kwaliteitsniveaux, zouden daar de vwo-aanbevelingen 
kunnen vervangen. Konsumenten, die geen zin of tijd hebben om zich 
uitgebreid te informeren, of hier moeite mee hebben, kunnen zich 
door een keurmerk verzekerd weten van een globale (minimum) kwali-
teit, of bij produkten met hetzelfde keurmerk kiezen voor het 
goedkoopste produkt. Konsumenten, die wél bereid en in staat zijn 
op de belangrijkste punten kwaliteit tegen prijs af te wegen, 
zouden van informatieve etikettering gebruik kunnen maken, terwijl 
de konsumenten, die zich over vele ins en outs van een produkt 
willen informeren, vergelijkend warenonderzoek kunnen gebruiken. 
Bij informatieve etikettering en keurmerken is er echter, anders 
dan bij vergelijkend warenonderzoek, het probleem dat invoering 
afhankelijk is van medewerking van het bedrijfsleven. De ervarin-
gen over deze medewerking, vooral bij invoering van informatieve 
etikettering, waren niet bijzonder positief. Hierbij ontbrak ech-
ter naar onze indruk ook soms de overtuiging en de inzet van de 
konsumentenorganisaties, die voor een gedifferentieerd aanbod van 
hun testinformatie tot nu toe niet veel aandacht hebben getoond. 

d) Overheidsmaatregelen. 
Waar de lagere inkomenskonsument niet op korte termijn door op-
voeding en met vwo-informatie kan worden geholpen, valt meer de 
nadruk op de beschermende taak van de overheid. Deze kan dan 
minimumeisen of andere voorwaarden aan het aanbod of de aanbods-
voorwaarden stellen, bepaalde produkten, ingrediënten of aanbie-
dingspraktijken verbieden, verplichten tot informatie etc. 
Voor middle class konsumenten, met hun waarden gericht op maat-
schappelijke verbetering en rationeel marktgedrag, dient volgens 
Thorelli c.s. (1977) de prioriteitsvolgorde van het konsumentenbe- 
leid te zijn: 1) informatie; 2) opvoeding; 3) bescherming, maar 
voor de lagere inkomenskonsumenten: 1) opvoeding; 2) bescherming; 
3) informatie. Behalve deze prioriteit is echter ook de kombinatie 
van belang. Alleen bescherming kan de keuzevrijheid aantasten en 
stimuleert niet tot een kritisch en bewust gedrag. 
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6.1.2 Gebruik van vergelijkend warenonderzoek  
De leden van de Consumentenbond bleken een sterke voorkeur voor verge-
lijkend warenonderzoek te hebben als het erom ging een goede aanschaf 
te doen. Bij de totale groep onderzochte produkten was de Consumenten-
gids ook de meest gebruikte bron: 41,8 % had de Consumentengids gele-
zen, waarbij er tussen de produkten echter nogal wat verschillen ble-
ken. De kleine aantallen maken het moeilijk om hierbij te generalise-
ren; wel was het duidelijk dat vergelijkend warenonderzoek vaker was 
gebruikt bij produkten met een grotere geïnvolveerdheid, zoals duurde-
re en hobby-produkten. Vergelijkend warenonderzoek diende speciaal 
voor informatie over kwaliteitsaspekten en bleek daarbij in plaats van 
commerciële bronnen te worden gebruikt. Naar kenmerken van de leden 
waren er in het gebruiken van vergelijkend warenonderzoek slechts ge-
ringe verschillen; wel waren er grotere verschillen naar koopomstan-
digheden. Zo is de Gids vaker gelezen door leden met specifieke voor-
keuren, zoals voor bepaalde merken of een bepaalde prijsklasse, of die 
bepaalde produktattributen belangrijk vonden. De Gids is minder vaak 
gelezen, wanneer niet in een winkel is gekocht, of in winkels bij de 
goedkopere produkten. 

Bij het gebruiken van vergelijkend warenonderzoek bleek de eerste fase 
van een 'trechter effekt'. Het bereik van vergelijkend warenonderzoek 
is beperkt en selekt, daarbinnen blijkt echter slechts een deel, en 
nog selekter, ervan gebruik te maken. Zo bleken onder bepaalde koopom-
standigheden vooral de jongere academici met een (nog) betrekkelijk 
laag inkomen van vergelijkend warenonderzoek gebruik te maken. Dit 
zijn de echte Information Seekers: naar opleiding het best toegerust, 
mobiel en met een relatief groot verschil tussen aspiraties en 
financiële mogelijkheden. 

Op zichzelf is een gemiddelde van meer dan 40 %, dat bij de aanschaf 
van duurzame produkten het vergelijkend warenonderzoek heeft gelezen, 
bij 500.000 leden een respektabel aantal. Aan de andere kant is er na-
tuurlijk toch het opvallende feit dat 60 % het niet nodig vond van de 
informatie kennis te nemen, die ze in huis hadden en waarvoor ze had-
den betaald. Mogelijke verklaringen hiervoor kunnen weer worden ge-
zocht bij de in het tweede hoofdstuk besproken determinanten van in-
formatiegedrag: 
1) Er kan minder behoefte zijn aan deze informatie in het geval dat 

de konsument: 
a) Bijzonder voordelig kan kopen en daarbij het kwaliteitsrisiko 

vindt opwegen tegen het prijsvoordeel, zoals bij de mogelijk-
heid om buiten het winkelapparaat om via de 'grijze markt' te 
kopen. 

b) Weinig risiko bij de aanschaf ziet, doordat hij: 
- Niet speciaal in bepaalde kenmerken is geïnteresseerd. 
- Vanwege de lage prijs. 
- Vooral in niet-funktionele kenmerken is geïnteresseerd, waar-
voor andere bronnen meer geschikt zijn. Dit kan ook het geval 
zijn bij de betrekkelijk veel produkten die, bijvoorbeeld als 
cadeau, voor anderen worden gekocht (Box en Hermans, 1977) en 
waarbij vooral het uiterlijk belangrijk kan zijn. 
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- Vooral is geïnteresseerd in aspekten, die in het vergelijkend 
warenonderzoek niet zo aan de orde komen, zoals de service-
mogelijkheden in de buurt, levensduur, bedrijfskosten etc. 

2) Relatief lage waardering van vergelijkend warenonderzoek als infor-
matiebron omdat: 
- Men de eigen kennis en ervaring voldoende vindt voor het doen 

van een bevredigende aanschaf. Leden, die voor het eerst een be-
paald produkt kochten, hebben vaker de Consumentengids gelezen. 

- Men de kompetentie van deze bron soms in twijfel trekt. De mees-
te kritiek op vergelijkend warenonderzoek had betrekking op de 
kwaliteit van de onderzoeken (figuur 17, pagina 177); ook de wat 
geringere voorkeur voor en het gebruik maken van vergelijkend 
warenonderzoek bij de middenstanders kan hiermee samenhangen. 

3) Relatief hoge kosten van het gebruiken van vergelijkend warenonder-
zoek door: 
- Hoge verwervingskosten: vergelijkend warenonderzoek is niet be-

schikbaar op het punt van aanschaf, zodat het raadplegen van 
vergelijkend warenonderzoek bij een niet geplande aanschaf 
steeds uitstel hiervan betekent& 

- Hoge verwerkingskosten: in plaats van het vergelijkend warenon-
derzoek op te zoeken  en  te lezen kan de konsument vereenvoudi-
gingsstrategiegn gebruiken, waarvan hij meent dat die met min-
der inspanning tot hetzelfde resultaat leiden. Zo kan hij bij-
voorbeeld op een bekende merknaam afgaan, of op het imago van 
de winkel, of opnieuw hetzelfde merk kopen als hij al had en 
waarover hij tevreden was. Dergelijke keuzestrategiegn hadden 
bij de leden van de Consumentenbond niet veel minder voorkeur 
dan het lezen van de Consumentengids. Het gebruiken van derge-
lijke keuzeregels kan een van de oorzaken zijn waarom ook bij 
bepaalde dure en gekompliceerde produkten soms relatief weinig 
de  Consumentengids is gelezen, zoals bijvoorbeeld bij kleuren-
t.v.'s slechts door  39  % (N = 59). 

Om het gebruiken van vergelijkend warenonderzoek door de leden te ver-
groten zou: 
1) Meer aandacht kunnen worden gegeven aan de relevantie voor het 

keuzeprobleem en de presentatie van de informatie. Om te weten of 
de juiste informatie wordt verschaft, zou er door de konsumenten-
organisaties, behalve technisch, ook gedragswetenschappelijk onder-
zoek moeten worden gedaan, zoals naar het bezitspatroon van produk-
ten, het gebruik hiervan, de informatiebehoeften hierbij, de be-
langrijkste keuzedimensies etc. 

2) Meer aan konsumentenopvoeding kunnen worden gedaan, om de motivatie 
om van informatie gebruik te maken en de waardering hiervan de ver-
groten. Onder het thema 'rationeel gedrag' zou daartoe in de Consu-
mentengids en anderszins voorlichting kunnen worden gegeven over de 
voorwaarden hiervoor, zoals het hebben van inzicht in eigen wensen 
en mogelijkheden, over  de  beschikbare informatie, mogelijke keuze-
strategieën en wat in bepaalde situaties de voordelen hiervan kun-
nen zijn. Wat dit laatste betreft, zou aandacht kunnen worden gege-
ven aan onderzoeken, zoals van Morris en Bronson (1972), die vonden 
dat in 87 % van een aantal onderzochte vwo's de beste keuze goed- 
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koper was dan de slechtste, dat er bij bepaalde produktgroepen 
prijsverschillen waren van honderden procenten en dat de betere 
produkten gemiddeld 25 % goedkoper waren dan de slechtere, wat dus 
niet alleen een voordeel in geld, maar ook in kwaliteit betekent. 
De waarde van deze informatie kan verder worden vergroot door ook 
op andere wijzen de rationele en kritische instelling te verster-
ken. Dit kan bijvoorbeeld ook door voorlichting te geven over an-
dere informatiesystemen en mogelijkheden voor rationeler keuzege-
drag, zoals over het gebruik van prijsaanduiding per standaard-
hoeveelheid, voedingswaarde- en ingrediëntendeklaratie, keur- en 
waarborgmerken etc. In het verlengde van deze keuze-informatie zou 
ook voorlichting kunnen worden gegeven over verantwoorde konsump-
tie en het gebruik van produkten, zoals voedingsvoorlichting, voor-
lichting over kleding wassen, invriezen, over het omgaan met elek- 
triciteit, zuinig energiegebruik, kleine reparaties en onderhoud 
etc .  

Door integratie van de keuze-informatie in het bredere verband van 
huishoudelijk en konsumptief gedrag worden relevante kriteria bij 
en gevolgen van de keuze meer bewust, waardoor de waarde van de 
informatie en de motivatie om ervan gebruik te maken kan worden 
vergroot. 
Dergelijke voorlichting wordt incidenteel en fragmentarisch in de 
Consumentengids wel gegeven. Om een opvoedende bijdrage te hebben 
aan bewuster en rationeler konsumptief gedrag zou dit echter ons 
inziens meer systematisch en qua bedoeling meer herkenbaar in de 
vorm van vaste rubrieken dienen te gebeuren. Een dergelijk op-
voedend effekt is niet alleen in het voordeel van de individuele 
konsument, maar ook van het funktioneren van het marktsysteem. 

6.1.3 Effekten van vergelijkend warenonderzoek op de konsument  
Effekten van vergelijkend warenonderzoek zijn in dit onderzoek onder-
zocht op cognitieve kenmerken, de merkenkeuze en de tevredenheid na 
de aanschaf. 
1) Effekten op cognitieve kenmerken. 

Er bleken tussen de leden en de gematchte groep niet-leden slechts 
geringe verschillen naar voorkeur voor keuzeregels om aankoop-
risiko te verkleinen, zoals merkentrouw en het kopen op grond van 
merknaam of winkelimago. Uitzondering hierop was uiteraard het ge-
bruik van de Consumentengids. 
De voorkeur voor deze andere keuzestrategiegn dan het gebruiken 
van de Consumentengids en voor bepaalde surrogaat-indikatoren was 
bij de leden systematisch iets lager. In merkentrouw en prijsbe-
wust gedrag was er echter tussen de beide groepen geen verschil. 
Dit duidt erop dat het opvoedend effekt van de Consumentengids ge-
ring is, in de zin van een kritischer stellingname tegenover 
stereotype en vanuit bepaalde marketingstrategieën voorgestelde 
keuzekriteria. 
Om deze kritische houding te vergroten zou meer voorlichting moeten 
worden gegeven over marketingstrategiegn en de daarmee beoogde be-
invloeding van het keuzegedrag. 
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Wat betreft de rationaliteit van het kiezen op grond van merknaam, 
waarin ook de leden een groot vertrouwen bleken te hebben, zou 
aandacht kunnen worden gegeven aan onderzoeksuitkomsten, zoals van 
Morris (1971) en Morris en Block (1968), waarin uit vergelijking 
van vwo's over een aantal jaren bleek: 
a) Dat de verschillende produkten, die onder hetzelfde merk worden 

uitgebracht, vaak lang niet allemaal even goed zijn. 
b) Dat de relatieve kwaliteitspositie van een merk over de jaren 

sterk kan veranderen. Het beste merk uit een bepaald jaar kan 
door verbeteringen bij andere merken enkele jaren later rela-
tief veel minder goed zijn. 

c) Dat de merken, die het meest worden verkocht, niet altijd de 
beste zijn. Rotfeld en Rotzoll (1976) vonden ook geen duidelijke 
relatie tussen de advertentie-uitgaven per merk en de kwaliteit. 

d) Dat er ook bij bekende merken grote prijs- en kwaliteitsver-
schillen zijn. 

e) Dat de samenstelling van merkprodukten over de jaren kan veran-
deren. 

2) Effekten op de merkenkeuze. 
42 % van de leden had de Consumentengids gelezen. De helft hiervan, 
49,2 %, had een aanbevolen merk gekocht, van wie 19 % ook het aan-
bevolen type (tabel 45, pagina 221). Deze helft heeft zich bij de 
aanschaf waarschijnlijk het meest door het vergelijkend warenonder-
zoek laten leiden. Deze hebben zich uit het vergelijkend warenon-
derzoek uitgebreider over de kwaliteit geïnformeerd, een duurder 
produkt gekocht, wisten vaker wat ze wilden en hadden minder vaak 
buiten het winkelapparaat om gekocht. Deze groep had ook wat vaker 
een hogere opleiding. 
De andere helft had geen aanbevolen merk gekocht. Deze hadden zich 
ook uitgebreider over de kwaliteit geinformeerd, maar naast verge-
lijkend warenonderzoek ook vaker nog andere bronnen gebruikt, zodat 
het vergelijkend warenonderzoek waarschijnlijk van minder invloed 
op de merkenkeuze is geweest. Dat deze groep geen aanbevolen merk 
heeft gekocht, hoeft niet te betekenen dat het vergelijkend waren-
onderzoek dan geen invloed op de keuze heeft gehad. Deze kunnen op 
grond van eigen specifieke eisen of een individuele afweging van 
de informatie uit het vergelijkend warenonderzoek een niet-aanbevo-
len merk hebben gekozen. 

Bij waarschijnlijk de meerderheid van degenen, die vergelijkend 
warenonderzoek hebben gelezen, heeft dit dus invloed op de merken-
keuze. Deze uitkomst wordt ondersteund door die bij Sepstrup 
(1978), waarbij 64 % van degenen, die vergelijkend warenonderzoek 
hadden gelezen, vermeldden dat dit van beslissende invloed op hun 
merkenkeuze was geweest. Bij de lagere inkomensgroepen, die verge-
lijkend warenonderzoek hadden gelezen, was dit minder vaak het ge-
val. Deze vermeldden vaker dat de reklame van beslissende invloed 
op de keuze van het merk was geweest. 

De reden waarom en onder welke voorwaarden vergelijkend warenonder-
zoek geen invloed heeft op de merkenkeuze verdient verder onder-
zoek, omdat dit van belang kan zijn voor de opzet en de presentatie 
van het vergelijkend warenonderzoek en hieruit ook de noodzaak van 
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meer voorlichting kan blijken. Dergelijke redenen kunnen zijn: 
a) De informatie is minder relevant: de onderzochte aspekten komen 

niet (helemaal) overeen met wat de konsument belangrijk vindt, 
b) De informatie is te kompleks. 
c) De konsument geeft de voorkeur aan andere kwaliteitsindikatoren 

dan het vergelijkend warenonderzoek. Dit kan bijvoorbeeld het 
geval zijn, wanneer minder bekende merken worden aanbevolen en 
de konsument dan toch liever kiest voor een bekend, maar niet 
aanbevolen merk. 

Daarnaast zijn er ook andere, minder met het vergelijkend warenon-
derzoek zelf samenhangende oorzaken, waarom het vergelijkend waren-
onderzoek weinig of geen invloed op de merkenkeuze kan hebben, zo-
als bijvoorbeeld het niet in kwaliteitsaspekten zijn geïnteres-
seerd, een voorkeur hebben voor een niet onderzocht type, de moge-
lijkheid om een aanbieding te kopen etc. 

3) Effekten op de tevredenheid. 
De uitkomsten betreffende de tevredenheid over de aanschaf behoren 
tot de meest verrassende in dit onderzoek. De leden, die een aan-
bevolen merk hadden gekocht, waren hier niet vaker tevreden over 
dan zij die geen aanbevolen merk hadden gekocht, terwijl degenen, 
die het aanbevolen type hadden gekocht, hier zelfs vaker ontevre-
den over waren. De niet-leden, die aanbevolen merken en typen had-
den gekocht, waren hier echter wél meer tevreden over. Dit ver-
schil is achteraf geïnterpreteerd vanuit het kritischer zijn van 
de leden en de veronderstelling dat het lezen van vergelijkend 
warenonderzoek en het kopen volgens de aanbeveling kan leiden tot 
een verhoging van het verwachtingsniveau, waardoor de betere kwa-
liteit van de aanbevolen merken meer dan kan worden gekompenseerd, 
met als resultaat geen grotere tevredenheid of zelfs een grotere 
ontevredenheid. 

De vraag hierbij is hoe vergelijkend warenonderzoek moet worden ge-
waardeerd als dit niet blijkt bij te dragen tot een grotere tevre-
denheid. Een onontkoombaar effekt van produktinformatie - en infor-
matie in het algemeen - is dat het 'de blik scherpt', dat het be-
wust maakt van meer relevante punten en dat het de waarnemingsdrem-
pel van tekortkomingen aan het produkt verlaagt. Kritisch maken om-
trent de aanschaf is immers een van de taken van konsumenteninforma-
tie. Hieraan zijn een positieve en een negatieve funktie te onder-
scheiden. De positieve funktie van produktinformatie is een konsu-
ment, die weet wat hij wil en wat hij kan verwachten, daardoor se-
lektiever kan kiezen en duidelijker zijn wensen in de markt tot 
uitdrukking kan brengen. Zo levert die informatie een bijdrage aan 
een beter funktionerend marktmechanisme. De negatieve funktie is 
dat het verwachtingsniveau zich minder aanpast aan het produkt zo-
als het is, maar meer onafhankelijk gevormd wordt door de produkt-
informatie, zodat dit kan leiden tot een hoger verwachtingsniveau, 
tot een grotere bewustwording van tekortkomingen en daardoor tot 
meer ontevredenheid. 
Vergelijkend warenonderzoek kan dus helpen bij het onderscheiden 
van objektief betere produkten, maar hierbij kan een grotere tevre- 
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denheid door het effekt op de cognitieve struktuur worden ge-
neutraliseerd. 

De konklusie hieruit zou zeer pessimistisch kunnen zijn, namelijk 
dat het effekt van konsumentistische maatregelen en van produkt-
verbeteringen door het bedrijfsleven door betere opleiding en meer 
produktinformatie wordt weggevlakt. Alle technische vernieuwingen 
en verbeteringen en konsumentenbelangenbehartiging zouden dan toch 
niet bijdragen aan minder ontevredenheid of wellicht alleen het 
dalen van tevredenheid kunnen voorkomen. 
De vraag die echter hierbij dient te worden gesteld is: ontevre-
denheid over wat? Zoals uit een onderzoek onder leidende 
marketingspecialisten in de Verenigde Staten blijkt, zal naar hun 
verwachting het konsumentisme in de nabije toekomst nog sterk 
toenemen en ook de druk hiervan op het bedrijfsleven en de over-
heid (Laczniak, Lusch and Udell, 1977). Hierdoor en door tech-
nische vernieuwingen mag worden verwacht dat de produkten in de 
toekomst hoogwaardiger zullen zijn, aan bepaalde minimumeisen zul-
len voldoen en beter zullen zijn aangepast aan specifieke eisen 
van konsumenten. Deze algemene kwaliteitsverbetering, die ook al 
vaker bij herhalingsvwo's is gesignaleerd (Thorelli c.s., 1977), 
kan betekenen dat de aandacht van de konsument zich meer van as-
pekten van primaire funktionaliteit kan gaan richten op die van 
de sekundaire funktionaliteit. 

Uit een onderzoek van Andreasen (1977) blijkt dat konsumenten-
klachten kunnen worden verdeeld in manifeste en latente klachten. 
Manifeste klachten waren klachten, die in het onderzoek spontaan 
werden gemeld en die vooral te maken bleken te hebben met 
ernstige gebreken of risiko's, zoals stukgaan, onveilig, slecht 
funktioneren etc. Latente klachten werden pas gemeld, nadat de 
konsument hiertoe extra was aangezet en hadden meer betrekking op 
de afwerking, het model, de vormgeving etc. 
Mede als gevolg van vergelijkend warenonderzoek kunnen de soort 
manifeste klachten afnemen, waarvoor echter door een meer speci-
fiek en hoger verwachtingsniveau meer van de soort latente klach-
ten in de plaats kunnen komen. De gemeten ontevredenheid kan hier-
door naar intensiteit gelijk blijven, maar verschillen naar aard, 
objekt of oorzaak. 
Ontevredenheid als koncept, los van de operationele aspekten, is 
daarom, zoals Engledow (1977) opmerkt, een 'rubber yardsticks, die 
niet los kan worden gezien van de problemen waarop het betrekking 
heeft. 

Dat verbeteringen in tevredenheid echter ook wel degelijk mogelijk 
zijn, blijkt in zowel dit als andere onderzoeken (Andreasen, 1977) 
uit de grote verschillen in tevredenheid tussen produkten. Er zijn 
produkten met veel klachten en produkten vrijwel zonder manifeste 
of latente klachten. Wil vergelijkend warenonderzoek een belang-
rijke bijdrage leveren aan het vergroten van tevredenheid, dan zou 
het vooral moeten worden gericht op de produkten met veel manifes-
te klachten, omdat daarbij het verschil tussen verwachtingen en 
prestaties het meest ernstig is en het meest bewust wordt ervaren. 
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De ontevredenheid als gevolg van manifeste klachten kan waar-
schijnlijk ook het minst gemakkelijk via cognitieve dissonantie-
reduktie worden verminderd. 

6.1.4 Effekten op bedrijfsleven en overheid; de relatie met markt-
macht 

6.1.4.1 Effekten op het bedrijfsleven  
In het eerste hoofdstuk is vergelijkend warenonderzoek in het kader 
geplaatst van marktmacht; als een middel om de marktpositie van de 
konsument te verbeteren en (tegen)macht uit te oefenen. In dit onder-
zoek is niet de uitoefening van marktmacht als zodanig niet onder-
zocht, maar alleen een belangrijke voorwaarde voor marktmacht, name-
lijk de beschikking over en het gebruik maken van neutrale informatie 
en de invloeden die dit bij de konsument heeft. Door dit en andere 
onderzoeken (vgl. paragraaf 3.1) begint nu een beeld 	ontstaan over 
het bereik en de invloed van vergelijkend warenonderzoèk aan de kon-
sumentenkant. Onderzoek naar de uitoefening van macht kan echter niet 
bij konsumenten alleen plaatsvinden, maar dient ook de andere markt-
partijen te omvatten, zodat de effekten van machtsuitoefening van de 
een op de ander kunnen worden geanalyseerd. 

Wat de effekten op het bedrijfsleven betreft kan worden verondersteld 
dat vergelijkend warenonderzoek, via de vraag van konsumenten en de 
inkoop door de detailhandel, invloed heeft op de marktaandelen van 
produkten en daardoor eventueel op de prijzen. Ook kan vergelijkend 
warenonderzoek invloed hebben op andere aanbiedingsvoorwaarden, zoals 
de inhoud van kontrakten, service e.d. en op de produktontwikkeling. 
Verder kan dit invloed op de inhoud en het effekt van de commerciële 
informatie hebben en op andere marketinginstrumenten, zoals op het 
gebruik van psychologische produktdifferentiatie en op de effektivi-
teit van kwaliteitsindikatoren, zoals het (keur)merk, de prijs, het 
winkelimago etc. 
Van de meeste van deze mogelijke effekten is uit onderzoek bij het 
bedrijfsleven zelf weinig bekend. De onderzoeken aan de konsumenten-
zijde verschaffen echter wel enige indikaties voor dergelijke in-
vloeden en ook is er bij konsumentenorganisaties wel het een en ander 
bekend over effekten die vwo's op bepaalde produkten of aanbieders 
hebben gehad. 

Wat de effekten via de konsumptieve vraag betreft onderscheiden 
Thorelli c.s. (1977) tussen een primaire en sekundaire vraag. De 
primaire vraag is de totale vraag naar een bepaalde produktkategorie. 
De sekundaire vraag naar bepaalde merken hiervan. Vwo's kunnen op 
beide invloed uitoefenen. Er kan invloed zijn op de primaire vraag, 
wanneer het nut van een hele produktklasse in twijfel wordt getrok-
ken, of wanneer blijkt dat alle onderzochte merken op essentiële pun-
ten niet voldoen. Voorbeelden van produkten, waarvan in de Consumen-
tengids het nut werd ontkend of betwijfeld, zijn: vermageringspillen 
en -apparaten ('helpen niet'; maart 1978), elektrische frituurpannen 
('gaat ook goed met gewone pan'; juni 1977), snorfietsen ('je kunt 
beter fietsen of brommen'; augustus 1976). Bij de snorfietsen was een 
belangrijke reden dat het produkt technisch slecht ontwikkeld was. 



264 

Voorbeelden van andere produktkategorieën, die niet bleken te voldoen 
zijn: miniwasmachines (augustus 1977), espresso-koffiezetapparaten 
(augustus 1977) en hefboom-blikopeners (februari 1977). 
Of door dergelijke uitspraken en konklusies ook de totale vraag naar 
deze produkten negatief is beïnvloed, is niet bekend. Wel is er uit 
de financiële sektor het voorbeeld dat negatieve publikaties in de 
Consumentengids over het beleggen in diamanten tot een vrijwel totale 
instorting van deze handel hebben geleid*). 

Wat het effekt op de sekundaire vraag betreft, dus naar bepaalde mer-
ken, bleek bij het totaal van de onderzochte duurzame produkten, dat 
de helft van de leden, die de Consumentengids hadden gelezen, een 
aanbevolen merk of type hadden gekocht. Bij de leden, die niet de 
Consumentengids hadden gelezen, was dit bij 35 % het geval, waarbij 
toeval of het gebruiken van keuzeregels, die soms ook tot het kopen 
van aanbevolen merken kunnen leiden (merknaam), een rol kunnen hebben 
gespeeld. 
De invloed op individuele merken bleek bij het merk Philips. Wanneer 
Philips niet was aanbevolen, was dit merk door de leden minder vaak 
gekocht (18,4 % tegen 32,7 % niet-leden). Wanneer Philips wel was 
aanbevolen, was het echter niet vaker gekocht (37 % tegen 39,5 % 
niet-leden). Het ontbreken van verschil in dit laatste geval is met 
de hypothese van substitutie van keuzeregels verklaard: in plaats van 
op grond van bekendheid van merk, kan het nu zijn gekocht omdat het 
is aanbevolen. 
Wanneer deze interpretatie, die verder dient te worden onderzocht, 
juist is, dan betekent dit dat voor grote merken het negatieve ef-
fekt, van het niet worden aanbevolen, waarschijnlijk belangrijker is 
dan een positieve skore. Kleinere merken kunnen daarentegen meer 
effekt verwachten van een positieve skore, omdat dit de bekendheid 
kan vergroten en kan leiden tot overname van marktaandeel van niet 
aanbevolen grote merken. 
Volgens Thorelli c.s. (1977, pagina 151) zijn er zelfs aanwijzingen 
dat kleine merken, ongeacht de uitkomst in het vergelijkend warenon-
derzoek, hiervan voordeel kunnen hebben, vanwege de bekendheid die 
het verschaft. 
Invloed van vergelijkend warenonderzoek op de merkenkeuze bleek ook 
bij niet-duurzame produkten, waarvan de leden, bij alle produkten op 
één na, vaker aanbevolen merken hadden gekocht. Bij sommige van deze 
produkten bleken relatief veel leden de aanbevolen merken te kennen 
en deze ook vaker te kopen. Hierbij waren er indikaties dat de in-
vloed van vergelijkend warenonderzoek het grootst is bij die produk-
ten, waarvan de vwo's, bijvoorbeeld vanwege gezondheidsaspekten of 
andere opvallende uitkomsten, speciale aandacht weten te trekken. 

Een ander aspekt met konsekwenties voor het bedrijfsleven, dat in 
dit onderzoek is onderzocht, is de invloed van vergelijkend waren- 
onderzoek op de waardering voor keuzeregels, pseudo-indikatoren en op 
de informatieverschaffing. Zoals op pagina 259 is gekonkludeerd lijkt 
de invloed van vergelijkend warenonderzoek op de voorkeuren voor 
andere keuzeregels dan het gebruiken van de Consumentengids gering, 

S ) mededeling van mr. N.R. van Ravesteijn van de Consumentenbond 
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evenals op de waardering van pseudo-indikatoren van kwaliteit. Ook 
blijkt de kritische toon in de vwo's over het bedrijfsleven niet te 
leiden tot een sterkere anti-bedrijfsleven houding, zoals blijkt uit 
het feit dat een meerderheid van de leden een hardere opstelling van 
de Consumentenbond jegens het bedrijfsleven afwijst, erop tegen is 
dat de Consumentenbond eisen omtrent de kwaliteit van produkten aan 
de fabrikanten zou stellen en er tussen leden en niet-leden in deze 
opvattingen nauwelijks verschillen zijn (pagina 178). Engledow 
(1971) vond bij de leden van konsumentenorganisaties zelfs een posi-
tievere houding tegenover het bedrijfsleven, maar wel meer kritiek 
op de reklame. Ondanks dat bleek de reklame als informatiebron echter 
zowel bij hem als bij ons (pagina 148) door de leden niet minder te 
worden gebruikt. Wel bleken er duidelijke verschillen tussen leden  en 
niet-leden ten aanzien van de soort produktenmerken, waarover men 
zich via de reklame had geïnformeerd (pagina 217). De leden hebben 
zich via de reklame vooral over de uiterlijke produktkenmerken ge-
informeerd en minder via die bron over de kwaliteit, waarvoor ze 
vooral de Consumentengids en vrienden of kennissen als bron hebben 
gebruikt. De niet-leden hebben zich echter vooral ook via de reklame 
over de kwaliteit trachten te informeren. 

De invloed van vergelijkend warenonderzoek op de houding tegenover 
het bedrijfsleven en de waardering van pseudo-indikatoren lijkt dus 
gering. De waardering van deze laatste verschilt meer met andere ken-
merken zoals opleiding en leeftijd (Intermarket, 1958). 
Wel leidt vergelijkend warenonderzoek tot een ander gebruik van infor-
matiebronnen en een betere geinformeerdheid over kwaliteitsaspekten. 
Zoals Sproles, Geistfeld en Badenhof (1978) in een experiment hebben 
aangetoond, is het zonder vergelijkend warenonderzoek moeilijk zelfs 
vrij eenvoudige duurzame produkten naar kwaliteit te onderscheiden. 
Dat vergelijkend warenonderzoek deze mogelijkheid wel verschaft, be-
tekent dat degenen, die hier gebruik van maken bij hun oordeels-
vorming en keuze, minder van commerciële informatie afhankelijk zijn 
en van de daarin gepresenteerde niet-zakelijke beoordelingsdimensies, 
zoals pseudo-indikatoren en associatieve belevingskwaliteiten. 
Voor het bedrijfsleven betekent dit dat het effekt van niet op 
funktionele kenmerken gerichte marketingstrategieën, zoals psycholo-
gische produktdifferentiatie, door vergelijkend warenonderzoek kan 
worden geneutraliseerd en daardoor vooral minder effektief kunnen 
zijn in marktsegmenten, waarin vooral hogere opleidingsgroepen, die 
meer lid zijn van konsumentenorganisaties, zijn gekoncentreerd. 
Empirische ondersteuning hiervoor blijkt uit een onderzoek van Udell 
(1974), die vond dat marketingstrategieën van aanbieders kunnen wor-
den beïnvloed door informatie over produkten, de soort keuzekriteria 
die bij de aanschaf worden gebruikt en of produkten routinematig of 
met overleg worden gekocht. 
Over effekten van vergelijkend warenonderzoek op het bedrijfsleven 
is ook bij de konsumentenorganisaties het een en ander bekend. Volgens 
de Consumentenbond is het effekt van vergelijkend warenonderzoek het 
meest duidelijk merkbaar bij de ernstigste gebreken aan produkten, 
namelijk op het terrein van de veiligheid. Het systematisch hameren 
op elektrische veiligheid, het zonder meer afkeuren van onveilige 
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produkten en de grote publiciteit die dit vaak kreeg, hebben ertoe 
geleid dat, zoals bijvoorbeeld uit herhalingsonderzoeken van was-
machines, centrifuges, elektrische frituurpannen, naaimachines, gas-
fornuizen en broodroosters blijkt, de elektrische veiligheid sterk is 
verbeterd*). Veel meer produkten hebben nu ook een KEMA-keur, terwijl 
sommige fabrikanten dergelijke verbeteringen ook rechtstreeks aan de 
Consumentenbond melden. Deze verbeteringen zijn ook mede een gevolg 
van een indirekt effekt van vergelijkend warenonderzoek, namelijk dat 
hierdoor de Economische Controle Dienst meer op de elektrische vei-
ligheid van produkten is gaan letten. Op het terrein van de veilig-
heid heeft vergelijkend warenonderzoek ook een duidelijk effekt gehad 
op de verbetering van zo essentiële produkten als valhelmen en 
reddingsvesten. Ook hierbij was er een invloed mede via de overheid. 
Nadat de gebreken hiervan waren aangetoond werden valhelmen, die niet 
tot een goedgekeurd type behoren, verboden, terwijl voor reddings-
vesten in de Warenwet eisen gesteld gaan worden. Ook de regelmatige 
publikaties over onveilig speelgoed hebben er mede aan bijgedragen 
dat hiervoor in de Warenwet eisen ten aanzien van veiligheid en eti-
kettering zijn gesteld. 
Ook voor andere produktaspekten, zoals het bedieningsgemak en het 
energieverbruik worden in herhalingsonderzoeken verbeteringen ge-
konstateerd. Over het effekt van vergelijkend warenonderzoek hierbij 
is echter minder bekend. Andere, meer specifieke voorbeelden van in-
vloed van vergelijkend warenonderzoek bij het bedrijfsleven zijn ver-
beteringen in standaardkontrakten, in prijsaanduidingen door reis-
bureaux, in afkoopregelingen bij levensverzekeringen en de opkomst 
van teer- en nicotine-arme sigaretten. Ook Thorelli c.s. (1977) ver-
melden een aantal van dergelijke specifieke en enigszins anekdotische 
gevallen van effekten van vergelijkend warenonderzoek. 

Onderzoek naar de invloed van vergelijkend warenonderzoek bij het be-
drijfsleven zelf is vrijwel niet gedaan. Een uitzondering hierop is 
het afstudeerwerk van Nicolasen (1975). Deze heeft intern bij 
Philips in de audio-sektor, bij afspeelapparatuur voor grammofoonpla-
ten, onderzocht wat het bereik en effekt was van vergelijkend waren-
onderzoek. Hij vond daarbij een gelijksoortige hiërarchie van af-
nemend effekt aan de konsumentenkant als ook anderen en wij (vgl. 
paragraaf 5.3, pagina 241 e.v.) hebben gevonden. Uit interviews 
met bij de ontwikkeling en de marketing van afspeelapparatuur betrok-
ken funktionarissen bleek dat: 
a) Testrapporten van binnen- en buitenlandse konsumentenorganisaties 

veel worden gelezen. 80 % leest de Consumentengids. 
b) Aan eigenschappen van afspeelapparatuur, die veelvuldig in vwo's 

worden onderzocht, bij de beproevingen in het ontwerpstadium spe-
ciale aandacht wordt gegeven. 

c) Vaak snel en betrekkelijk heftig op de testrapporten wordt gerea-
geerd, in de vorm van diskussies, overleg met andere afdelingen of 
bepaalde akties. 

S ) mondelinge informatie van drs. J. Lau van de Consumentenbond 
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Direkte aanleiding hiervoor waren vooral: 
- verschillen tussen de gepubliceerde testresultaten en de eigen 
verwachting of het eigen voordeel, gebaseerd op eigen gegevens; 

- de relatieve positie van het betreffende Philips-produkt. 
d) De reaktie op testrapporten en het gebruik hiervan in belangrijke 

mate wordt bepaald door de instelling jegens die testrapporten, 
respektievelijk het oordeel daarover. 

e) De waarde en het belang dat men aan testrapporten hecht, mede be-
paald wordt door het veronderstelde effekt van de vwo's op het 
koopgedrag van konsumenten. 

Het effekt op de produktontwikkeling heeft Nicolasen getracht te be-
palen door voor een bepaald type afspeelapparatuur, dat in vwo's was 
onderzocht, na te gaan wat bij twee opeenvolgende varianten daarvan 
de wijzigingen waren en wat daarvoor de redenen waren geweest. Daar-
bij bleek dat de in het vergelijkend warenonderzoek gesignaleerde ne-
gatieve punten deels wel, maar deels ook niet waren gewijzigd; dat 
deze punten volgens de betrokken bedrijfsmedewerkers ook al uit ande-
re bronnen bekend waren, en dat volgens hen geen van de konsumenten-
publikaties de direkte aanleiding tot wijziging was geweest. 
Een dergelijke negatieve uitkomst lijkt in strijd met de aandacht die 
men zegt aan vergelijkend warenonderzoek te besteden. Als verklaring 
voor het ontbreken van effekt van vergelijkend warenonderzoek op het 
produkt noemt Nicolasen: 
a) Het tijdstip, waarop de vwo-informatie ter beschikking komt, kan 

ongunstig zijn. Het koncept voor een opvolger van het produkt kan 
dan al vaststaan en de reakties uit de handel, de service organi-
satie en via eigen gebruikerstesten kunnen dan al bekend zijn. 

b) Dat de kopersgroep kan verschillen van de doelgroep van de Consu-
mentenbond. De beoogde kopersgroep kan bijvoorbeeld minder ontvan-
kelijk zijn voor rationele informatie, kan vooral 'features' of 
vormgeving belangrijk vinden of bij de aanschaf vooral het merk of 
de handelaar de doorslag laten geven. 

Deze beide punten zouden volgens Nicolasen de verklaring kunnen zijn 
dat op uitkomsten van vergelijkend warenonderzoek bij het bedrijf wel 
wordt gelet, vooral van commerciële zijde, maar dat de waarde hiervan 
voor het (ontwerp van het) produkt niet altijd hoog is. 

Overzien we de in deze paragraaf besproken effekten van vergelijkend 
warenonderzoek op het bedrijfsleven, mede in relatie met marktmacht, 
dan blijkt: 
a) dat vergelijkend warenonderzoek duidelijke effekten heeft op de 

merkenkeuze van konsumenten en daardoor via het marktmechanisme 
signalen geeft over werkelijke voorkeuren en wensen; 

b) dat vergelijkend warenonderzoek leidt tot een betere geïnformeerd-
heid over funktionele produktkenmerken en daardoor bijdraaagt aan 
een rationeler en zakelijker keuzegedrag en minder afhankelijkheid 
van commerciële informatie; 

c) dat vergelijkend warenonderzoek direkt of indirekt, via de over-
heid, kan leiden tot produktverbeteringen; 

d) dat het effekt van vergelijkend warenonderzoek op de produktontwik-
keling mede afhankelijk is van: 
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- de mate waarin de produktdoelgroepen samenvallen met het bereik 
van vergelijkend warenonderzoek; 

- het (veronderstelde) effekt van vergelijkend warenonderzoek op 
het koopgedrag van konsumenten en dus op de marktaandelen. 

Deze beide laatste aspekten bepalen de macht die konsumentenorganisa-
ties via vergelijkend warenonderzoek op het bedrijfsleven kunnen uit-
oefenen. Zoals in het eerste hoofdstuk, op pagina 21 gesteld, is de 
machtsbasis van deze organisaties het vermogen om vooral via publika-
ties de koopkrachtige vraag van (grote aantallen) leden - en niet-
leden - te beïnvloeden. Vanwege het eerste punt onder d) dient hier-
aan de beperking te worden toegevoegd dat daarbij alleen een machts-
basis ontstaat in zoverre de konsumenten, die door vergelijkend 
warenonderzoek worden bereikt en kunnen worden beïnvloed, voor het 
bedrijfsleven een belangrijke doelgroep vormen. 
Gezien de kenmerken van leden van konsumentenorganisaties impliceert 
dit dat de macht van konsumentenorganisaties in principe geringer is 
tegenover bedrijven die zich op de brede publieksmarkt richten dan 
tegenover bedrijven waarvan de produkten vooral door de hogere-
inkomens-marktsegmenten worden gekocht. 
Voor de konsumentenorganisaties betekent dit dat vergroting van hun 
invloed op het bedrijfsleven er vooral afhankelijk van is of ze erin 
zullen slagen om ook de grote lagere inkomensgroepen te bereiken. 

6.1.4.2 Effekten op de overheid  
Zoals in het eerste hoofdstuk besproken en in de vorige paragraaf 
reeds bleek, kunnen konsumentenorganisaties en vergelijkend warenon-
derzoek ook via de overheid invloed uitoefenen om risiko's voor de 
konsument te verminderen, of zijn marktpositie te versterken. Op 
grond van informatie van de Consumentenbond*) kon de volgende lijst 
van overheidsmaatregelen worden opgesteld, waarbij de Consumenten-
bond een belangrijk rol heeft gespeeld: 
a) Meer kontrole: 

- op zware metalen in aardewerk (Keuringsdienst van Waren); 
- op overtredingen van prijsbeschikkingen: makelaars, ziektekos-
tenverzekeringen etc. (Economische Controle Dienst). 

b) Nieuwe of scherpere normen: 
- voor valhelmen, reddingsvesten, speelgoed, frisdrankflessen, 

kinderzitjes in auto's etc. 
c) Nieuwe wetgeving gericht op: 

- bestrijden misleidende reklame (wetsvoorstel); 
- beperking van kolportage; 
- beperking van vertikale prijsbinding; 
- beperking van huurkoop van appartementen; 
- prijsbeheersing (Prijzenwet); 
- verbetering juridische positie van de konsument (wetsontwerp 

konsumentenkoop); 
- meer produktinformatie (Warenwet: aanduidingsbesluit; teer en 

nicotine in sigaretten); 
- verbeteren veiligheid (niet-levensmiddelen in Warenwet); 

*) van mr. N.R. van Ravesteijn 
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- ontwerp kampeerwet; 
- wijziging huurwet. 

d) Betere dienstverlening: 
- regeling rijschoolwezen; verbetering procedure behalen rijbewijs 

CBR; 
- standaardkontrakt voor openbare nutsbedrijven (in voorbereiding); 
- vermelden werkelijke rente door de Rijkspostspaarbank (semi-

overheid); 
- instelling kommissie verhouding huurders-verhuurders; 
- oprichting, erkenning en uitbreiding van de Stichting Consumen-

tenklachten: geschillenkommissie reizen etc.. 
e) Subsidie: 

- SWOKA: Stichting voor Wetenschappelijk Onderzoek Konsumentenaan-
gelegenheden; 

- konsumentenklachtenkommissies (1/3e overheidssubsidie); 
- verhogen subsidie energiebesparing; 
- SVWO: Stichting Vergelijkend Warenonderzoek (90 % overheids-

subsidie); 
- Garantie Instituut Woningbouw (aanloopsubsidie). 

f) Meer aandacht voor voorlichting/opvoeding: 
- erkenning van noodzaak radio/t.v. voorlichting: overleg NOS e.d.; 
- school t.v.-programma voor jonge konsumenten: ConsuMEER of MINDER 
NOS-radio 20 minuten per week: Knollen voor citroenen; 

- brochure konsumentenvoorlichting: Kopen zonder kater. 

Minder duidelijk herkenbaar is de invloed die de Consumentenbond uit-
oefent via zijn vertegenwoordigingen in allerlei raden, kommissies en 
andere advieskolleges. In 1977 was de Consumentenbond maar liefst in 
98 van dergelijke lichamen vertegenwoordigd, waaronder de Energie-
raad, de Gezondheidsraad, de Milieuraad, de Adviescommissie Warenwet 
etc. (Consumentenbond, 1978). In sommige hiervan is de participatie 
zeer intensief via vertegenwoordiging in een groot aantal subkommis-
sies. Zo was de Consumentenbond vertegenwoordigd in 19 subkommissies 
van de Adviescommissie Warenwet, in 8 kommissies van de Sociaal 
Economische Raad, in 12 bestuurskommissies van het Nederlands 
Normalisatie Instituut en in 9 normkommissies van het Nederlands 
Elektrotechnische Comité. 

Uit de genoemde wetgeving en de talrijke vertegenwoordigingen blijkt 
dat de Consumentenbond in de 25 jaar van haar bestaan vrij grote er-
kenning heeft gevonden en tot een belangrijke sociale partner is ge-
worden. Wellicht is deze erkenning en de invloed bij de (semi)-over-
heid groter dan bij het bedrijfsleven, wat een verklaring zou kunnen 
zijn voor de grotere gerichtheid op de overheid, die de laatste jaren 
in het beleid van de Consumentenbond is te konstateren. Een grotere 
nadruk op de rol van de overheid bij de konsumentenbelangenbehartiging 
is overigens ook in andere landen te konstateren (Thorelli c.s., 1977) 
en is ook een teken van de vrij passieve wijze waarop het bedrijfs-
leven op het konsumentisme reageert. 

6.2 Konceptuele en methodische aspekten  
De oorspronkelijke opzet bij het empirische deel van dit onderzoek 
was om binnen de ledensteekproef door middel van pad-analyse een ge- 
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detailleerd netwerk van relaties te onderzoeken. Op grond van de 
vrij lage samenhangen in de korrelatiematrix leek dit echter niet 
zinvol. Daarop is besloten tot de bloksgewijze sub-analyses en tot 
een globale toetsing van de bijdrage van de intermediërende variabe-
len. 

Vrij zwakke samenhangen en dus een lage verklaarde variantie is vaak 
kenmerkend voor konsumentenonderzoeken en is ook bij toetsing van 
andere modellen met betrekkelijk veel variabelen gekonstateerd 
(Farley and Ring, 1970; Farley, Howard and Lehmann, 1976). Mogelijke 
oorzaken hiervan kunnen zijn: 
1) De keuze van variabelen. Deze kunnen van een te algemeen karakter 

zijn om specifiek informatie- en keuzegedrag te kunnen verklaren. 
Dit kan vooral een verklaring zijn voor de geringe bijdrage van 
de sociaal-ekonomische en demografische variabilen. 
De verklaarde variantie kan waarschijnlijk vooral worden vergroot 
door het opnemen van meer situatiespecifieke kenmerken, zoals 
bleek uit de relatief grote bijdrage van dergelijke variabelen, 
die al waren opgenomen, en van andere kenmerken die meer direkt 
met de afhankelijke variabelen samenhangen. 
Variabelen, die daarbij voor het gebruiken en het effekt van ver-
gelijkend warenonderzoek vooral van belang lijken, zijn het soort 
produkt en de geïnvolveerdheid en het waargenomen risiko daarbij. 
Tussen de produkten onderling, ook binnen dezelfde prijsklasse, 
bleken vrij grote verschillen in het gebruik van vergelijkend 
warenonderzoek. Geïnvolveerdheid en waargenomen risiko lijken 
beter dan de prijs geschikt om deze verschillen tussen produkten 
te verklaren. 
De keuze van relevante variabelen dient bij voorkeur vanuit een 
te vernieuwen theoretisch kader te geschieden. Op een dergelijk 
kader, dat voor de verklaring van informatiegedrag meer geschikt 
kan zijn, wordt in de volgende paragraaf, over toekomstig onder-
zoek, nader ingegaan. 

2) Gebrekkige meting van de variabelen. Dit kan het gevolg zijn van 
een groot aantal oorzaken, zoals gebrekkige operationalisering, 
onscherpe meting, interviewer-fouten, fouten door de geënquêteer-
de, bij de verwerking of in het meetinstrument zelf (Neter, 
1970). 
- Wat de operationalisering betreft, is een algemeen nadeel van 

survey-onderzoek, dat het grote aantal variabelen ertoe leidt 
dat de meeste slechts betrekkelijk eenvoudig en eendimensioneel 
worden gemeten. 
Kenmerken zoals bijvoorbeeld rationele instelling en tevreden-
heid zijn echter multidimensioneel en kompleks en kunnen daarom 
beter in meer beperkt en toegespitst onderzoek worden onderzocht 
en gevalideerd. 
Bij achteraf-onderzoek komt daarbij het bezwaar dat kenmerken 
moeten worden gerekonstrueerd, zoals ze op een ander tijdstip 
bestonden, waarbij vertekeningen kunnen ontstaan. Dit bezwaar 
zou door longitudinaal onderzoek kunnen worden ondervangen, wat 
echter relatief moeilijk uitvoerbaar en kostbaar is en wat ver-
klaart waarom het vrij weinig wordt toegepast (Kollat, Engel and 
Blackwell, 1970). 
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- Onscherpe meting van de variabelen kan veroorzaakt zijn bij de 
respondenten of door het meetinstrument zelf. Respondenten kun-
nen bepaalde dingen zijn vergeten of bij het vraaggesprek weinig 
zijn gemotiveerd, om zich in te spannen en zo juist mogelijk te 
antwoorden. Ook de keuze van de juiste respondent is hierbij van 
belang. In dit onderzoek zijn voornamelijk de kopers onder-
vraagd. Bij konsumptief gedrag zijn echter vier rollen te onder-
scheiden: de koper, de gebruiker, de beslisser en de beïnvloeder. 
Wanneer de koper en de gebruiker verschillende personen waren, 
kan bijvoorbeeld bij de vragen over de tevredenheid over het ge-
kochte produkt niet de meest betrokkene zijn ondervraagd. 
Wat het meetinstrument betreft kan onscherpte, die een negatief 
effekt heeft op de verklaarde variantie, het gevolg zijn van het 
slechts beperkte aantal klassen bij de variabele. Sommige onaf-
hankelijke en afhankelijke variabelen hadden slechts de vorm van 
dummy's of diskrete variabelen. Ook het meestal slechts ordinale 
meetniveau kan hierbij een rol hebben gespeeld. 

- Interviewer-fouten en fouten door het meetinstrument zijn door 
instruktie en proefonderzoek zo klein mogelijk gehouden, maar 
zijn nooit volledig te vermijden. Bij de vragen over het gebruik 
van vergelijkend warenonderzoek kan wellicht 'social 
desirability', het feit dat men dit zou behoren te gebruiken, 
tot enige positieve vertekening hebben geleid. 

3) De poly-gedetermineerdheid van het gedrag. Het is min of meer 
standaard om bij een lage verklaarde variantie verbetering hiervan 
te zoeken in een betere meting van de variabelen en in uitbreiding 
met meer situatiespecifieke variabelen, dus in de data in plaats 
van in de theorie. Volgens Bass (1974) heeft konsumentengedrag ech-
ter een belangrijke randomkomponent, zodat dit vanuit een determi-
nistisch model vaak weinig goed kan worden voorspeld. 
Hoewel toeval een rol kan spelen, kan de verklaring echter ook lig-
gen in de poly-gedetermineerdheid van het konsumentengedrag. Wel-
licht wordt dit, in tegenstelling tot veel ander gedrag, minder 
door een beperkt aantal en veelvuldig of konstant optredende varia-
belen bepaald, maar door een groot aantal aspekten, elk met een 
kleine invloed en zonder veel patroon wisselend aanwezig of afwezig 
en heterogeen in onderlinge beïnvloeding. 
Deze poly-faktoriële komponent kan ook bij het gebruiken en het ef-
fekt van vergelijkend warenonderzoek een rol spelen. In de ene 
situatie, die weer van veel faktoren afhankelijk kan zijn, kan men 
er wel aan denken de Consumentengids erop na te slaan, of kan men 
zich herinneren dat een bepaald produkt is onderzocht, in het an-
dere geval niet. Ook bij de merkenkeuze kunnen allerlei faktoren 
in wisselende patronen van invloed zijn, zoals persoonlijkheids-
kenmerken, gebruikssituaties, voorafgaande ervaringen, het voorra-
dig zijn in de winkel, het weer, een toevallig bezoek etc. 
Volgens Farley, Howard en Lehmann (1976) zijn deze min of meer toe-
vallige invloeden bij de incidentele aanschaf van duurzame produk-
ten zelfs van meer belang dan bij verbruiksartikelen, waarvan de 
voorkeuren vaak meer zijn bepaald en het aankoopgedrag meer 
routinematig plaatsvindt, zodat dit beter kan worden voorspeld. 
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Meer specifiek betrekking hebbend op dit onderzoek kan ten aanzien 
van de konceptuele opzet het volgende worden opgemerkt: 
1) Ten aanzien van het lezen van vergelijkend warenonderzoek en het 

effekt hiervan op de merkenkeuze bleek een vrij grote inter-
produktvariantie, die niet voldoende op grond van prijsverschillen 
kon worden verklaard. Er dient een systeem voor indeling van homo-
gene produktgroepen te worden gevonden of kenmerken, waarmee deze 
verschillen kunnen worden verklaard. 

2) De individuele variabelen bleken over het algemeen minder dan de 
situatiekenmerken bij te dragen. Sociaal-ekonomische en demogra-
fische kenmerken zijn voor het verklaren van informatie- en keuze-
gedrag waarschijnlijk te algemeen. Behalve specifieke omstandig-
heden dienen er ook meer specifieke individuele kenmerken te wor-
den gezocht, die bijvoorbeeld aan de informatietheorie kunnen wor-
den ontleend, zoals de soort en mate van onzekerheid, de geïnvol-
veerdheid, de verwachte keuzekonsekwenties, de waardering van be-
paalde informaties en bronnen etc. (vgl. paragraaf 6.3). 

3) De mate van rationele instelling lijkt een belangrijke variabele, 
maar dient waarschijnlijk multidimensioneel, en niet alleen op 
grond van de voorkeur voor bepaalde keuzeregels, te worden ge-
operationaliseerd. Overigens kon ook de voorkeur voor keuzeregels 
slechts voor ongeveer een kwart van de variantie met de dimensie 
'rationeel-arationeel gedrag' worden verklaard, zodat ook meer 
onderzoek nodig is naar de faktoren, op grond waarvan bepaalde 
keuzeregels en pseudo-indikatoren worden gekozen. 

4) Het indiceren van houdingen op grond van gedrag bleek problemen 
op te leveren bij het interpreteren van oorzakelijke relaties. Dit 
is over het algemeen een probleem bij survey-onderzoek. Zo is het 
niet uitgesloten dat ook andere variabelen, die als oorzaken zijn 
beschouwd, mede door afhankelijke variabelen zijn bepaald. Experi-
mentele opzetten en longitudinaal onderzoek zijn voor de bepaling 
van de richting van effekten meer geschikt. 

5) Het effekt van vergelijkend warenonderzoek op de merkenkeuze bleek 
niet scherp te kunnen worden bepaald omdat ook de niet-lezers van 
vergelijkend warenonderzoek vaak aanbevolen merken hadden gekocht. 
Vergelijking op geaggregeerd niveau tussen door lezers en niet-
lezers gekochte merken is daarom minder geschikt om het effekt van 
vergelijkend warenonderzoek op de merkenkeuze te bepalen. Dit kan 
beter op mikroniveau geschieden door een analyse van het keuze-
proces, waarbij wordt nagegaan op grond van welke aspekten en in-
formaties een bepaald merk is gekocht. 

6) Als ad hoc verklaring is gesteld dat konsumenteninformatie en het 
kopen van aanbevolen merken kunnen leiden tot stijging van het ver-
wachtingsniveau en het waarnemen van meer gebreken aan een produkt. 
Of dit inderdaad zo is, dient verder te worden onderzocht. 

7) Bij vrijwel alle analyses was de verklaarde variantie bij de leden 
aanzienlijk lager dan bij de kontrolegroep niet-leden. De verkla-
ring hiervoor is gezocht in zelfselektie, samenhangend met het 
lidmaatschap van de Consumentenbond, waardoor de leden op allerlei 
met konsumptief gedrag samenhangende kenmerken homogener kunnen 
zijn. 
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Ook de herwegingsprocedure kan hierbij echter enig effekt hebben 
gehad, doordat het multipliceren van kaarten bij de niet-leden in 
bepaalde subklassen tot een relatieve vermindering van de inter-
respondentvariantie kan hebben geleid. Tegen een dergelijk effekt 
pleit echter dat in de bijdrage van opleiding en leeftijd, de 
variabelen waarop is herwogen, over het algemeen geen grote ver-
schillen zijn tussen de beide groepen. 

8) De met de gekozen opzet verkregen resultaten worden over het alge-
meen door die uit andere onderzoeken ondersteund. Zo bleek bij-
voorbeeld duidelijk een hiërarchie van afnemend effekt, die ook 
voor andere vormen van konsumenteninformatie is gevonden (Day, 
1976). 

6.3 Toekomstig onderzoek  
Uitgangspunt bij verder onderzoek van konsumenteninformatiegedrag 
dient de opvatting te zijn dat informatie een produkt is zoals an-
dere produkten, waarbij ook theorieën uit andere gebieden van het 
konsumentengedrag hierop kunnen worden toegepast, zoals over het ont-
staan van preferenties, het keuzegedrag etc. De doelstelling daarbij 
dient te zijn het ontwikkelen van een theoretisch kader, waarmee de 
informatiebehoefte, de soort en hoeveelheid informatie en de bronnen, 
die men wil gebruiken en daadwerkelijk gebruikt, beter kunnen worden 
beschreven, voorspeld en verklaard. 

De verbetering in het verklaren en het voorspellen van het konsumen-
teninformatiegedrag moet voorlopig niet worden gezocht in het toetsen 
van komplekse modellen. 
Daarvoor ontbreken nog te veel bouwstenen. Daarom dient de aandacht 
van het makroniveau meer te worden gericht op het meten van kenmerken 
op het mikro- of individuele niveau, waarna de bevindingen op meso-
niveau weer in situatie- of produktspecifieke deelmodellen of segment-
modellen kunnen worden geïntegreerd. Hierbij past het gezegde: 
'réculer pour mieux sauter'. Het gaat daarbij op het mikro- en meso-
niveau vooral om het meten van de kernvariabelen bij het informatie-
gedrag en het onderzoek van samenhangen tussen een beperkt aantal 
variabelen op belangrijke deelgebieden. 
Uitgangspunt daarbij kan zijn een theoretisch kader, zoals dat in 
hoofdstuk 2 is beschreven. Daarin zijn vier kernvariabelen onderschei-
den: de informatiebehoefte, de informatiewaarde, de kans op resultaat 
bij informatiegedrag en de kosten van informatieverschaffing. 
Sepstrup (1977) onderscheidt vier belangrijke deelgebieden bij het in-
formatiegedrag. Deze kunnen, uitgaande van deze kernvariabelen, worden 
geanalyseerd. Deze vier probleemgebieden zijn: 
1) Waarover wil de konsument informatie en hoeveel? 
2) Hoe kan in de informatiebehoefte worden voorzien en wat bepaalt de_ 

keuze daarvan? 
3) Gegeven een behoefte, hoeveel informatie wordt verschaft? 
4) Welke bronnen worden gebruikt en wat bepaalt de keuze daarvan? 

Mede aan de hand van de theorie in hoofdstuk 2 kunnen we deze vier as-
pekten van Sepstrup als volgt nader uitwerken. 
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Het eerste probleemgebied: waarover wil de konsument informatie en 
hoeveel, wordt vooral door de informatiebehoefte bepaald. Een belang-
rijke oorzaak van het vaak weinige gebruik dat van konsumenteninforma-
tie wordt gemaakt is waarschijnlijk het simpele feit dat er geen 
(manifeste) behoefte aan is. Er dient daarom onderzoek te geschieden 
naar de informatiebehoeften van konsumenten, zoals deze door hen zelf 
worden ervaren. De informatiebehoefte is in hoofdstuk 2 gedefinieerd 
als een funktie van onzekerheid en belang. Hoe de verhouding is tus-
sen deze twee komponenten, multiplikatief of additief, dient verder 
te worden onderzocht. Bij de operationalisering hiervan dient te wor-
den onderscheiden tussen verschillende soorten keuzekonsekwenties 
(belang) en de onzekerheid daarbij. Dit onderscheid is van belang 
voor de keuze van bronnen en van de soort informatie die de konsumen-
ten zich daaruit verschaft. 
Ook dient verder onderzoek plaats te vinden naar de aspekten waarmee 
de informatiebehoefte kan variëren. Dergelijke variabelen kunnen 
zijn: de soort produkt, de geïnvolveerdheid bij de aanschaf, de er-
varing met een produkt, cognitieve kenmerken, het beoogde gebruik 
van het produkt, voor wie het produkt is bedoeld e.d. Ook de onder-
linge samenhangen en interakties hiertussen kunnen op de informatie-
behoefte invloed uitoefenen. 

Het tweede probleemgebied betreft de wijze waarop de konsument in 
zijn informatiebehoefte voorziet. Het betreft de keuze van strategie-
en die in plaats van, voorafgaande aan en mét informatiegedrag kun-
nen optreden. Hierbij zijn twee kategorieën te onderscheiden: 
1) Cognitieve processen en keuzeheuristieken. 

Onzekerheid hoeft niet in alle gevallen tot informatiegedrag te 
leiden, maar kan ook cognitief worden verminderd, zoals door ver-
laging van aspiratie, verdringing, bagatellisering etc. Ook kan de 
konsument onzekerheid verminderen door het gebruiken van 
'satisfying' of 'simplifying' heuristieken, waarmee het keuzepro-
bleem kan worden ge(her)struktureerd en vereenvoudigd. Hiervan 
zijn er in hoofdstuk 2 een aantal genoemd, die gericht kunnen zijn 
op het beperken van het aantal merken waaruit wordt gekozen, op 
beperking van het aantal keuze-attributen, of van de onzekerheid 
over attribuutwaarden. 

2) Informatiestrategieën. 
De konsument kan: 
- zich tevreden stellen met de informatie die hij al heeft, of be-

sluiten tot nieuwe informatieverschaffing; 
- zich beperken tot media die hij normaal al gebruikt, of zich ook 
hierbuiten informeren. 

Naar de wijzen waarop en de voorwaarden waaronder de konsument on-
zekerheid cognitief of via heuristieken vermindert, dient verder on-
derzoek te worden gedaan. Dit geldt ook voor de strategieën bij het 
informatiegedrag. Wat het gebruiken van keuzeheuristieken betreft, 
dient met name in onderzoeken over 'information processing' meer aan-
dacht te worden gegeven aan de samenhang tussen de keuze en het ge-
bruik van heuristieken en de hoeveelheid en de soort onzekerheid. 
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Eveneens dient verder onderzoek plaats te vinden naar variebelen, die 
op de 'keuze' van deze processen, heuristieken en strategieën invloed 
uitoefenen. De volgende variabelen kunnen daarbij van belang zijn: de 
grootte en soort van informatiebehoefte; de struktuur, hoeveelheid en 
aard van de beschikbare informatie; de verwachte opbrengsten en kos-
ten van bepaalde informatieprocedures; tijdsdruk; mediagebruik etc. 

Het derde probleemgebied houdt in de mate waarin informatiebehoeften 
worden bevredigd. In hoofdstuk 2 is dit bepaald gezien door een op-
brengst-kosten-ratio. In hoeverre de uitgebreidheid van informatie-
verschaffing inderdaad berust op een afweging van opbrengsten en kos-
ten en dus met cost-benefit modellen kan worden verklaard, dient 
verder te worden onderzocht. 
De verwachte opbrengsten zijn als bepaald gezien door de kern-
variabelen: informatiebehoefte, kans op resultaat en informatiewaarde. 
Van de mogelijke kosten zijn er een aantal onderscheiden, zoals tijd, 
geld, psychische en fysieke inspanning, uitstel van aanschaf en de 
aantrekkelijkheid van alternatieve mogelijkheden. Met welke andere 
variabelen deze kernvariabelen korreleren dient verder te worden on-
derzocht. Paragraaf 2.11 geeft een overzicht van dergelijke variabe-
len. 

Het vierde probleemgebied betreft de keuze van informatiebronnen, wat 
eveneens met cost-benefit modellen kan worden onderzocht. Er dient 
verder onderzoek te geschieden naar de wijze waarop konsumenten be-
paalde informatiebronnen zien en op grond waarvan deze kunnen worden 
gekozen. Kernvariabelen hierbij zijn de informatiewaarde, de betrouw-
baarheid en de verwervings- en verwerkingskosten. De informatiewaarde 
wordt waarschijnlijk vooral door de kompetentie bepaald, terwijl de 
betrouwbaarheid mede de kans bepaalt dat het gebruiken van een bron 
tot het beoogde resultaat leidt. Paragraaf 2.9 bevat een overzicht 
van soorten bronnen ingedeeld naar deze kenmerken. Verder dient on-
derzocht te worden welke andere variabelen invloed uitoefenen, via 
deze kernvariabelen, op het gebruiken van informatiebronnen. Derge-
lijke variabelen kunnen in relatie met informatiewaarde en betrouw-
baarheid zijn: ervaring met bepaalde bronnen, grootte en soort infor-
matiebehoefte, beroep, konsumentistische instelling etc. In relatie 
met kosten: vaardigheid in informatieverschaffing, opleiding, cogni-
tieve kenmerken, tijd, alternatieve mogelijkheden e.d. 
Pas nadat meer onderzoek ten behoeve van de operationalisering van 
deze kernvariabelen en over samenhangen op deze deelterreinen is ge-
daan, dient de aandacht te worden gericht op de toetsing van ge-
integreerde processen van informatieverschaffing, zoals voorgesteld 
in figuur 10 op pagina 75. 
Er is tot nu toe weinig onderzoek gedaan naar een aantal belangrijke 
kernaspekten bij het informatiegedrag die hierbij van belang zijn, zo-
als bijvoorbeeld naar: de verschillende motieven bij informatiegedrag, 
informatiegewoonten en heuristieken daarbij, wanneer onzekerheid wel 
en niet tot informatiegedrag leidt, het kosten-baten afwegingsproces, 
de mate van bewustheid van informatie-opname etc. 
Bij de operationalisering van kernvariabelen en de konstruktie van 
modellen bij bepaalde deelterreinen verdienen vooral het in hoofdstuk 
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2 beschreven (M x V x E) - K-model en de cost-benefit modellen ver-
dere aandacht (Silberer, 1975). 

Meer inzicht in het informatiekonsumptiegedrag is voor konsumenten-
organisaties en andere verschaffers van informatie belangrijk, omdat 
het kan leiden tot een optimaler aanwenden van beschikbare middelen. 
Met de voorgestelde aanpak kan tevens worden onderzocht welke varia-
belen direkt of indirekt een beperkende invloed uitoefenen op het 
konsumenteninformatiegedrag en hoe dit zou kunnen worden verbeterd. 
Een overzicht van mogelijke beperkende faktoren en van mogelijkheden 
voor verbetering, uitgaande van het (M x V x E) - K-model is gegeven 
in paragraaf 2.12. 

Behalve naar het gebruiken van (neutrale) informatie is aan de konsu-
mentenkant ook verder onderzoek nodig naar de effekten hiervan op de 
merkenkeuze en op de variabelen die hierbij van belang zijn, evenals 
op de tevredenheid. Aan de bedrijfslevenkant is onderzoek nodig naar 
de effekten van konsumenteninformatie op de produktontwikkeling en de 
marketing. 
Dergelijk onderzoek vergroot het inzicht in de problemen en de posi-
tie van de konsument en in de effektiviteit van het instrumentarium 
om deze te verbeteren, wat kan leiden tot een verdere verfijning of 
uitbreiding hiervan. Het is goed zich hierbij te realiseren dat het 
verbeteren van de positie van de konsument bijdraagt aan een beter 
funktionerend marktmechanisme en daardoor uiteindelijk in het voor-
deel is van alle marktpartijen. 
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SAMENVATTING 

Dit is een studie over de markt(machts)positie van de konsument en 
over de mogelijkheden om deze positie te verbeteren door aaneen-
sluiting in konsumentenorganisaties en door het verschaffen van 
informatie, vooral in de vorm van vergelijkend warenonderzoek. In 
dit onderzoek is de uitoefening van marktmacht als zodanig niet 
onderzocht, maar alleen een belangrijke voorwaarde voor marktmacht, 
namelijk de beschikking over objektieve informatie en het gebruik 
maken ervan en de invloeden die dit vervolgens bij de konsumenten 
heeft. 
De studie bestaat uit een deel waarin belangrijke begrippen worden 
behandeld en een deel waarin een empirisch onderzoek wordt gerap-
porteerd. 

Het konceptuele, eerste deel bestaat uit twee hoofdstukken. In het 
eerste hoofdstuk wordt de relatieve marktmachtspositie van de kon-
sument geanalyseerd. Daarbij wordt vooral ingegaan op de voorwaarden, 
waaronder marktmacht kan ontstaan en op de vormen, waarin deze zich 
kan manifesteren. 
De basis van macht blijkt hier te bestaan uit afhankelijkheid en 
wel zodanig dat de ene marktpartij het gedrag van de andere kan 
beinvloeden. De oorzaken van een zwakke machtspositie van de kon-
sumenten liggen zowel in de mogelijkheden van aanbieders om het 
aanbod en de aanbodsvoorwaarden min of meer autonoom te bepalen, 
vooral door de konkurrentie te beperken, als in het onvermogen van 
de konsument om het aanbod te overzien en het op zijn merites te 
beoordelen, waardoor hij eveneens in zijn keuzevrijheid wordt beperkt. 
Beide voorgaande verschijnselen leiden tot een gebrekkig funktio-
nerend marktmechanisme. Onmacht van de konsument als gevolg van 
beperking van de mededinging dient vooral door de overheid in de 
rol van 'balancing power' te worden gekorrigeerd. Onmacht, die het 
gevolg is van gebrekkige informatie kan worden geneutraliseerd door 
de konsumenten zelf, zoals door aaneensluiting in konsumentenorgani-
saties en het zich verschaffen van objektieve informatie in de vorm 
van vergelijkend warenonderzoek, informatieve etikettering en keur-
merken. Voor een goed funktionerend marktmechanisme en machtseven-
wicht tussen aanbieders en konsumenten moet deze informatie niet 
alleen beschikbaar zijn, maar de konsument moet ook bereid en in 
staat zijn er gebruik van te maken. In het tweede hoofdstuk zijn 
daarom de belangrijkste faktoren geanalyseerd die het konsumenten-
informatiegedrag bepalen en waarmee dit kan worden begrepen en 
voorspeld. 
De geneigdheid tot informatieinwinning is daarbij, uitgaande van een 
zogeheten 'expectancy x value'-model, opgevat als een funktie van 
(MxVxE) -K, waarMxVxEde verwachte opbrengst van de infor-
matieaktiviteit bepaalt en K de kosten hiervan uitdrukt. De verwachte 
opbrengst is dus gedefinieerd als een vermenigvuldiging van de aard 
en de intensiteit van de informatiebehoefte (M), van de waardering 
van bronnen en informaties (V) en van de kans of verwachting dat een 
bepaald informatiegedrag ook tot het beoogde resultaat leidt (E). 
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De informatiebehoefte wordt bepaald door de verhouding tussen het in 
een situatie ervaren kognitieve konflikt en de konflikttolerantie. 
Het in een situatie ervaren konflikt hangt af van de mate van onzeker-
heid en de waargenomen konsequenties daarvan (belang). De konflikt-
tolerantie wordt bepaald door een konflikt-optimum, dat wisselt naar-
gelang individuele en situatiekenmerken. De vermindering van kogni-
tief konflikt kan zowel door mentale processen, door vereenvoudigings-
strategieën, als door (informatie) gedrag plaatsvinden. 
Voorbeelden van mentale processen zijn: het verminderen van geinvol-
veerdheid, verlagen van aspiraties e.d. Van vereenvoudigingsstrate-
gieën: het gebruiken van pseudo-indikatoren, het aanleggen van 
drempelwaarden om het in aanmerking komend aanbod te beperken, het 
eerste produkt kiezen dat schijnt te voldoen etc. Van deze mentale 
processen en heuristics worden er een aantal beschreven. Onzekerheid 
en belang zijn faktoren die vooral in een 'problem-solving' situatie 
de informatiebehoefte bepalen. Daarnaast kunnen ook andere motieven 
zoals van macht of groepsbehoren een rol spelen. 
De keuze voor informatieverschaffing wordt verder in sterke mate be-
paald door de kenmerken van informatiebronnen. Van de vier soorten 
informatiebronnen worden de kenmerken gedetailleerd beschreven. 
Bijvoorbeeld de mate waarin een bron geschikt is om in verschillende 
soorten informatiebehoeften te voorzien bepaalt vooral V; de betrouw-
baarheid bepaalt vooral E en de bronspecifieke informatiekosten be-
palen vooral K. Hoe de bron wordt waargenomen is echter ook afhanke-
lijk van de bij de konsument aanwezige kennis ep waarderingen, waar-
door de waarneming kan worden vertekend. 
Aangenomen is dat de invloed van andere variabelen op het informatie-
gedrag via deze vier kernvariabelen M, V, E en K verloopt, waarbij 
een groot aantal van dergelijke andere variabelen zijn geinventari-
seerd. Op basis hiervan is voor het konsumentenbeleid aangegeven wat 
een beperkende invloed kan hebben op het konsumenteninformatiegedrag 
en hoe deze beperkingen kunnen worden verminderd. 
Een van de belangrijkste instrumenten om de geinformeerdheid van de 
konsument te verbeteren is vergelijkend warenonderzoek. Naar het be-
reik en de invloed hiervan is een empirisch onderzoek gedaan, waarvan 
in hoofdstuk 3 de onderzoeksopzet en de steekproeftrekking is gerap-
porteerd, in hoofdstuk 4 de operationalisering en in hoofdstuk 5 de 
resultaten. 

Het onderzoek is uitgevoerd binnen een gestratificeerde, representa-
tieve steekproef van 900 leden van de Consumentenbond en een 
kontrolegroep van 450 niet-leden. Beide groepen hadden niet al te 
lang voor het onderzoekstijdstip (april-juni '-74) een duurzaam 
produkt gekocht, dat vrij recent voor de aanschaf door de Consumenten-
bond was onderzocht. De kontrolegroep is gevormd door in de direkte 
woonbuurt van elk tweede lid een niet-lid te kiezen. De leden bleken 
daarbij achteraf gemiddeld een hogere opleiding, inkomen en beroeps-
niveau te hebben dan de niet-leden en gemiddeld ouder te zijn. 
Door herweging op opleiding en leeftijd is de invloed van deze ver-
schillen bij de bewerking van de gegevens verkleind. 
De analyse bestond uit een beschrijvend en een toetsend deel. In het 
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beschrijvende deel is, uitgaande van het schema op pag. 97, een 
'opschuivende' aanpak gevolgd, waarbij achtereenvolgens van vwo 
is onderzocht: 
1. het bereik: sociaal-ekonomische en demografische kenmerken van 

de leden van de Consumentenbond en kenmerken van de aankoopsi-
tuatie; 

2. effekten op kognitieve kenmerken: voorkeuren voor keuzeregels 
en pseudo-indikatoren, prijsbewustheid en merkentrouw; 

3. effekten op informatiegedrag: raadplegen van informatiebronnen, 
aantal en soort aspekten waarover men zich heeft geinformeerd; 

4. effekten op de merkenkeuze: al dan niet volgens uitkomsten in 
vwo; 

5. effekten op de tevredenheid na de aanschaf. 

Het eerste punt is, wat de demografische en sociaal-ekonomische 
kenmerken betreft, onderzocht door vergelijking van deze kenmerken 
met die van de Nederlandse bevolking. Typerende omstandigheden bij 
de aanschaf zijn onderzocht door vergelijking met de kontrolegroep 
niet-leden. Daarbij bleken de leden van de Consumentenbond een re-
latief hoge opleiding en inkomen te hebben, vooral werkzaam waren 
als middenkader en in hogere beroepen, vaker werkzaam bij de over-
heid en semi-overheid en gekoncentreerd in de leeftijdsgroep van 
35-50 jaar. 
Wat aanschafkenmerken betreft hadden de leden vaker voordeliger 
gekocht, vooral via aanbiedingen en de 'grijze markt': via aan-
koopverenigingen, personeelswinkels etc.; zij bleken minder vaak 
vanuit een dringende behoefte gekocht te hebben, hadden vaker een 
duurder model gekocht en zij hadden ook vaker voor de aanschaf een 
idee van wat ze wilden. De leden bleken verder grotere mediage-
bruikers en een grote waardering te hebben voor het werk van de 
Consumentenbond. Op grond van deze en de bij de andere punten 
gebleken uitkomsten konden de leden van de Consumentenbond worden 
getypeerd als: met hoger dan gemiddelde sociaal-ekonomische ken-
merken, met een rationele instelling, informatiegericht en die 
bij hun aanschaffingen met overleg te werk gaan. 

De punten 2 t/m 5 zijn door middel van multiple regressie in beide 
steekproeven van leden en van de kontrolegroep niet-leden onder-
zocht, waarbij op elk analyseniveau steeds de signifikante variabelen 
van de voorafgaande niveau's als voorspellers zijn gebruikt. 
Bij de punten 3 en 4 zijn ook discriminant-analyses uitgevoerd om 
specifieke sub-groepen op te sporen. 

Bij punt 2, effekten van vergelijkend warenonderzoek op kognitieve 
kenmerken, bleken er tussen de leden en de kontrolegroep niet-leden 
slechts geringen verschillen wat betreft de voorkeur voor keuze-
regels en pseudo-indikatoren om aankooprisiko te verkleinen. 
Uitzondering was uiteraard hierbij het gebruiken van de Consumenten-
gids. De leden hadden een grote voorkeur voor het gebruiken van ver-
gelijkend warenonderzoek als het erom ging om een goede aanschaf te 
doen, maar ook een grote voorkeur voor het kiezen op grond van merk. 
Wel was hun voorkeur voor het gebruiken van andere keuzestrategiegn 
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dan het gebruiken van de Consumentengids systematisch iets lager dan 
bij de niet-leden. In merkentrouw en prijsbewust gedrag was er tussen 
de beide groepen geen verschil. Hieruit is gekonkludeerd dat het op-
voedende effekt van de Consumentengids gering is, althans voorzover 
dit betreft een kritischer stellingname tegenover stereotype keuze-
gedrag en - keuzekriteria. Ook bleek de kritische toon in de vwo's 
jegens het bedrijfsleven niet te leiden tot een sterke anti-bedrijfs-
leven houding. 

Bij punt 3, effekten op het informatiegedrag, bleek bij de leden 
dat vwo de meest gebruikte informatiebron was: 41,8 % had de Consu-
mentengids gelezen, waarbij er tussen de produkten echter nogal wat 
verschillen bleken. De Gids was vaker gelezen bij produkten waarbij 
een grotere geinvolveerdheid waarschijnlijk is, zoals duurdere en 
hobby-produkten. Het lezen van de Gids bleek niet te leiden tot 
minder, maar wel tot ander gebruik van andere bronnen. Degenen die 
de Consumentengids hadden gelezen, hadden ook alle andere bronnen 
vaker gebruikt. Daarbij was de Consumentengids vooral voor infor-
matie over kwaliteitsaspekten gebruikt en in de plaats van commer- 
ciële informatie. Onder bepaalde koopomstandigheden bleken het vooral 
de jongeren met hogere opleiding, maar met een niét zo hoog inkomen 
te zijn, die van de Consumentengids hadden gebruik gemaakt. 

Bij punt 4, effekten op de merkenkeuze, bleek dat van degenen die 
de Consumentengids hadden gelezen de helft bij de duurzame produkten 
een aanbevolen merk had gekocht, van wie 19 % ook het aanbevolen 
type. Hoewel degenen die de Consumentengids hadden gelezen bij de 
meeste produkten ook wat vaker een aanbevolen merk hadden gekocht, 
kon het precieze effekt hiervan door vergelijking met de niet-leden 
niet goed worden bepaald, omdat deze ook relatief vaak aanbevolen 
merken hadden gekocht. Toeval of het gebruiken van keuzeregels die 
tot hetzelfde resultaat kunnen leiden, zoals het kopen van bekende 
merken, kan hierbij een rol hebben gespeeld. De invloed op indivi-
duele merken is aan een bekend merk onderzocht, waarbij bleek dat 
wanneer dit merk niet was aanbevolen dit minder was gekocht (leden: 
18 %, tegen 32,7 % niet-leden). Wanneer het wel was aanbevolen, was 
het echter niet vaker gekocht. Hieruit is gekonkludeerd dat voor 
grote merken het effekt van het worden aanbevolen waarschijnlijk 
minder is dan het niet worden aanbevolen. Kleine merken kunnen echter, 
minder beinvloed door het oordeel in het vwo, voordeel hebben van de 
bekendheid die het genoemd worden verschaft. Bij de niet-duurzame 
produkten bleken degenen, die wisten welke merken waren aanbevolen, 
deze ook vaker te hebben gekocht. Hierbij waren er indikaties dat de 
invloed van vwo het grootst is bij die produkten, waarvan de vwo's 
speciale aandacht weten te trekken bijv. vanwege gezondheidsaspekten 
of andere opvallende kenmerken. 

Bij punt 5, effekten op de tevredenheid na de aanschaf, bleek anders 
dan verwacht, dat degenen die een aanbevolen merk hadden gekocht, 
hier niet vaker tevreden over zijn dan zij, die geen aanbevolen merk 
hadden gekocht. Degenen, die het aanbevolen type hadden gekocht, 
bleken hierover zelfs vaker ontevreden. 
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De niet-leden, die aanbevolen merken en typen hadden gekocht, waren 
hier echter wél meer tevreden over. Dit verschil is achteraf gein-
terpreteerd door te stellen dat de leden waarschijnlijk kritischer 
zijn en met de veronderstelling dat het lezen van vwo en het kopen 
volgens de aanbeveling kan leiden tot een verhoging van het ver-
wachtingsniveau, wat door de betere kwaliteit van de aanbevolen 
merken niet kan worden gekompenseerd, met als resultaat geen grotere 
tevredenheid of zelfs een grotere ontevredenheid. 

Bij vrijwel alle analyses bleken de individuele variabelen minder 
bij te dragen dan de situatiekenmerken. Ook bleek in vrijwel alle 
analyses de verklaarde variantie bij de leden aanzienlijk lager 
dan bij de niet-leden. De verklaring hiervoor is gezocht in zelf- 
selektie, samenhangend met het lidmaatschap van de Consumentenbond, 
waardoor de leden homogener kunnen zijn betreffende allerlei ken-
merken die met konsumptief gedrag samenhangen. 

In het toetsend deel is, uitgaande van het schema op pag. 97, bij 
de punten 3, 4 en 5 de extra bijdrage van de andere variabelen dan 
de individuele en situatiekenmerken onderzocht, zoals van kognitieve 
kenmerken en kenmerken van het informatiegedrag. De extra bijdrage 
van deze variabelen bleek over het algemeen gering. 

Evenals bij andere vormen van konsumenteninformatie, blijkt er ook 
bij vwo een hiërarchie van afnemende effekten. Zo is er bij de leden 
een algemene bekendheid met vwo en uiteraard een grote voorkeur voor 
het gebruiken hiervan. Maar ongeveer 4o % heeft echter ook daar-
werkelijk het vwo geraadpleegd en maar weer de helft hiervan heeft 
een aanbevolen merk gekocht, terwijl op het uiteindelijk niveau van 
tevredenheid de leden die vwo hebben gelezen niet meer tevreden 
blijken, eerder iets vaker ontevreden. 

In het laatste hoofdstuk, 6, zijn implikaties van de onderzoeksuit-
komsten besproken en worden indikaties gegeven van effekten van vwo 
op het bedrijfsleven en de overheid. Het hoofdstuk is afgesloten
met aanbevelingen voor verder onderzoek. Daarbij is gekonkludeerd 
dat de verbetering in het verklaren en voorspellen van het konsu-
menten(informatie)gedrag voorlopig niet moet worden gezocht in het 
toetsen van komplexe modellen. Vooreerst dient de aandacht meer te 
worden gericht op het meten van kenmerken op het mikro-, ofwel 
individuele niveau, waarna de bevindingen hieruit in deelmodellen 
op het mesoniveau dienen te worden geïntegreerd. 

Ondanks dat de leden naar voorkeuren en gedrag niet altijd rationeler 
zijn dan vergelijkbare niet-leden en het vwo niet lijkt bij te dragen 
tot grotere tevredenheid kan toch worden gesteld dat dit leidt tot 
het kiezen van betere produkten en daardoor bijdraagt aan een beter 
funktionerend marktmechanisme. 
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SUMMARY 

The research described herein is addressed to the position in the 
market and the power of the consumer and to the possibility of im-
proving this position and power by becoming a member of consumer-
organizations and by the provision of information - particularly in 
the fors of comparative product testing. Within the scope of this 
study the actual exercise of consumer marketpower has not been in-
vestigated, but rather some important conditions for its working, 
such as the actual disposal and use of objective information and the 
influence of this information on the consumer. 
The study is divided into a rather extensive theoretical part and a 
second part reporting on an empirical investigation. 

The theoretical part contains two chapters. In the first chapter the 
consumers' relative marketpower is discussed. In particular the con-
ditions necessary for the occurance of marketpower are analysed and 
also the way in which this power reveals itself. 
Power appears to be based on 'dependancy', which means in this case, 
that one marketparty can influence the other. The causes of a weak 
consumer power position are: 
a. the suppliers' ability to regulate the supply conditions more or 

less autonomously, especially by reducing competition; 
b. the consumers' inability to overview the supply and to assess its 

merits, which also reduces the freedom of choice. 
Both these factors cause the marketmechanism to operate inadequately. 
Lack of consumerpower caused by the reduction of competition gives 
rise to the need for the government to act as 'balancing power'. 
Lack of consumerpower caused by incomplete or defective information 
can be corrected by the consumers themselves, for example by asso-
ciation with consumer organizations and by the provision of objective 
information, such as comparative product tests, informative labelling 
and quality seals. The mere availability of this information is in-
sufficient to achieve itself an effective marketmechanism: the con-
sumer has also to be willing and able to use it. 
In the second chapter the principal factors which determine the con-
sumers' information search behaviour are therefore analysed, which 
provide a means to understand and predict this behaviour. 
The tendency to undertake information search is based conceptually on 
a socalled 'expectancy x value' -model, as a function of (MxVxE)-K. 
MxVxE expresses the output of an information search activity and K 
the costs incured by the activity. 
The expected output is defined as a product of: 
M : the nature and the intensity of the information need; 
V : the value attached to the source and the information itself; 
E : the probability or expectation that a given information search 

will lead to the desired result. 
The information need results from the relation between the cognitive 
conflict experienced, and the individuals' conflict tolerance. 
The conflict experienced in a given situation is determined by the 
degree of uncertainty and its perceived consequences (importance). 
The conflict tolerance is determined by a conflict optimum, which 
varies according to individual and situational conditions. 
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The cognitive conflict can be alleviated by mental processes, by sim-
plifying strategies and by information search. 
Examples of mental processes are: reduction of involvement, lowering 
of aspirations etc. 
Examples of simplifying strategies are the use of pseudo-indicators, 
such as the price as an indicator of quality, using treshold values 
to limit the supply taken in consideration and choosing the first pro-
duct that seems to meet the requirements. Several of these mental pro-
cesses and heuristics are described. Uncertainty and importance are 
factors that determine the information need particularly in a 'problem 
solving' situation. Furthermore other motives such as social power and 
group identity can also play a part. The choice of information search 
behaviour is furthermore largely determined by the nature of the in-
formation sources. Characteristics of four groups of information 
source are described in detail. For example the capability of a source 
to satisfy different information needs determine especially the factor 
'V'; the reliability of the information source especially determines 
'E' and 'K' is determined by the specific information costs of the 
source. The way a source is perceived depends however also on the 
consumers' knowledge and evaluations, which may change the perception. 
The influence of other variables on information choice behaviour, many 
of which are referred to, is assumed to operate via the four principal 
variables: M, V, E and K. With respect to consumer policy, these con-
cepts are used to indicate the restrictive factors which influence 
consumer information behaviour and how these restrictions are to be 
diminished. 
One of the most important instruments for improving the extend of 
consumer information is comparative product testing. The reach and 
impact of these tests have been assessed in the scope of an empirical 
research. Chapter 3 reports on the research method and sampling pro-
cedures. In chapter 4 the eperationalization of the variables is des-
cribed and in chapter 5 the results are presented. 

The research was carried out among a stratified representative sample 
of 900 members of the Dutch Consumers' Union (Du.'Consumentenbond') 
and a matched group of 450 non-members. Shortly before the survey was 
carried out (April-June 1974), both groups had purchased a durable 
product which had recently been investigated in a comparative test 
performed by the Consumers' Union. The matched sample was generated 
by interviewing a non-member in the close vicinity of every two 
members. The members' educational and occupational level, and income, 
appeared to be higher than that of non-members. The members also 
were on average older. The influence of these differences has been 
reduced by weighting the data, based on education and age. 
The analysis consists of a descriptive and a hypothesis-testing part. 
In the descriptive part, using the figure om page 97, a 'progressive' 
approach has been followed, assessing successively the following 
aspects of the comparative product testing: 
1. Reach: social economic and demographical characteristics of the 

members of the Consumers's Union and the circumstances partaining 
to the purchase. 

2. Effects on cognitive characteristics: preferences for choice-
strategies and pseudo-indicators, price consiousness and brand 
loyalty. 
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3. Effects on information choice behaviour: use of information 
sources, quantity and nature of information collected. 

4. Effects on brand choice: whether or not according to the con-
clusions of the comparative tests. 

5. Effects on post-purchase satisfaction: degree of satisfaction 
achieved. 

The first of these aspects, which concerns the demographical and 
social economie characteristics was investigated by comparison with 
the Dutch population in general. Typical purchase circumstances 
were investigated by comparison with the matched non-member group. 
The members of the Consumers' Union appeared to have a relatively 
high level of education, a high income, to be more often employed 
in professional and managerial occupations and more frequently in 
government and public services and to be relatively concentrated in 
the age group of 35 to 50 years. 
Concerning the characteristics of the purchases the members had 
purchased more often profitably by means of 'bargains' and via the 
'grey-market': outside the normal shopping channels i.e. in personnel 
shops, consumer cooperatives etc. They also had purchased less fre-
quently with an urgent need, had purchased more often an expensive 
model and knew more frequently what they wanted to purchase before-
hand. The members are more frequent media-users with a strong 
appreciation of the Consumers' Union. 

Based on these and several other aspects the Consumers' Union members 
could be represented as having an above average social-economic level, 
having more rational attitudes, being information-minded and being 
carefull about purchase decisions. 

Items 2 to 5 have been investigated using multiple regression analy-
sis in both the member and non-member samples. At every level of the 
analysis the significant variables of the preceding phase were used 
as predictor variables. 
For item 3 and 4, a multiple discriminant analysis has been performed, 
searching for specific sub-groups. 

With relation to the second aspect - effects of comparative product 
tests on cognitive characteristics - there appeared only to exist mi-
nor differences between the member sample and the matched group con-
cerning preferences for choice strategies and the use of surrogate 
indicators to reduce the purchase risk. An exception was of course 
the use of the 'Consumers' Union Guide' (Du. 'Consumentengids'). The 
members greatly preferred to use comparative tests in order to make 
a good purchase decision, but they also had a high preference for 
chosing on brandname. However, the members' preference for using other 
choice strategies than using the 'Consumentengids' was systematically 
somewhat lower than of non-members. Brand loyalty and price conscious-
ness did not differ between the two groups. From this has been con-
cluded that the educational effect of the 'Consumentengids' is small, 
at least as far as a critical attitude is concerned regarding stereo-
type choice behaviour and choice criteria. Also observed was that a 
critical attitude towards industry displayed in the reporting of the 
comparative tests did not give rise to a negative attitude against in-
dustry. 
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With respect to the third aspect - effects on information search 
behaviour - it appeared that the most frequently used information 
source by the members at the purchase of durables were comparative 
product tests: 41,8 % had read the 'Consumentengids'. This however 
varied depending on the product purchased. The 'Consumentengids' 
was read more frequently when the consumer involvement with the 
product could be expected to be great, such as with more expensive 
and hobby-products. The use of other information sources dit not 
appear to be reduced by the reading of the 'Consumentengids': 
those who had read the 'Consumentengids' had also consulted other 
sources more frequently. The 'Consumentengids' was used particularly 
for gaining information on product-quality, rather than using 
commercial information for this purpose. Under certain purchase-
circumstances the 'Consumentengids' was especially used by younger 
consumers with a higher education and a moderate income. 

With respect to the fourth aspect - effects on brand choice - it 
appeared, in the case of durable product purchases, that half of 
the 'Consumentengids' readers actually bought a recommended brand 
and 19 % also the recommended type. Although these readers somewhat 
more frequently bought a recommended brand for most products, the 
exact effect in comparison to the non-members could not be assessed 
accurately, because that the non-members had also frequently pur-
chased recommended brands. This could be a question of chance or 
could be the result of choice strategies that lead to the same 
result, such as buying well-known brands. 
The influence on individual brands has been investigated with res-
pect to a large supplier. It appeared that when the brand of this 
supplier was not recommended, it was purchased less frequently 
(members: 18 % and non-members: 32,7 %). When the brand was recom-
mended however this did not lead to higher sales. This leads to the 
conclusion that the effect for bigger brands of recommendation is 
of less influence than the effect of not being recommended. Small 
brands however may be influenced less by the assessmeUt resulting 
from the comparative testing, than by the benefit gained by the 
publicity arising from being mentioned in the test-reports. 
For non-durables, consumers who know which brands are recommended, 
do actually purchase these brands more often. The research indicated 
that the influence of comparative tests is larger when the test 
attracts special attention due to health aspects or other publicity 
inducing factors. 

Wi -Gil respect to the fifth aspect - effects on the post purchase 
satisfaction - it appeared, against expectation, that the consumers 
who purchased a recommended brand were not more frequently satis-
fied than the others. The consumers purchasing recommended types 
appeared, in fact, to be more frequently dissatisfied with their 
purchases. Non-members, purchasing a recommended brand and type were 
actually more frequently satisfied. This difference has been inter-
preted after-the-facts by postulating that the members are firstly 
more critical than non-members and secondly that reading the compa- 
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rative test and buying according to the recommendation increases the 
expectancy level, a fact which is not compensated by a higher quality 
of the recommended brand. This is assumed to result in decreasing 
satisfaction or even in increasing dissatisfaction. 

For practically all the analysés the individual variables appeared to 
contribute less than te situational variables. The explained variance 
for members was substantially lower than for non-members. An explana-
tion for this could be selfselection arising from membership of the 
Consumers' Union, thereby causing the members to be more homogeneous 
with respect to the characteristics, relating to consumptive behaviour. 

In the hypothesis-testing part, based on the figure at page 97, 
for the aspects 3, 4 and 5, the additional contributions of the other 
than the individual and situational variables were assessed, such as 
the cognitive and the information-search characteristics. The additio-
nal contribution of these variables appeared generally to be low. 
As in the case of other forms of consumer information, this research 
has revealed a hierarchy of deminishing effects arising from compara-
tive product tests. The members are acquainted with comparative tests 
and of course show a distinct preference for its use. However only 40% 
have actually used the test results and only half of this group final 
ly purchased a recommended brand. At the final stage of post-purchase 
satisfaction the members that have used the test results actually are 
not more satisfied, even somewhat more dissatisfied. 

In the final chapter 6, the implications of the research are discussed 
and also the effects of comparative product testing en industry and 
government. 
The chapter is ended with recommendations for further research. In 
this context it is concluded that, at the present time, the improved 
explaining and predicting of consumer (information) behaviour will 
not be achieved by statistical testing of complex models. The imme-
diate need is for research into the measurement of characteristics 
at the individual or micro level, the results of which should be in-
corporated into models of the meso-level. 

Despite the fact that the preferences and behaviour of members of the 
Consumers' Union are not consistently more rational than comparable 
non-members, and that comparative product tests do not seem to 
contribute to increased consumer satisfaction, it may be concluded 
that this nevertheless leads to the choice of better products which 
finally results in an improvement of the marketmechanism. 

(The research reported here has been supported by funds granted by 
the Netherlands Organization for the Advancement of Pure Research, 
the Ministry of Economic Affairs, the Foundation for Comparative 
Testing and some firma.) 
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Procedure van steekproeftrekking, proefonderzoek en veldwerk. 

1. De procedure van steekproeftrekkine) 

A. Steekproef leden Consumentenbond  
Rekening houdend met het aantal variabelen en de uitsplitsingen, de 
nauwkeurigheid van de uitkomsten en de budgettaire ruimte, is de 
omvang van de ledensteekproef op 900 bepaald. In de proef-enquête 
was een non-respons gebleken van 20 %. De uitval wegens 'geen pro-
dukt gekocht' of '1,66r publikatie vergelijkend warenonderzoek ge-
kocht' was 25 %. Door uitbreiding van het aantal produkten en an-
dere wijzigingen in de opzet is getracht deze uitval tot de helft 
te reduceren. 

Uitgaande van 20 % non-respons en 13 % andere uitval moesten dus 

100 x 900 = circa 1350 adressen worden getrokken. 

Verhoogd met een reservebuffer van 300 adressen is dit aantal vast-
gesteld op 1650. 

Bij de steekproeftrekking is verder uitgegaan van drie kriteria: 
1) representativiteit van het ledenbestand; 
2) zelfwegend; 
3) enige klustering van te bezoeken adressen om de reiskosten te 

beperken. 

Met het oog op de gewenste representativiteit is gekozen voor een 
gestratificeerde tweetraps steekproef. Een steekproef is zelfwe-
gend, wanneer elk element uit de populatie eenzelfde kans heeft om 
in de steekproef te worden opgenomen. Bij een tweetraps steekproef 
kan dit worden bereikt door de primaire eenheden (gemeenten of 
plaatsen) te kiezen met kansen evenredig aan de grootte en door 
binnen elke primaire eenheid een vast aantal sekundaire eenheden 
(klusters van respondenten) te nemen (Bijnen, 1969). 
Met het oog op reiskostenbesparing is het minimale aantal per gese-
lekteerde gemeente te bezoeken adressen vastgesteld op 6. 

De nauwkeurigheid van een dergelijke steekproef kan niet exact wor-
den bepaald vanwege de onbekendheid met enige basisgegevens, waar-
onder de variantie binnen de klusters (Bijnen, 1969). Bij kluste-
ring is de nauwkeurigheid ten hoogste gelijk aan die van een enkel-
voudige a-selekte steekproef, bij stratifikatie is deze minstens 
hieraan gelijk. Ervan uitgaande dat de effekten van stratifikatie 
en klustering tegen elkaar wegvallen, kan de bij de gegeven omvang 
te berekenen nauwkeurigheid in een enkelvoudige a-selekte steek-
proef als goede indikatie worden gebruikt voor de nauwkeurigheid 
in onze steekproef. 
De nauwkeurigheidsmarges bij percentages voor de steekproef als ge-
heel kunnen, bij een betrouwbaarheid van 95 %, worden bepaald met de 
de formule: 

*) Hierbij is geadviseerd door dr. E. Bijnen van de Katholieke Hoge-
school te Tilburg. 
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P + marge = P + 1,96 - 	_ 	N-1 

De nauwkeurigheid is kleiner, wanneer een konklusie niet betrek-
king heeft op de hele steekproef, maar op een subkategorie daar-
van. Voor de bepaling hiervan geeft Hays (1973, pagina 379) een 
aangepaste formule. Gemakkelijker is het echter om de nauwkeurig-
heidsmarges bij de verschillende grootten van N in tabellen op te 
zoeken, zoals in Arkin (1963). 

De eerste fase van de procedure bestond uit het trekken van een 
gestratificeerde a-selekte steekproef uit de in het ledenbestand 
van de Consumentenbond voorkomende gemeenten en plaatsen. De twee-
de fase bestond uit het kiezen van adressen uit elk van de in de 
eerste fase gekozen gemeenten. 

De stratifikatie ging als volgt in z'n werk: 
a) Van de gemeenten en plaatsen is een lijst gemaakt met het aan-

tal inwonende abonnees op de Consumentengids. Hierbij kon ge-
bruik worden gemaakt van de 'bundellijsten' voor verzending van 
de Gids. Deze bevatte in februari 1974 (tijdstip van steekproef-
trekking) 993 plaatsen met in totaal 416.439 leden. Deze 
plaatsen zijn postdistrikten, die een hele gemeente of een deel 
omvatten. 

b) De lijst met gemeenten en plaatsen is gestratificeerd naar twee 
kenmerken: urbanisatiegraad en provincie. De kodering naar ur-
banisatiegraad van de gemeenten is geschied volgens de bekende 
CBS-indeling in 12 kategoriegn (CBS, 1964). De resterende 
plaatsen (de bundellijst bevatte 993 plaatsen, Nederland telde 
per 1 januari 1973 850 gemeenten) zijn gekodeerd volgens de ur-
banisatiegraad van de gemeente, waartoe ze, of het grootste 
deel vande bevolking van die plaats, behoorden. De gemeenten en 
plaatsen zijn daarop eerst gerangschikt naar urbanisatiegraad 
en vervolgens binnen elke urbanisatiegraad naar provincie. 

c) In de aldus gestratificeerde lijst is achter elke gemeente (of 
plaats) het aantal inwonende leden vermeld, waarna deze zijn op-
geteld (kumulatieve verdeling). Het resultaat van de stappen a 
t/m c was een lijst van 993 plaatsen onderverdeeld in de 12 
CBS-urbanisatiekategorieën en per urbanisatiekategorie ge-
groepeerd per provincie en de leden over alle plaatsen kumula-
tief opgeteld. 

d) Binnen deze gestratificeerde lijst zijn vervolgens de plaatsen 
vastgesteld, waarin adressen zijn getrokken. De plaatsen zijn 
gekozen met kansen evenredig aan het aantal inwonende leden. 
Dit is geschied door het vaststellen van een interval in het 
kumulatieve ledenbestand, uitgaande van een minimum van 6 
adressen per plaats en 1650 te trekken adressen. 

aantal leden  interval - 	x minimum aantal per plaats = 
aantal adressen 

416.439 x 6 . 1514. 1650 

V P x (100-P)  



307 

Vanaf een random getal tussen 0 en de eerste intervalgrens 
(1514) zijn vervolgens in de kumulatieve plaatsenlijst 275 in-
tervallen vastgesteld. Elke intervalgrens, die binnen een 
plaats valt, staat voor 6 uit die plaats te trekken adressen. 
Wanneer het aantal leden in een plaats dermate groot was dat 
verscheidene intervallen binnen één plaats vallen, dan zijn 
veelvouden van 6 adressen getrokken. Via deze selektie resul-
teerden uit de oorspronkelijke 993 een steekproef van 186 
plaatsen. 
Aangezien de grenzen van de intervallen niet samenvielen.met 
die van de strata, is er zorg voor gedragen dat ook binnen elk 
interval de betreffende gemeenten een maximale homogeniteit 
vertoonden ten aanzien van de beide stratifikatievariabelen. 
Niet alleen werden de plaatsen op de lijst geplaatst in een 
volgorde van geleidelijk oplopende urbanisatiegraad (Al, A2 
enz.) en van aan elkaar grenzende provincies (Groningen, Fries-
land enz.), maar de richting van deze volgorde werd steeds zo-
danig verwisseld, dat de overgangen tussen de strata een vloei-
end verloop hadden. 
Toepassing van dit zogenamde zigzag-principe betekende bijvoor-
beeld dat, na de gemeenten in het A1-hoofdstratum geplaatst te 
hebben in de volgorde van Groningen enz. tot en met Limburg, in 
het A2-stratum werd begonnen met de gemeenten in volgorde van 
Limburg enz. tot en met Groningen. 
Wanneer nu het einde van het laatste interval in het Al-
stratum, deels in het A2-stratum viel, dan stond de uit dit in-
terval gekozen gemeente niet als vertegenwoordiging van twee to-
taal verschillende provincies, maar voor eenzelfde of twee aan 
elkaar grenzende provincies. 

e) Per gekozen plaats, die zes leden of een veelvoud daarvan moest 
opleveren, is met behulp van het ledenregister een systematische 
a-selekte steekproef van leden getrokken. Dit is geschied door 
per plaats een interval te bepalen door het aantal leden in die 
plaats te delen door het aantal in die plaats te trekken adres-
sen. Het beginpunt is bepaald met een random getal tussen 0 en 
de eerste intervalgrens, waarna na elk interval een adres is ge-
kozen. Deze procedure is voor alle 186 plaatsen toegepast. 

f) De getrokken adressen dienden lid te zijn vóór 1 januari 1971. 
Boven, onder d, is aangegeven hoe is bepaald hoeveel klusters 
van zes adressen per plaats zouden moeten worden getrokken. In 
werkelijkheid is dit gevonden aantal met twee vermenigvuldigd, 
waarna de getrokken adressen zijn verwijderd, die lid waren ge-
worden na 1 januari 1971. Wanneer het dan resulterende aantal 
hoger was dan onder d bepaald, zijn deze verder a-selekt tot dat 
aantal gereduceerd. Wanneer er te weinig adressen overbleven, 
die vóór 1971 lid waren, is in plaats van met twee met drie ver-
menigvuldigd en is met de nieuwe intervallen opnieuw gekozen. 

g) Verhuizingen en selektie van niet-natuurlijke personen. 
Bij verhuizingen en indien instellingen als bibliotheken enz. 
werden getrokken, is als volgt gehandeld: 
Verhuizingen: Indien deze kategorie zonder meer zou worden ver- 
wijderd, zou het mobiele deel van de populatie worden onderver- 
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tegenwoordigd (8 % van de leden van de Consumentenbond verhuist 
jaarlijks). Uitgaande van dit cijfer en aangezien bij de selek-
tie van adressen een ledenregister uit een vorig kwartaal werd 
gebruikt, zou 2 % van de gekozen adressen moeten worden verwij-
derd. Om ook deze weliswaar geringe vertekening te ondervangen, 
zijn alle verhuisde leden toch zoveel mogelijk in de steekproef 
opgenomen. Bij verhuizing binnen de gemeente vormde dit geen en-
kel probleem. Bij verhuizing buiten de gemeente is, indien de 
nieuwe woongemeente voorkwam onder de geselekteerde gemeenten, 
het adres daar bijgevoegd. 
In geval de gemeente niet voorkwam, is de afstand geschat tot 
de dichtstbijzijnde wél geselekteerde gemeente. Pas wanneer de-
ze afstand te groot was om met de toegestane reiskostenvergoe- 
ding te worden overbrugd, is het adres verwijderd. Vanaf de 
steekproeftrekking in februari 1974 tot en met de beëindiging 
van het veldwerk op 20 juni 1974, zijn op deze wijze alle muta-
ties in het ledenbestand in de steekproef verwerkt.*) 

Instellingen, zoals departementen, bibliotheken en bedrijven 
vallen buiten de termen van dit onderzoek. In zoverre dit uit 
het ledenbestand bleek, is een dergelijk adres verwijderd op de-
zelfde wijze als een adres dat pas na 1 januari 1971 lid is ge-
worden. 

De representativiteit van een steekproef kan worden gekontro-
leerd aan de hand van bekende frekwentieverdelingen uit de po-
pulatie. In dit geval was de verdeling van de populatie bekend 
op de stratifikatievariabele urbanisatiegraad. De verdelingen 
tussen populatie en steekproef bleken op deze variabele nauwe-
lijks te verschillen (chi-kwadraat, goodness of fit-toets: 
1».90 ). 

B. De kontrolegroep niet-leden  
Voor deze groep zijn van tevoren geen adressen vastgesteld, maar 
deze is door de enquêteurs zelf gevormd op grond van de volgende 
uitgangspunten: 
1) matching: de niet-leden dienen qua sociaal-ekonomische, demo-

grafische en situatiekenmerken overeen te komen met de leden; 
2) streefaantal: 400 volledige gesprekken. 
De steekproef leden is groter gemaakt dan de kontrolegroep om in 
de ledengroep voldoende aantallen te hebben voor detailanalyses in 
verband met het gebruik en de effekten van vergelijkend warenon-
derzoek. Rekening houdend met 13 % uitval, zoals bij de leden, als 
gevolg van geen produkt gekocht etc., moesten dus circa 450 'vol-
ledige' en 'korte' gesprekken met niet-leden worden gerealiseerd. 
Aangezien dit de helft is van het aantal te realiseren volledige 
gesprekken met leden (vgl. figuur 13, pagina 110), is bepaald dat 
bij elk eerste, derde, vijfde enz. volledig vraaggesprek met een 

*) Bij het gebruiken van het ledenbestand en het verwerken van de mu-
taties is veel medewerking ondervonden van de heer Orsel van de 
Consumentenbond. 
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lid een volledig of kort gesprek met een niet-lid moest worden 
gerealiseerd. 
Screening op lidmaatschap geschiedde onmiddellijk bij het eerste 
kontakt met een indirekte gesloten vraag over welke tijdschrift-
abonnementen men had, waaronder de Consumentengids. 

In verband met de matching moesten de niet-leden in de direkte 
woonbuurt van een lid worden gezocht. De zoekprocedure bestond 
uit een startadres (oneven lid) met een loopschema. Kontaktadres-
sen voor niet-leden waren het achtste en tiende huis links en 
rechts van het startadres. Een kontaktadres diende steeds in de-
zelfde wijk te liggen als het startadres. 
Kon het loopschema niet worden gevolgd of werd de wijk verlaten, 
dan moest kontakt worden opgenomen met het uitvoerend onderzoek-
bureau, waarmee dan werd overlegd voor een best passende proce-
dure. 

Een punt, waarvoor bij het vormen van de kontrolegroep in een 
pseudo-experiment moet worden gewaakt, is testfaktor -selektie in-
teraktie (Greenwood, 1947). Direkte beïnvloeding van de testgroep 
via de kontrolegroep dient te worden voorkomen, omdat anders de 
kontrolegroep haar kontrolekarakter verliest. Door de keuze van 
acht â tien adressen links of rechts van een startadres en niet 
van de onmiddellijke buren, is getracht de kans op beïnvloeding 
van de niet-leden door de leden, zoals door het uitlenen van de 
Consumentengids, tegen te gaan. Als de aanname juist is dat de 
kans op beïnvloeding tussen direkte buren groter is dan tussen 
verder van elkaar wonende personen, dan wordt door de gekozen pro-
cedure echter alleen de afhankelijkheid beperkt tussen een gese-
lekteerd lid en een geselekteerd niet-lid, echter niet tussen de 
geselekteerde niet-leden en de niet geselekteerde leden. De kans 
op deze beïnvloeding bleek vrij groot: 18 % van de niet-leden kon- 
takten bleek lid van de Consumentenbond. Het voorkomen van 61ke 
interaktie tussen de testfaktor en de kontrolegroep is dan ook 
niet mogelijk. 

2. Proefonderzoek en veldwerk  
In april 1973 is een vooronderzoek gehouden onder 33 konsumenten 
in Delft, verdeeld over acht postdistrikten; 23 waren lid van de 
Consumentenbond, 10 niet-lid. 
In het vooronderzoek ging het om: 
a) Toetsen van de onderzoeksopzet; 
b) toetsen van de voorlopige vragenlijst; 
c) verkrijgen van een indikatie voor non-respons. 

De veronderstelling, dat de aanschaf van duurzame produkten ook 
over een langere periode kan worden gerekonstrueerd, leek te wor-
den bevestigd: ook bij de minder dure produkten werd dan nog ge-
detailleerde informatie verkregen. 
De voorlopige vragenlijst is op grond van het proefonderzoek op 
een groot aantal punten gewijzigd. Zo is besloten tot invoering 
van een peildatum en uitbreiding van het aantal produkten om kost-
bare uitval zoveel mogelijk te beperken. 
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De operationalisering van invloed van de Consumentenbond geschied-
de in de voorlopige vragenlijst door vergelijking van het gekochte 
merk met het aanbevolen merk. Gezien de vele verschillende uit-
voeringen en prijsklassen, die per merk bleken voor te komen, leek 
deze benadering te grof en is in de definitieve vragenlijst een 
vraag naar het type opgenomen. 
Als introduktie bij het proefonderzoek hadden de leden van de Con-
sumentenbond een brief ontvangen van de direkteur van de Bond, de 
niet-leden een brief van de Technische Hogeschool Delft. Bij de 
kontaktlegging bleek daarna een duidelijk verschil in medewerking 
tussen de leden en niet-leden. De goodwill van de Consumentenbond 
bij de leden bleek duidelijk zeer hoog, wat ook tot uitdrukking 
kwam in de non-respons, bij de 23 leden: 0, bij de 10 niet-leden: 
2. Indien hiervan gebruik zou worden gemaakt, zou de non-respons 
sterk kunnen worden beperkt. Toch is besloten in het hoofdonder-
zoek van een introduktie namens de Consumentenbond geen gebruik te 
maken, omdat: 
a) het vaststellen van bekendheid en invloed van de Consumenten-

bond door de manifest gemaakte goodwill zou kunnen worden ver-
tekend; 

b) verschillen in non-respons tussen leden en niet-leden de 
matching zouden kunnen schaden. 

Introduktie is daarom geschied onder briefhoofd van de Technische 
Hogeschool Delft, waarbij nergens naar de Consumentenbond is ver-
wezen (bijlage 3). 

Het veldwerk is uitgevoerd door het marktonderzoekbureau Intomart 
in Hilversum. Aan het onderzoek is meegewerkt door 220 part time 
enquêteurs in dienst van dit bureau. Aan deze enquêteurs is schrif-
telijk een algemene instruktie gegeven, terwijl de vragenlijsten 
vergezeld gingen van een uitvoerige toelichting. Hierin is er 
sterk de nadruk op gelegd dat: a) niet mocht worden verwezen naar 
de Consumentenbond; 2) zodanige afspraken moesten worden gemaakt 
dat zo mogelijk man en vrouw beiden bij het vraaggesprek aanwezig 
waren. 
Behalve één of meer klusters van zes adressen van leden, heeft 
elke enquêteur een korresponderend aantal introduktiebrieven ont-
vangen, onder briefhoofd van de Technische Hogeschool Delft en on-
dertekend door twee hoogleraren (bijlage 3). Deze brief moest drie 
werkdagen vóór het (eerste) bezoek per post worden verstuurd. 

De niet-leden zijn, uitgaande van een adres van een lid (start-
adres), door de enquêteurs zelf vastgesteld, waarbij geen intro-
duktie van tevoren heeft plaatsgevonden. Na het aanbellen volgde 
een standaardintroduktie, waarna met de vraag, welke tijdschrift-
abonnementen men had, werd gescreend op lidmaatschap. 

Indien de respondent geen lid bleek, is dezelfde introduktiebrief 
als toegezonden aan de leden overhandigd, waarna een afspraak werd 
gemaakt voor een tijdstip waarop zo mogelijk man en vrouw beiden 
aanwezig waren. 
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Elke kluster van zes ledenadressen bevatte een reserve-adres. Dit 
adres mocht worden gebruikt bij weigering, of indien een lid tot 
driemaal toe niet thuis bleek. De adressen in de steekproef niet-
leden zijn, behoudens afspraken, in principe slechts eenmaal be-
zocht. Indien geweigerd werd op een vervolgadres dat volgens het 
zoekschema was bepaald, of men niet thuis bleek, is het tweede 
vervolgadres bepaald enz. 

Ter verifigring van een juiste toepassing en interpretatie van de 
algemene instruktie en toelichting op de vragenlijst door de 
enquêteurs, is de volgende procedure gevolgd: 
a) Na ontvangst van de kluster(s) van ledenadressen mochten in 

eerste instantie slechts twee volledige gesprekken worden ge-
voerd, waarvan één met een lid-adres en één met een zelf be-
paald niet-lid adres. 

b) Deze twee vragenlijsten, inklusief de tot dan gerealiseerde 
'korte gesprekken', moesten worden opgestuurd aan het uit-
voerende bureau. 

c) Twee werkdagen na opzending diende de enquêteur kontakt op te 
nemen met het uitvoerende onderzoekbureau, waar de lijsten na 
ontvangst werden gekontroleerd. 

d) Verdere vraaggesprekken mochten pas worden voortgezet na dit 
kontakt, waarin werd geattendeerd op mogelijke fouten of on-
duidelijkheden. 



Bijlage 2: 
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Aantallen produkten in steekproeven. 

nr. 
pro- 
dukt 

produktomschrijving leden 
Cons. 
Bond 

her- 
wogen 
niet- 
leden 

abs. 
proc. 
ver- 
schil 

ver-
schil 
pt.05 

1 orgel (elektronisch) 6 4 o 
2 brandrecorder, stereo met of zonder 

luidspreker 14 12 o.4 
3 tuner, 	stereo 12 0 1.3 .001 
4 versterker, stereo tot 15 Watt 3 o 0.3 
5 versterker, stereo boven 15 Watt 1 0 0.1 
6 luidsprekerboxen 9 11 0.9 
7 luidsprekerboxen, zelfbouw 2 0 0.2 
8 koptelefoon 14 12 o.4 
9 tuner-versterker (tuner en verster- 

ker in éen) 22 4 1.7 
10 hifi-platenspeler 15 11 0.2 
11 grammofoon (met bijbehorende luid- 

sprekers) 13 8 o 
12 radiocassetterecorder (in één) 18 6 1.0 
13 mini-radio (kleine draagbare radio 

beneden ƒ100) 23 13 0.4 
14 draagbare radio (met auto-aanslui- 

ting, duurder dan ƒ200) 17 13 0.3 
15 autoradio voor inbouw, met FM-band 18 8 0.6 
16 klokradio 9 5 0.1 
17 koelkast met één ster of zonder 3 o 0.3 
18 koelkast met twee sterren 9 lo 0.7 
19 koelkast met drie sterren 21 34 3.5 .001 
20 kleine koelkast of -kist (maximaal 

90 liter inhoud) 0 1 0.2 
21 diepvrieskist 25 19 0.4 
22 stofzuiger (met slang) 58 32 0.9 
23 steelstofzuiger 9 3 0.5 
24 kleurentelevisie 59 65 4.6 .003 
25 draagbare zwart-wit televisie 

(normale grootte) 9 6 o 
26 extra kleine draagbare televisie 

(zwart-wit) 10 2 0.8 
27 centrifuge 11 4 0.5 
28 wasautomaat (één trommel) 43 36 1.3 
29 trommeldroger 6 o 0.7 .01 
30 afwasmachine 18 3 1.5 .007 
31 centrale verwarmingsketel (aardgas) 20 4 1.5 .01 
32 gevelkachel (gas) 16 10 0.1 
33 zware bromfiets (geen stadsbrommer) 4 3 0.1 
34 bungalowtent 7 11 1.1 
35 kleine tent, tweepersoons (dubbel- 

dak) 10 1 0.9 .02 
36 smalfilmkamera 5 0 0.6 .03 
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(bijlage 2 vervolg) 

nr. 
pro- 
dukt 

produktomschrijving leden 
Cons. 
Bond 

her- 
wogen 
niet- 
leden 

abs. 
proc. 
ver- 
schil 

ver-
schil 
p(.05 

37 diaprojektor 8 7 0.3 
38 projektiescherm 9 2 0.7 
39 cassettekamera 7 8 0.6 
40 kompaktkamera (tamelijk klein uitge- 

voerde kleinbeeldkamera) 9 2 0.7 
41 miniatuurkamera (zogenaamde 

'spionagekamera') 2 1 0 
42 spiegelreflexkamera 12 0 1.3 .001 
43 telelens 2 0 0.2 
44 groothoeklens 1 0 0.1 
45 elektronenflitser 12 12 0.7 
46 boormachine 10 mm. 13 13 0.8 
47 boormachine 8 mm. 8 o 0.9 .005 
48 autobanden 50 30 0.4 
49 autohoofdsteun 1 4 0.6 
50 gasfornuis 11 11 0.7 
51 elektrisch fornuis 7 1 0.6 
52 kofferschrijfmachine 8 15 1.7 .02 
53 buitenboordmotor (tot 7 pk) 1 0 0.1 
54 strijkijzer 38 15 1.6 
55 koffiezetapparaat 57 29 1.4 
56 snelkookpan (hogedrukpannen) 8 2 0.6 
57 automatisch herenhorloge (windt 

zichzelf op) 16 4 1.1 
58 hoogtezon 3 3 0.2 
59 ventilatorkachel 4 4 0.3 
60 vouwfiets 4 5 0.5 
61 raamventilator 4 4 0.3 
62 elektrische luchtbevochtiger 3 o 0.3 
63 broodrooster 9 11 0.9 
64 zonnescherm (voor raam buiten) 15 21 1.9 .03 
65 babyflesverwarmer 1 0 0.1 
66 kinderdriewieler 2 10 1.5 .008 
67 kinderbox 1 2 0.2 
68 kinderbedje 5 o 0.6 .03 
69 kinderwagen 1 1 0.1 
70 babyfoon 3 8 1.1 .04 
71 geluidsbanden 16 5 0.9 
72 elektrisch oventje 5 3 0.1 
73 auto-imperial 1 3 0. 1+ 
74 elektrische kookplaat met één 

of twee platen 5 o 0.6 .03 

901 587 53.2 



Bijlage 3: 	314 
Introductiebrief 

Technische Hogeschool Delft 

Oude Delft 39a, Delft. Telefoon (015) 13 32 22 
Toestel 3029. 

Geachte Mevrouw, Juffrouw, Mijnheer, 

Het is een algemeen belang dat de produkten waar we dagelijks mee omgaan 
zo goed en zo veilig mogelijk zijn en beantwoorden aan de eisen die U als 
konsument ervan verwacht. 

De aandacht voor de belangen van  U  als konsument neemt de laatste tijd duide-
lijk toe. Terecht. 

Daartoe in staat gesteld door konsumentenorganisaties, overheid en bedrijfs-
leven verricht de Technische Hogeschool Delft, in samenwerking met het 
Sociaal-Wetenschappelijk Onderzoeksinstituut van de hogeschool te Tilburg, 
momenteel een groot onderzoek onder konsumenten naar hiln wensen, voorkeuren 
en ervaringen. 
Ook U zal worden gevraagd aan dit onderzoek mee te werken. Wij vinden dit 
onderzoek als een van de weinige konsumentenonderzoeken van dit soort erg 
belangrijk en wij stellen Uw medewerking daarom bijzonder op prijs. 

Uw medewerking bestaat uit een gesprek aan de hand van een vragenlijst wat 
U ongeveer 1 uur zal kosten. De vragen zijn niet moeilijk en worden gesteld 
door een medewerker(ster) van het onderzoek instituut Intomart die U daartoe 
één dezer dagen zal bezoeken voor het vraaggesprek zelf of voor een afspraak 
daartoe. 
Alle gegevens worden slechts groepsgewijs verwerkt en zijn dus volledig 
anoniem. 

Indien Uw huishouden uit meerdere volwassenen bestaat, bijvoorbeeld man en 
vrouw, is het bijzonder wenselijk dat zowel man als vrouw bij het vraaggesprek 
aanwezig zijn. Konsumentenaspekten zijn immers voor beiden van belang. 

Ieder die aan het onderzoek heeft deelgenomen zullen wij te zijner tijd op de 
hoogte stellen van de algemene resultaten. 
In de hoop dat U Uw medewerking ult . 11en verleen bevelen wij U dit 
onderzoek van harte aan. 

Prof.Dr. J.M. Dirken 	v Pr f 
	n Veldhoven. 



Bijlage 4: 	315 
Enqueteformulier 

KONTAKTOMSLAG 
 

Hilversu 
	

aart 1974 

A. (ENG. 	BETREFT EEN VAN TE VOREN OPGEKREGEN ADRES) 

(NAAR VRAAG la) 	. 

2  

3  

4 

Vraaggesprek met hoofdbewoner en/of echtgenote op bovenstaand adres mogelijk? 

J. 

nee, 	weigering 

nee, 	3x niet 	thuis 

nee, 	overige 	reden namelijk. 

BI. (ENG.: 	BETREFT EEN TE ZOEKEN ADRES VOLGENS ADRESINSTRUKTIE) 

Startadres 	(waar een volledig vraaggesprek 
is gehouden) 

Adres 	1., 	8 huizen 	rechts van startadres: 

82.  Vraaggesprek met hoofdbewoner en/of echtgenote op adres 	I. mogelijk? 

j. 

	

nee, weigering 	 	(NAAR VRAAG 84) 	. 

nee, 	niet 	thuis  	(NAAR VRAAG 84) 	. 

I 

83.  (ENG. : 	OVERHANDIG KAART 0) 

Op deze kaart 	ziet 	u een aantal 	bladen. 	Kunt u als allereerste zeggen op welke van deze 	bladen u 
geabonneerd bent7 

wel 	op Consumentengids geabonneerd 
17TNDE VRAAGGESPREK, GA NAAR VRAAG 84) 

niet op Consumentengids geabonneerd 
7U—NAAR VRAAG lal 

I 

2 

B4. (ENG.. 	BEPAAL ADRES 2., 	DOOR VANAF ADRES I. 	2 HUIZEN NAAR RECHTS TE GAAN) 

Adres 	2.. 

86. Vraaggesprek met hoofdbewener en/of echtgenote op adres 2. 	mogelijk? 

j. 

nee, 	weigering  	(NAAR VRAAG 87) 	. 	. 

nee, 	niet 	thuis  	(NAAR VRAAG Bij 	. 	. 

1 

. 	. 	2 

. 	. 	3 

B6. (ENG.: 	OVERHANDIG KAART 0) 

Op deze kaart ziet u een aantal 	bladen. 	Kunt u als allereerste zeggen op welke van deze bladen u 
geabonneerd bent? 

wel 	op Consumentengids geabonneerd 
17-1-NDE VRAAGGESPREK, GA NAAR VRAAG 87) 

niet op Consumentengids geabonneerd 
TW—NAAR VRAAG la) 

1 

2 
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87.  (ENG.: 	BEPAAL ADRES 3. 	DOOR VANAF NET STARTADRES - 	ZIE VRAAG 81 	- 8 HUIZEN NAAR LINKS TE GAAN) 

Adres 	3.: 

88.  Vraaggesprek met hoofdbewoner en/of echtgenote op adres 3. mogelijk? 

..la 

nee, weigering  	(NAAR VRAAG 810). 	• 

nee, 	niet 	thuis  	(NAAR VRAAG 	810). 	. 	• 

1 

• 3 

59. (ENG.: 	OVERHANDIG 	KAART 0) 

Op deze 	kaart ziet 	u een aantal 	bladen. 	Kunt 	u als 	allereerste 	zeggen op welke 	van deze bladen u 
geabonneerd bent? 

wel op Consumentengids geabonneerd 
1iiNDE VRAAGGESPREK, GA NAAR VRAAG B10) 	 

niet op Consumentengids geabonneerd 
15—NAAR VRAAG la) 

1 

2 

810.  (ENQ.: 	BEPAAL ADRES 4. 	DOOR VANAF ADRES 3. 	2 HUIZEN NAAR LINKS TE GAAN) 

Adres 4. 

811.  Vraaggesprek met hoofdbewoner en/of echtgenote op adres 4. mogelijk? 

ia 

nee, 	weigering  	(STOP PROCEDURE). 	. 

nee, 	niet 	thuis  	(STOP PROCEDURE). 	. 

1 

. 

• • 	3 

512. (E14(1.. 	OVERHANDIG 	KAART 0) 

Op deze kaart 	ziet u een aantal 	bladen. 	Kunt u als allereerste 	zeggen op welke 	van deze bladen u 
geabonneerd bent? 

wel op Consumentengids geabonneerd 
111NDE VRAAGGESPREK, STOP PROCEDURE) 	 

niet op Consumentengids geabonneerd 
15—NAAR VRAAG la) 

I 

2 
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Vragen mondeling en woor- 
delijk stellen. Antwoorden 
duidelijk noteren en/of 
kodecijfers omcirkelen. 	 Hilversum, maart 1974 

Inleiding: 	zie 	instruktie 

Respondentnummer: 

Om te 	beginnen wil 	ik u een 	aantal 	vragen 	stellen over bepaalde produkten die 	u niet 	zo 	lang geleden 
hebt gekocht. 	Het gaat vooral 	om produkten die u de afgelopen twee 	jaar, 	zeg maar vanaf 	1 	januari 	1572 
hebt aangeschaft. 

(ENQ.: 	OVERHANDIG KAART 	1). 

Hier hebt u een 	lijst met 	produkten. 	Wilt u deze 	lijst 	nitt 19 doornemen en kunt 	.., mij 	Win zeggen welk 
produkt 	u hieruit 	het 	laatst hebt gekocht of aangeschaft? 

(ENG.: 	INVULLEN 	IN SCHEMA KAART 	1 	D.M.V. 	KRUISJE 	IN KOLOM 3: 	"AANGESCHAFT LAATSTE TWEE JAAR' 	INDIEN 
GEEN ENKEL PRODUKT AANGESCHAFT 	IN DE LAATSTE TWEE JAAR, GA NAAR VRAAG 1L). 

8cherea kaart 	I. 

rod 	- pukt 
nummer 

Cl) 

produktomschrijving 

(2) 

laatste 
twee jaar 

aangeschaft 
(3) 

maand en 
jaar 

aanschaf 
(4) 

peildatum 

(5) 

aanschaf 
datum na 
peildatum 

(6) 

laatste 
aangeschaft 

hiervan 
(7) 

I orgel 	(elektronisch) 1 	dec. 	'73 

2 bandrecorder, 	stereo met of zonder 
luidsoeker 

I 	juni 	'72 

3 tuner, 	stereo I 	nov. 	'72 

I. versterker. 	stereo 	tot 	15 watt 1 	sept 	71 

5 versterker, 	stereo boven 	15 watt I 	sept 	71 

6 luidspwekerboxen 1 	febr. 	'72 

7 luidsorekerboxen,zelfbouw 1 	sept. 	'73 

8 koptelefoon 1 	nov. 	'71 

9 
tuner-versterker 	(tuner en ver- 1 	febr. 	'73 

10 H:-Fi 	platenspeler I 	jan. 	'71 

II 
grammofoon 	(met bijbehorende 
luigsprekers) 1 	mei 	'73 

12 radio-cassetterecorder 	(indén) I 	juli 	'73 

13 
mini  radio 	(kleine 	draagbare 	radio 
beneden 	A. 	100 --) 

I 	aug. 	'73 

14 draagbare 	radio 	(met autoaan- 
sluitina 	duurder dan 	f. 	200.--) 

1 	okt. 	'71 

15 autoradio voor 	inbouw:  met 
FM-band 1 	mei 	'72 

16 klokradio 1 	Jan. 	'73 

17 koelkast met één ster of zonder 1 	febr. 	'73 

18 koelkast met twee 	sterren 1 	febr. 	'72 

19 koelkast met drie sterren 1 	dec. 	'71 

20  klein 	koelkastje- 	of 	kistje 
(max 	80 	Ic,. 	inhoud) 

I 	mei 	'72 

21 diepvrieskist 1 	juli  '73 

22 stofzuiger 	(met 	slang) 1 	juni 	'71 

23 steelstofzuiger 1 	nov. 	'72 

24 kI eurente leoi t ie 1 	juli 	'72 

25 
draagbare zwart-wit TV 
(normale grootte) 

1 	juni  '71 

26 
extra kleine draagbare TV 
(zwart-wit) 1 	juni 	'73 

27 centrifuge 1 	april 	'73 

78 wasautomaat 	(één tromme!) I 	sept. 	'72 

25 trommeldroger 1 	dec. 	'72 

30 afwasmachine 1 	nov. 	'71 

31 	 (aardgas) 
centrale verwarmingsketel 

1 	aug. 	'72 
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la. 

(ver - 

volg) 

produkt- 
n.,11Gr 

(I) 

produktomschrijving 

(2) 

laatste 	' 
twee jaar 

aangeschaft 
(3) 

maand en —  
jaar 

aanschaf 
(4) 

peildatum 

(5) 

aanschaf 
datum na 

Peildatum 
(6) 

laatste 
aangeschaft 

hiervan 

(7) 

32 gevelkachel 	(Pas) 1 	nov 	72 

33 zware bromfiets 	(geenstadsbronvner) 1 	febr. 	72 

34 bungalowtent 1 	juli 	71 

35 
kleine 	tent, 	tweepersoons 
(dubbeldak)  

I 	uli 73 j 	' 

36 smal f i Imkainera 1 	sept 	71 

37 d iaprojektor 1 	april 	'73 

38 projektiescherm 1 	maart 	'72 

39 cassettekamera 1 	april 	'73 

40 
kompaktkamera 	(tamelijk klein 

uitvoerde 	kleinbeeld kamera) 
I 	mei 	'73 

41 
miniatuur kamera 
(zgn. 	°spionage kamera"/ 

1 	mei 	'72 

42 spiegelrefleakamera 1 	juni 	'73 

48 telelens I 	juni 	'73 

44 groothoeklens 1 	juni 	'73 

45 electronenflitsen 1 	juni 	'71 

46 boormachine 10 mm. 1 	dec. 	73 

47 boormachine 8 mm. 1 	jan. 	71 

48 autobanden 1 	nov. 	73 

49 alutohoofdsteun 1 	maart 	73 

50 gasfornuis 1 	maart 	73 

51 elektrisch 	fornuis 1 	april 	'7)  

52 kofferschrijfmachine 1 	sept. 	73  

53 buitenboordmotor 	(tot 	7 	pk.) 1 	juni 	72 

54  strijkijzer 1 	juli 	'72 

55 koffiezetapparaat I 	okt. 	'72 

56 snelkookpannen 	(hogedrukpannen) 1 	dec. 	'72 

57 
automatisch 	c.rnnhorloge 
(windt 	zichzelf op) 

1jan. 	'73 

58 hoogtezon 1 	april 	'71 

59 ventilatorkachel 1 	maart 	'71 

60 vouwfiets 1 	juli 	'71 

61 raamventilator 1 	febr. 	72 

62 elektrische 	luchtbevochtiger 1 	april 	'71 

63 broodrooster 1 	maart 	'72 

64 zonnescherm (voor 	raam buiten) 1 	mei 	'73 

65 babyflesverwarmer 1 	nov. 	'73 

66 kinderdriewieler 1 	dec. 	'73 

67 kInderbox 1 	nov. 	73 

68 kinderbedje 1 	aug 	73 

69 kinderwagen 1 	april 	'73 

70 babyfoon I 	jan. 	'74 

71 geluidsbanden I 	maart 	'73 

72 elektrisch oventje 1 	okt. 	'72 

73 auto-imperia] l 	a ,5_- 	'73 

74 
elektrische kookplaat 
met één of twee platen 

. 
 

1 	dec 	'73 
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16. Kunt u van dit produkt :eggen wat de aanschafdatum daarvan 	is geweest? Noemt u maar de maand en het 
jaar waarin de aanschaf viel. 

(ENCI.: 	ZO NAUWKEURIG MOGELIJK NOTEREN, 	INDIEN VOORHANDS ONBEKEND, ZO LANG DOORVRAGEN TOT EEN MAAND EN 
JAAR VAN AANSCHAF GENOEMD ISI 

NU GAAT U NA OF AANSCHAFDATUM KOLOM (4) 	NA PEILDATUM KOLOM 	(5) 	LIGT. 	INDIEN DIT ZO 	IS, 	KRUISJE PLAATSEN 
IN KOLOM 	(6)  "AANSCHAFDATUM NA PEILDATUM", 	EN 	IN KOLOM (7) 	"LAATSTE GEKOCHT HIERVAN .. . 	GA NAAR VRAAG iq). 

- I 

(ENG.:  INDIEN AANSCHAFDATUM VOOR PEILDATUM:) 

Dit 	produkt 	komt 	helaas niet 	in aanmerking om verder besproken 	te worden. 	Wilt 	u kaart 	1 	nog eens 	rustig 
doornemen, en kunt u dan zegger welk produkt u het één na 	laatst hebt gekocht of aangeschaft? 

(ENG.: 	OOK 	INVULLEN 	IN 	SCHEMA 	KAART 	1 	D.M.V. 	EEN KRUISJE 	IN KOLOM 	(3): 	'AANGESCHAFT LAATSTE 	TWEE JAAR. ; 
INDIEN GEEN TWEEDE PRODUKT AANGESCHAFT IN DE LAATSTE TWEE JAAR, GA NAAR VRAAG II.). 

Kunt 	u van dit 	tweede produkt zeggen wat de aanschafdatum daarvan 	is geweest? Noemt u maar-de maand en 
het 	jaar waarin de aanschaf viel. 

(ENQ.: 	ZO NAUWKEURIG MOGELIJK NOTEREN, 	INDIEN VOORHANDS ONBEKEND, 	ZOLANG DOORVRAGEN TOT EEN MAAND EN 
JAAR VAN AANSCHAF GENOEMD IS. 

NU GAAT U NA OF AANSCHAFDATUM KOLOM (4) 	NA PEILDATUM KOLOM 	(5) 	LIGT. 	INDIEN DIT ZO 	IS, 	KRUISJE PLAATSEN 
IN KOLOM 	(6),  'AANSCHAFDATUM NA PEILDATUM": 	EN 	IN KOLOM 	(7): 	"LAATSTE GEKOCHT HIERVAN",GA NAAR VRAAG 	Ig) 

le. 
.. 

(ENG. : 	INDIEN AANSCHAFDATUM VOOR PEILDATUM:). 

Dit produkt komt nog niet 	in aanmerking om besproken te worden. Wilt 	u kaart 	1 	nog eens doornemen en 
kunt u dan alle produkten noemen naast de eerste twee die u de afgelopen twee jaar hebt gekocht of aan-
geschaft? 

(ENQ.: 	OOK 	INVULLEN 	IN SCHEMA KAART 	1 	D.M.V. 	KRUISJE(S) 	IN KOLOM 	(3); 	INDIEN GEEN ANDERE PRODUKTEN AAN- 
GESCHAFT DE LAATSTE TWEE JAAR, GA NAAR VRAAG 1L). 

Kunt IJ van die andere produkten zeggen wat de aanschafdatum daarvan 	is geweest? Noemt u per Produkt maar 
de maand en het jaar waarin de aanschaf viel. 

(ENG.: 	ZO NAUWKEURIG MOGELIJK NOTEREN. 	INDIEN VOORHANDS ONBEKEND, 	ZO LANG DOORVRAGEN TOT EEN MAAND EN 
JAAR VAN AANSCHAF 	IS GENOEMD. 

NU GAAT U VOOR ELK PRODUKT NA OF AANSCHAFDATUM NA PEILDATUM LIGT. 	INDIEN DIT ZO 	IS, 	DAN VOOR DIE PRODUK- 
TEN EEN KRUISJE PLAATSEN 	IN KOLOM 	(6),  'AANSCHOUATUM NA PEILDATUM". 

- 	INDIEN GEEN ENKEL PRODUKT EEN KRUISJE HEEFT 	IN 
KOLOM 	(6) VAN HET SCHEMA: , 
GA NAAR VRAAG 1L. 

- 	INDIEN MEER DAN EEN PRODUKT EEN 	KRUISJE HEEFT 	IN 
KOLOM 	(6)  HET PRODUKT HIERUIT ZOEKEN DAT HET 
LAATST AANGESCHAFT 	IS. 	GEEF DAN DIT PRnDUKT EEN 
KRUISJE 	IN KOLOM 	(7) 	EN GA NAAR VRAAG 	Eg. 

- 	INDIEN SLECHTS EEN PRODUKT EEN KRUISJE HEEFT 	IN 
KOLOM (6) VAN SCHEMA KAART I, NOTEER VOOR DIT 
PRODUKT OOK EEN KRUISJE IN KOLOM (7): "LAATSTE 
AANGESCHAFT HIERVAN" GA NAAR VRAAG 1g). 
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1g.  In  dit  onderzoek gaat het vooral 	om .... 	(END.: 	PRODUKT NOEMEN DAT EEN KRUISJE 	IN KOLOM(?) VAN SCHEMA 
KAART I 	HEEFT). 

Welk merk 	is het? 	  

En welk type?  	  

(END.:  NOTEER HET PRODUKTNUMMER, HET PRODUKT EN DE MAAND EN HET JAAR VAN AANKOOP OP KAART A EN LEG DEZE 
KAART A GEDURENDE HET GEHELE GESPREK NAAST U. 
IN PRINCIPE DIENT DEZE VRAAG ZO VOLLEDIG MOGELIJK GENOTEERD TE MORDEN. 	BIJV. ALS HET EEN ZWART-WIT TV 	15, 
VAN HET MERK PHILIPS, 	KAN EEN TYPENUMMER  ZIJN  0247750, 	INDIEN DE RESPONDENT HET TYPE NIET ONMIDDELIJK 
KAN OPGEVEN, OMDAT HET PRODUKT ERBIJ GEHAALD MOET WORDEN OF EEN GARANTIEBEWIJS MOET WORDEN OPGEZOCHT, HET 
TYPE EVEN LATEN RUSTEN TOT AAN HET EIND VAN  HET  VRAAGGESPREK, DAAR WORDT DAN NOG OP HET TYPE TERUG-
GEKOMEN). 

1h.  Met de aanschaf van een bepaald produkt kan  Af  de man alleen zich bemoeien, of de vrouw alleen of man 
en vrouw kunnen er zich samen mee bemoeien. 

Wie heeft zich met de aanschaf van de/het 	.... 	(END.: 	PRODUKT OP KAART A VERMELD NOEMEN) 	bemoeid? 

De man alleen, 	de vrouw alleen of beiden? 

man alleen 	(END.: 	NOTEER OP KAART A: 	MAN. 	GA NAAR 
VRAAG UA)  	1 

vrouw alleen 	(END.: 	NOTEER OP KAART A: 	VROUW 
GA NAAR VRAAG 1).2)  	2 

beiden  	3 

Heeft één van beiden zich méér met de aanschaf van de/het 	. 	(END.: 	PRODUKT OP KAART A VERMELD NOEMEN) 
bemoeid dan de ander? Bijvoorbeeld de man meer dan de vrouw of de vrouw meer dan de man of beiden even-
veel? 

man meer 	(END.: 	NOTEER OP KAART A: MAN.GA NAAR 
VRAAG 	1j.1)  	1 

vrouw meer 	(END.: 	NOTEER OP KAART A: VROUW. GA  
NAAR VRAAG 	13.2)  	2 

beiden evenveel 	(END.: 	NOTEER OP KAART A: 	BEIDEN. 
GA NAAR VRAAG 	lj.3)  	3 

li.1 Aangezien 	vooral 	meneer 	zich met de aanschaf van de/het 	.... 	(END.: 	PRODUKT NOEMEN) 	heeft 	bemoeid 	zou 	ik 

de 	verdere vragen van 	deze 	vragenlijst vooral 	aan hem willen 	stellen. 	(END.: 	INDIEN OOK ECHTGENOTE AANWE- 
ZIG 	15 TOT DEZE:) 	Als 	u opmerkingen bij 	de 	vragen 'heeft, mevrouw, 	dan 	zou 	ik die ook graag van 	u horen. 

Welke prijs heeft 	u voor 	de/het 	.... 	betaald? 	1Ndien 	u het niet 	meer precies weet, 	kunt 	u de 	betaalde 
prijs dan 	zo nauwkeurig mogelijk schatten? 

	

prijs 	f. 

(END.: 	NAAR VRAAG 	lk). 

Ij.2 Aangezien vooral 	mevrouw zich met de aanschaf 	van de/het 	.... 	(END.: 	PRODUKT NOEMEN)heeft bemoeid zou 	ik de 

verdere 	vragen van deze vragenlijst 	vooral 	aan 	haar willen 	stellen 	(END.: 	INDIEN OOK ECHTGENOOT AANWEZIG 
IS TOT DEZE) Als u opmerkingen bij de vragen 	heeft, meneer, dan zou 	ik die ook graag van u horen. 

Welke prijs heeft 	u 	voor de/het 	.... 	betaald? 	Indien J het 	niet meer precies weet, 	kunt 	u de 	betaalde 

prijs dan 	zo nauwkeurig mogelijk schatten? 

	

prijs 	f. 

(END.: 	GA NAAR VRAAG 	Ik). 

ij.? Aangezien u beiden evenveel 	bemoeienis met de aanschaf van de/het 	.... 	(END.: 	PRODUKT NOEMEN) 	hebt gehad 

zou 	ik de 	verdere vragen van 	deze vragenlijst onk aan 	u beiden willen 	stellen. 

Welke prijs heeft u 	voor 	de/het 	.... 	betaald? 	Indien u het niet meer 	precies weet, 	kunt u de betaalde 

prijs dan 	zo nauwkeurig mogelijk schatten? 

Prils 	i. 
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ik. Heeft u het produkt nieuw aangeschaft, 	tweedehands of gebruikt? 

nieuw aangeschaft  	1 

tweedehands/gebruikt  	2 

weet 	niet  	3 

(ENQ.: 	GA NAAR VRAAG 2a). 

(ENQ.:  INDIEN GEEN ENKEL PRODUKT NA PEILDATUM GEKOCHT 	IS:). 

Het 	spijt mij, geen van de produkten op de kaart komen 	in aanmerking voor dit onderzoek. 	Het 	interview is 
daarom verder kort. 	Het onderzoek heeft namelijk alleen betrekking op produkten die 	in een bepaalde tljds- 
periode gekocht zijn. 	Met 	is echter ook belangrijk te weten welke mensen 	in die tijdsperiode geen produk- 
en gekocht hebben. 
Mag 	ik u daarom tot 	slot 	nog enkele 	persoonlijke vragen over 	uzelf 	stellen? 

(ENQ.: 	GA NAAR VRAAG 49 T/M 55,  DAARNA EINDE GESPREK). 

Za. 

(ENQ.: VRAGEN 2a T/M 3 ZO MOGELIJK AAN MAN EN VROUW SAMEN STELLEN). 

(DUB.: 	OVERHANDIG KAART 2). 
ik geef u nu een kaart met daarop vermeld een aantal 	zogenaamde gebruiksartikelen. Welke merken koopt 	u 
regelmatig van deze artikelen? 
(ENQ.: 	VLA ARTIKEL EEN OF MEER MERKEN NOTEREN 	IN ONDERSTAAND SCHEMA OF NOTEREN .M.V.T." ALS RESPONDENT HET 
BETREFFENDE ARTIKEL NIET REGELMATIG KOOPT). 

gebruiksartikel merk(en) 	en 	type(S) 
(voorbeeld Herojam, 	huishoud 	kwaliteit) 

momentl ee 
in huis 
ja/nee 

1 	argarine 

2. halvarine 

3. slaolie 

4 	asmiddel 	voor witwas 

5 	oorwasmidde I 

6sigaretten 

T. 	bier 

8. pindakaas 

9. vaatwasmiddel 	voor vaatwasmachine 

2b. (ENG.: 	PER MERK DAT GENOEMD 	IS, 	NU VRAGEN:). 

HEEFT u 	.... 	(ENQ.: 	MERK NOEMEN) 	nu momenteel 	in huls? 

(END.: 	PER MERK DAT GENOEMD 	IS, 	OFWEL "JA" OF WEL "NEE" NOTEREN). 
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3. Deze min of meer dagelijkse gebruiksartikelen zijn wel 	een s  door consumentenorganisaties onderzocht. 

Set 	is alweer enige 	tijd geleden, weet  u  misschien wat 	toen volgens de consumentenorganisaties het 
beste merk was/de betere merken waren? Het 	hindert uiteraard niet als u het niet weet. 

Produkt merkna(a)men weet 	niet 

1. margarine 

2. halvarine 

3  laolie 

4, 	wasmiddel 	witwas 

5. 	voorwasmiddel 

6 	si garetten 

7. bier 

8. pindakaas 

9. vaatwasmiddel 

(ENG.: 	ELK PRODUKT NOEMEN, 	EN ACHTER ELK PRODUKT OFWEL EEN MERKNAAM NOTEREN, OFWEL KODE I 	OMCIRKELEN 	IN 
DE KOLOM "WEET NIET"). 

4. (ENG.: 	DE VOLGENDE VRAGEN STEEDS STELLEN AAN DE PERSOON OF PERSONEN. ZOALS DOOR U 	INGEVULD OP KAART A 
DUS of MAN, 	IÓF VROUW óf BEIDEN). 

Bent 	u 	in het bezit 	van een: 

j. nee 

wasmachine -1 -2 

gasfornuis -2 

televisie -2 

koelkast -2 

(ENG.: 	PER PRODUKT, 	KODE 	1 	OF 2 	OMCIRKELEN). 

5. Rekapitulatie van vraag 4 	(zie schema). 

meerdere produkten hiervan 	in 	bezit  	formulering 	Sa 	kiezen. 
één produkt, 	hetzelfde als op kaart A 	in 	bezit  	formulering 	5h kiezen. 

één pfodukt, 	niet hetzelfde als op kaart A 	in bezit  	formulering 	5c 	kiezen. 
géen prodat hirervan 	in bezit  	formulering 5d kiezen. 

5.. (En: 	KIES UIT DE 	IN BEZIT ZIJNDE PRODUKTEN VAN VRAAG 4 ER EEN VAN BOVEN NAAR BENEDEN DAT 	IN 	IEDER GE- 
VAL NIET HETZELFDE PRODUKT 	IS, ALS VERMELD OP KAART A) 

Zoals u zonet hebt opgegeven bent u 	in het 	bezit van een  	(ENG.: 	GEKOZEN PRODUKT HIER 	INVULLEN EN 
VERDER WAAR 	 STAAN OOK DIT PRODUKT NOEMEN). 	Stel dat uw 	 van daag kapot gaat en niet meer 
gerepareerd kan worden: Bij het kopen van een nieuwe  	kunt u op verschillende manieren te werk gaan. 
Stel 	dat u een werkelijke goede   wilt kopen dan kunt u uw keuze op verschillende manieren doen. 

(ENG., 	OVERHANDIG NU 	KAART 3). 
Wilt u telkens per g roepje v an drie mogelijkheden :eggen op welke manier u het meest waarschijnlijk er op 
welke u het minst waarschijnlijk te werk zult gaan bij 	Iet kopen van een n euwe 	 

(ENG.: 	GA NAAR HET SCHEMA MET DE UITSPRAKEN). 

5b. (ENG.: 	KIES UIT DE PRODUKTEN VAN VRAAG 4 	ER EEN VAN BOVEN NAAR BENEDEN. 	DAT NIET HETZELFDE MAG ZIJN 

ALS HET PRODUKT, VERMELD OP KAART A). 

Stel 	d a tamme  	(ENG.: 	HET GEKOZEN PRODUKT HIER 	INVULLEN EN VERDER WAAR 	STAAN OOK NOEMEN) 

gaat kopen. 	BIJ het Wapen van een ni•uwe  	kunt u op verschillende manieren te werk gaan. 	Stel 	dat 

u een werkelijk goede 	 wilt kopen, 	dan kunt u uw keuze op verschillende manieren doen. 

(ENG.: 	OVERHANDIG NU KAART 3). 

Wilt u telkens per groepje van drie mogelijkheden zeggen op welke manier u het meest waarschijnlijk en 
op welke u het minst waarschijnlijk te werk zult gaan bij 	het kopen van een nieuwe 	 
(ENG.: GA NAAR HET SCHEMA MET DE UITSPRAKEN). 
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5c.  (ENQ.: 	WAAR 	IN DEZE VRAAG  	STAAN, VERMELDT U HET OPGEGEVEN PRODUKT UIT VRAAG 4). 

Zoals u zonet hebt opgegeven bent u in het bezit van een  	(ENQ.: PRODUKT HIER INVULLEN EN WAAR 
VERDER  	STAAN OOK DIT PRODUKT NOEMEN). Stel 	dat uw ------ vandaag kapot gaat en niet meer ge - 
repareerd kan worden. 	Bij het kopen van een nieuwe 	 	kunt u op verschillende manieren te werk gaan. 
Stel 	dat u een werkelijk goede   wilt kopen, dan kunt u uw keuze op verschillende manieren doen. 

(ENQ.: 	OVERHANDIG NU KAART 3). 

Wilt 	u 	telkens per groepje van drie mogelijkheden 	zeggen op welke manier u het meest aaaaa chijnlijk en 
op welke manier u het minst waarschijnlijk te werk zult gaan bij 	het kopen van een 	 
(ENQ.: 	GA NAAR HET SCHEMA MET DE UITSPRAKEN). 

5d.  Stel 	dat 	i2 een wasmachine gaat kopen en dat u een werkelijk goede machine wilt kopen. 	Bij 	het kopen van 
zo'n nieuwe wasmachine kunt u op verschillende manieren te Merk gaan 
(ENCI.: 	OVERHANDIG NU 	KAART 31. 
Wilt 	u 	telkens per groepje van drie mogelijkheden 	zeggen op welke meniet' 	u het meest waarschijnlijk 	en 
op welke manier 	u het minst waarschijnlijk te werk zult 	gaan bij 	het 	kopen 	van zo'n wasmachine. 

(ENp.: 	PER GROEPJE VAN DRIE HET CIJFER 	1 	PLAATSEN 	IN HET HOKJE VAN DE 	MOGELIJKHEID DIE DE RP 	HET MEEST 
WAARSCHIJNLIJK VINDT. 	HET CIJFER 3 BIJ DE MINST WAARSCHIJNLIJKE MOGELIJKHEID. 	ALLE GROEPJES VAN 3 ! 
DOORLOPEN. 
N.B. 	HEI 	IS ERG BELANGRIJK DAT STEEDS ALLE GROEPJES ZO HORDEN 	INGEVULD, 	DESNOODS MET ENIGE AANDRANG). 

Schema kaart 3. 

Ik 	zou hetzelfde merk kopen als 	ik had en W471 , 	ik tevreden over was. 

Ik zou een vertrouwd merk kopen. 

Ik zou de Consumentengids 	raadplegen en alleen een merk kopen dat daar goed bevonden 	is. 

2. Ik zou 	in een goede winkel 	kopen. 

Ik zou een betrekkelijk duur model 	kopen. 

Ik 	zou winkels 	bezoeken, 	folders 	vragen, 	prijzen en aanbiedingen 	vergelijken en op grond hiervan 
beslissen. 

5.  Ik zou hetzelfde merk kopen als mijn vrienden en kennissen en waar 	ze 	tevreden over zijn. 

Ik zou een merk kopen met een keurmerk bijv. 	van de Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen. 

Ik zou dit merk kopen waarvan de verkoper zegt dat het net 	beste 	is. 

4. Ik zou een vertrouwd merk kopen. 

Ik zou winkels bezoeken, 	folders vragen, 	prijzen een aanbiedingen 	vergelijken en op grond hiervan 
beslissen. 

Ik zou hetzelfde merk kopen als mijn 	vrienden en kennissen en waar 	ze 	tevreden over zijn. 

S. Ik zou hetzelfde merk kopen als 	ik had en waar 	ik tevreden over was. 

Ik zou 	in een goede winkel 	kopen. 

Ik zou dit merk kopen waarvan de vèrkoper zegt dat bet het beste 	is. 
ii 

6.  Ik zou een merk kopen met een keurmerk bijv. 	van de Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen. 

Ik zou een betrekkelijk duur model 	kopen. 

Ik zou de Consumentengids raadplegen en allee ,  een merk kopen dat daar goed 	is bevonden. 

7.  
Ik zou winkels 	bezoeken, 	folders vragen, 	prijzen een aanbiedingen vergelijken en op grond hier..., 
beslissen. 

Ik zou de Consumentengids raadplegen en alleen een merk kopen dat daar goed 	is bevonden. 

Ik zou dit merk kopen waarvan de verkoper zegt dat het het beste 	Is. 
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B. 

Vervolg schema kaart 	3. 

Ik zou een vertrouwd merk kopen. 

Ik zou een merk kopen met een keurmerk bijv. 	van de Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen. 

Ik zou 	in een goede winkel 	kopen. 

9.  ik zou hetzelfde merk kopen als mijn vrienden en kennissen en waar  ze tevreden over zijn. 

Ik zou een betrekkelijk duur model 	kppen. 

Ik zou hetzelfde merk kopen als 	ik had en waar 	ik 	tevreden over was. 

10.  Ik zou een betrekkelijk duur model 	kopen. 

Ik zou dit merk kopen waarvan de verkoper zegt dat 	het het beste 	is. 	 fj 
Ik zou een vertrouwd merk kopen. 

Ik zou de Consumentengids 	raadplegen en alleen een merk kopen dat daar goed bevonden 	is. 

Ik zou 	in een goede winkel 	kopen. 

ik zou hetzelfde merk kopen als mijn vrienden en kennissen en waar ze tevreden over zijn. 
[i] 

12, Ik zou winkels bezoeken, 	folders vragen, 	prijzen en aanbiedingen vergelijken en op grond hiervan 
beslissen. 

Ik zou een merk kopen met een keurmerk bijv, 	van de Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen. 

ik zou hetzeifde merk kopen als 	ik had en waar 	ik tevreden over was. 

5e. (ENG. 	ZONDER TE VRAGEN 	INVULLEN: 	AAN WIE WERD VRAAG 5 GESTELD?:). 

man  	1 

VrOUW   2 

man en vrouw beiden  	3 

andere, 	nl 	:  	4 

(ENG.) 	IN DE VOLGENDE VRAGEN WAAR  	STAAT, STEEDS HET PRODUKT NOEMEN, DAT U HEBT INGEVULD OP KAART 
A). 

6.  Het gaat nu weer over de/het 	 die/dat u niet zo lang geleden gekocht hebt 
Wat waren de redenen, 	dat u dat produkt 	juist 	in die maand die u noemde, 	In  	(ENQ 	MAAND DIE OP 
KAART A STAAT NOEMEN) besloot te kopen? 
(ENG. : 	DOORVRAGEN EN ANTWOORD LETTERLIJK NOTEREN). 

7.  Kon 	u de/het  	in een aanbieding kopen of op een andere manier nogal 	voordelig 	in vergelijking 

met de normale verkoopprijs, of was er geen 	sprake van een extra voordelige aanschaf? 

voordelig aangeschaft  	I 

niet voordelig aangeschaft 	(NAAR VRAAG 9) 	• 

R. Op welke manier heeft u de/het  	voordelig aangeschaft of gekocht? 
(ENG.) 	DOORVRAGEN). 

9. Hebt u de/het  	in een zogenaamde “kortIngzaak", 	discount, of cash and carry gekocht? 

j•  	1 

nee  	2 
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10. Had u al 	een dergelijk(e)  	voordat u dit/deze kocht, of was het uw eerste? 
(ENQ. , 	ZONODIG TOELICHTEN DAT "DERGELIJK.' RUIM BEDOELD 	IS; 	BIJVOORBEELD: 	ZWART-WIT TV VOOR KLEUREN TV, 
LANGZAAMMASSER VóóR SNELWASSER ENZ. 

ja, 	ik had 	reeds een dergelijk produkt  	1 

nee, 	dit produkt was eerste 	(NAAR VRAAG 	19) 	. 

Waarom ging u tot vervanging of aanschaf van een 	tweede exemplaar over? Hiervoor kunnen verschillende 
redenen zijn. 	Kunt u mij 	vertellen welke redenen u had? 
(ENG.: 	DOORVRAGEN). 

12.  Aangezien u al 	eerder een  	had hebt u er uitgebreid ervaringen mee kunnen opdoen. 	Deze ervaring 
van gebruikers van  	(ENG.: 	PRODUKT 	IN MEERVOUD NOEMEN) 	is erg belangrijk. 	Als we het nu even hebben 
over va vorige 	• 	waren er daarbij 	bepaalde dingen waar u minder of niet 	tevreden over was of die u 
niet voldeden? 

la  	1 

nee  	(NAAR VRAAG 	15) 	. 	. 	. 	. 	2 

13.  Zo 	ja, 	wat 	had u bij 	uw vorige  	graag heter of anders willen zien? 
(FAQ.: 	UITGEBREID NOTEREN). 

14.  Hoe belangrijk zou u deze verbeteringen vinden? Heel 	erg belangrijk/erg belangrijk/tamelijk belangrijk/ 
niet 	zo belangrijk/helemaal 	niet 	belangrijk? 

heel 	erg 	belangrijk  	1 

erg belangrijk  	2 

tamelijk belangrijk  	3 

niet 	zo belangrijk  	4 

helemaal 	niet 	zo belangrijk  	5 

15.  Was uw oude  	nog 	in goede staat 	toen u de nieuwe kocht, of was het kapot of erg slecht? 

in goede staat 	  

kapot  	2 

erg 	slecht  	3 

16.  Was uw vorige  	van hetzelfde merk als uw nies) we of van een ander merk? 

zelfde merk als ni•towe 

ander merk  	2 

11. Wat hebt u met het vorige gedaan? 	Ingeru 	1d/verkocht/gehouden/of nog anders? 

ingeruild 	  

verkocht  	2 

gehosden  	(NAAR VRAAG 21) 	. 	. 	. 	3 

nog anders  	(NAAR VRAAG 211 	. 	. 	. 	4 

18. Indien 	ingeruild of verkocht; 	Bent u over de prijs die u ervoor gekregen hebt, 	heel 	erg tevreden/erg 	te- 
vreden/tamelijk tevreden/niet zo tevreden/helemaal 	niet 	tevreden? 

heel 	erg tevreden  	(NAAR VRAAG 21) 	. 	. 	. 

erg 	tevreden  	(NAAR VRAAG 21) 	. 	. 	. 

tamelijk tevreden  	(NAAR VRAAG 21) 	. 	. 	. 

niet 	zo tevreden  	(RAAR VRAAG 21) 	. 	. 

helemaal 	niet 	tevreden 	(NAAR VRAAG 21) 	. 	. 	. 

(Eip.: 	GA MAAR VRAAG 21). 
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19e. Voordat u de/het 	 kocht, had u toen al eens bij anderen een 	 gebruikt of bent u er bij hen 
km1 eens meer limm omgegaan. Bijvoorbeeld bij 	uw ouders thuis, bij kennissen of familie? Zo ja, vaak, of 
den enkele keer? 

ja, 	vaak 	  

ja, een enkele keer 	  

nee, 	nooit   (NAAR VRAAG 20a) 	. 	. 	• 	• 

1 

2 

3 

19b. Zo ja, van welk merk was die/dat 	1 

merk. 	  

I9c. Aangezien u de/het 	 bij anderen gebruikt hebt (er wel eens meer mee omgegaan bent) hebt u er er- 
varingen mee kunnen opdoen. Deze ervaringen van gebruikers van  	(ENG.: PRODUKT IN MEERVOUD NOEMEN) 
zijn erg belangrijk. 
Als we het nu even hebben over die/dat  	dat u toen bij anderen gebruikt hebt (ermee omgegaan bent). 
Waren er van die/dat 	 bepaalde dingen waar u minder of niet tevreden over was of die u niet vol- 
deden? 

ja 	  1 

nee   (NAAR VRAAG 20a) 	. 	. 	. 	. 2 

I9d. Zo ja, wat had u graag beter of anders willen zien? 
(ENG., 	UITGEBREID NOTEREN). 

19e. Hoe belangrijk zou u deze verbeteringen vinden? Heel 	erg belangrijk/erg belangrijk/tamelijk belangrijk/ 
niet zo belangrijk/helemaal 	niet belangrijk? 

heel 	erg belangrijk 	  1 

erg belangrijk 	  2 

tamelijk belangrijk 	  3 

niet zo belangrijk 	  4 

helemaal 	niet belangrijk  	5 

20a. Hebt u, voordat u de/het 	 kocht, weleens een 	 geleend of gehuurd? 

1. 	  1 

nee  	(NAAR VRAAG 21) 	. 	. 	. 	. 2 

20b. Zo  ja, weet u nog van welk merk dle/dat 	 was? 

merk. 	  

20c. Aangezien u weleens een 	 hebt geleend of gehuurd hebt u er ervaringen mee kunnen opdoen. Deze er- 
varingen van gebruikers van  	(ENG., 	PRODUKT IN MEERVOUD NOEMEN) zljn erg belangrijk. Al, we het nu 
even hebben over die/dat 	 dat u toen geleend/gehuurd hebt. Waren er van die/dat 	 bepaalde 
dingen waar u minder of niet tevreden over was of die u niet voldeden? 

j. 	  1 

nee  	(NAAR VRAAG 21) 	. 	. 	. 	. 2 

20d. Zo  ja, wat had u graag beter of anders willen zien? 
(ENG.: 	UITGEBREID NOTEREN). 

20.. Hoe belangrijk zou u deze verbeteringen vinden? Heel erg belangrijk/erg belangrijk/tamelijk belangrijk/ 
niet zo belangrijk/helemaal 	niet belangrijk? 

heel erg belangrijk 	  1 

erg belangrijk 	  2 

tamelijk belangrijk 	  3 

niet zo belangrijk 	  4 

helemaal niet belangrijk 	  5 
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21. 

p 

Om nog even door te gaan op de aanschaf van uw 	 Hoelang bent u van plan geweest deze/dit  	te 
kopen voordat u die/dit 	In de maand  	(ENQ.; MAAND th JAAR NOEMEN. DIE OP KAART A VERMELD STAAN) 
kocht? 

ineens gekocht  	1 

enkele weken of dagen  	2 

verschillende maanden 	. 	. 	(MAAR VRAAG 23) 	. 	. 	. 

1 	jaar of 	langer  	(NAAR VRAAG 23) 	. 	. 	. 	• 	4 

. 

22a.  Had u een bijzondere reden om betrekkelijk snel 	te kopen? 

ja  	1 

nee  	(NAAR VRAAG 	23) 	. 	. 	. 	• 	2 

22b.  Zo ja, 	welke 	reden(en) 	(ENQ.: 	DOORVRAGEN). 

23. Toen u de/het  	kocht 	In  	(END.: 	MAAND EN JAAR NOEMEN), 	had toen de aankoop gemakkelijk kunnen 
worden uitgesteld of niet? Wilt u één van de volgende antwoorden kiezen: 	heel 	erg gemakkelijk/erg gemakke- 
lijk/tamelijk gemakkelijk/moeilijk/erg moeilijk? 

heel 	erg gemakkelijk kunnen worden 
uitgesteld  	1 

erg gemakkelijk kunnen oorden uitgesteld  	2 

tamelijk gemakkelijk kunnen worden 	uitgesteld 	. 	.  	3 

moeilijk kunnen worden uitgesteld  	4 

erg moeilijk kunnen worden uitgesteld  	5 

geen mening 	  6 

24a.  Vóórdat u zich ergens anders op de hoogte ging stellen over  	(ENQ.: 	PRODUKT 	IN MEERVOUD NOEMEN), 
dus v.166rdat 	u zich erover had geinformeerd, 	had u toen al 	enig 	idee welke kenmerken bij 	het 	kopen van een 
 	voor u van belang waren; of had u niets spe-c-1'177in gedachten? 

ja, 	al 	enig 	idee  	1 

nee, 	niets 	speciaals 	• 	(NAAR VRAAG 	25a) 	. 	. 	.  	2 

24b.  Zo ja, wat 	vond u 	toen al 	belangrijk? 
(ENG.: 	DOORVRAGEN( 

25a.  Had 	u 	toen dus helemaal 	in het 	begin, 	al 	enig 	idee, 	hoeveel 	u voor de/het  	wilde gaan besteden, 	of 
had u daar toen nog geen 	idee van? 

wist 	toen 	reeds 	blivoorbaat. 	hoeveel 
ik wilde 	besteden  	I 

had er toen nog geen 
idee van  	(NAAR VRAAG 26) 	. 	. 

25b.  Indien u het 	toen 	reeds bijvoorbaat wist. 	Aan welke prijs of prijsklasse dacht 	u dan? 

prijs 	of 	prijsklasse: 	f 	  

26. Wilde u alleen maar één bepaald merk? Of hebt u uw keuze gemaakt uit 2 á 3 merken of had ,, geen enkele 
voorkeur voor een bepaald merk? 

wilde maar één bepaald merk  	1 

heb uit 2 á 3 merken gekozen  	2 

had geen enkele voorkeur voor een 
bepaald merk  	3 
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22a. Verder wil 	ik nog een paar vragen stellen over hoe u tot de keuze bent gekomen van speciaal 	dat merk 
 	dat u hebt gekocht. 

Sommige mensen 	lezen 	iets over het produkt of merk dat ze willen kopen, anderen doen dat niet. 	hebt u 
iets gezien of gelezen over  	((NS. : 	PRODUKT-MEERVOUD) 	voordat 	u het kocht of hebt u dat niet 
gedaan? 

ia  	I 

nee  	(NAAR VRAAG 28) 	. 	. 	. 	. 	2 

27b. Zo ja, wat of waarin hebt 	u 	iets gezien of 	gelezen? 
((NS. : 	DOORVRAGEN, 	UITGEBREID NOTEREN) 

28. ((NQ.: 	OVERHANDIG KAART 4) 
Oe 	aanschaf 	is alweer een 	tijdje geleden- 	Misschien kunnen wij 	dit 	kaartje nog even nalopen. 	Hebt u zich 
van tevoren bijvoorbeeld geTnforweerd door advertenties 	te lezen, 	folders, enz.? 
(ENQ.: 	PER MOGELIJKHEID OFWEL KOOR 	I 	OFWEL 	RODE 2 OMCIRKELEN. 	INDIEN NIETS GEZIEN OF GELEZEN, 	DE 
BETREFFENDE RODE 9 OMCIRKELEN EN DOORGAAN NAAR VRAAG 30) 

j. nee 

advertenties -I -2 

folders -1 -2 

testresultaten 	i n 
Consumentengid - 1 -2 

testresultaten 	in Koopkracht, 
op TV 	(Koning 	Klant), 	in ANWB- 
Kampioen, Koopwijzers of 
soortgelijke 

-1 -2 

kranten- en 	tijdschriften- 
artikelen -1 -2 

postordercatalogussen -1 -2 

overig, 	namelijk: 	 

-I -2 

niets gezien of gelezen 	, 	. 	(NAAR VRAAG 	39) 	. 	. 	. 	. 	9 

29a.  Over welke kenmerken van  	(ENQ • 	PRODUKT-MEERVOUD) 	hebt u daaruit 	informatie 	gekregen? 
(ENG.: 	UITGEBREID NOTEREN) 

29b.  (ENG. : 	OVERHANDIG KAART 5 VAN HET PRODUKT DAT U HEBT GENOTEERD OP KAART A, ZIE DAAR TEVENS VERMELD 
PRODUKTNUMMER; 	BIJVOORBEELD ALS HET OVER PROJEKTIESCHERMEN GAAT, OVERHANDIGT U KAART 5-38 PROJEKTIESCHERM. 
DIT KAARTJE PAS TERUGNEMEN NA VRAAG 40) 

De aankoop 	is alweer een tijdje geleden. 	Op deze kaart staan een aantal 	kenmerken van  	(ENG.: 
PRODUKT-MEERVOUD) waarover mensen zich zoal 	kunnen informeren. Misschien kunnen we dit kaartje nog even 
nalopen? 	Dit 	kaartje 	is 	niet volledig. 	Misschien hebt u nog 	Iets gezien of gelezen over kenmerken die 
hier niet op staan. 

(ENG.: 	INDIEN RESPONDENT EEN OF MEERDERE KENMERKEN NOEMT UIT DEZE KAART, VRAGEN WELK NUMMER VOOR DIT 
KENMERK STAAT. 	U NOTEERT DEZE NUMMERS NAUWKEURIG. OVERIGE KENMERKEN LETTERLIJK NOTEREN.) 

de betreffende produktkaart 	Is kaart 

cijfers van de genoemde kenmerken: 	 

genoemde overige kenmerken. 	  
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30.  Hebt 	u, 	voordat u de/het  	kocht, met vrienden, 	familie, buren of andere kennissen over verschillen 
tussen merken en uitvoeringen van  	(ENQ. 	PRODUKT-MEERVOUD) gepraat? Hebt u dat 	uitgebreid gedaan. 
een beetje of geheel 	niet? 

uitgebreid gepraat  	I 

een beetje  	2 

geheel 	niet  	(NAAR VRAAG 33)  

31.  (ENG.; 	VOOR DE RESPONDENTEN, 	DIE BIJ VRAAG 28 DIREKT NAAR VRAAG 	30 DOORVERWEZEN ZIJN, 	HEEFT U NOG GEEN 
KAART 5 VAN HET BETREFFENDE PRODUKT, DAT U VERMELD HEBT OP KAART A, OVERHANDIGD. 	DOE DIT NU, DUS BIJVOOR- 
BEELD ALS HET OVER PROJEKTIESCHERMEN GAAT 	(PRODUKTNUMMER 38) OVERHANDIGT U KAART 5-38 PROJEKTIESCHERM; 
DIT KAARTJE PAS TERUGNEMEN NA VRAAG 40) 

Kunt u zich nog herinneren, over welke kenmerken van een   u het toen met wa vrienden, familie of 
buren hebt gehad? U kunt 	deze kaart 	(EN(2.: 	KAART 5) 	als geheugensteuntje gebruiken. 	Hij 	is echter niet 
volledig. 	Misschien hebt u het nog gehad over 	kenmerken, 	die 	hier niet opstaan? 

(END.: 	INDIEN HP ÉÉN OF MEER VAN DEZE KENMERKEN UIT DEZE KAART NOEMT, VRAGEN WELK NUMMER VOOR DIT 
KENMERK STAAT; U NOTEERT DEZE NUMMERS NAUWKEURIG; 	OVERIGE KENMERKEN LETTERLIJK NOTEREN) 

de betreffende produktkaart 	is kaart 

cijfers van genoemde kenmerken. 	 

genoemde overige kenmerken. 

32.  Weet 	u of de kennissen 	(familie, 	buren, 	enz.) 	met wie u over  	(ENG.: 	PRODUKT-MEERVOUD) 	hebt 	gepraat 
geabonneerd zijn op de Consumentengids, of die wel 	eens 	lezen? 
(ENC1.: 	SLECHTS EEN ANTWOORD) 

kennissen 	(enz.) 	geabonneerd op Consumentengids 	. 

kennissen 	(enz.) 	niet geabonneerd, wel 	eens 	lezen 	2 

kennissen 	(eng.) 	niet geabonneerd, 	niet 	lezen 	. 	. 	3 

	

weet niet  	4  

33.  Hebt 	u hetzelfde merk  	als u zelf aangeschaft hebt, 	eerst bij 	iemand 	thuis bekeken? 

je  	1 

nee  	(MAAR VRAAG 35)  .  . 

34.  Zo ja, 	bij wie 	thuis? 	Bij 	buren, 	bij 	familie, 	bij 	vrienden of bekenden of nog anderen? 
(Feil.: 	PER REGEL ÉÉN ANTWOORD) 

nee 

bij 	buren -2 

bij 	familie - 2 

blj 	vrienden of bekenden 

nog anderen, name 	Ijk. 
-2 

(END.: 	GA NAAR VRAAG 36) 

35.  Zo nee, 	hebt 	u een ander merk dan uzelf aangeschaft 	hebt, eerst bij 	iemand 	thuis 	bekeken? 

ie  	1 

nee   2 

36.  

	

Hebt u de/het   in een winkel gekocht of op een andere manier? 

in 	een winkel 	gekocht 	. 	. 	. 	(NAAR VRAAG  (13)  •  •  . 

anders  	2 
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37.  Koe hebt u de/het  	dan gekocht? 

colportage, aan de deur  	I 

van/via kennissen/vrienden/buren, enz.  	2 

via postorderbedrijf  	3 

anders, 	namelijk. 	4 
(ENG. 	GA NAAR VRAAG 41) 

38.  Sommige mensen bezoeken als ze 	iets willen kopen meerdere winkels, 	anderen gaan altijd naar één winkel. 
Hebt 2,  véérdat u de/het  	kocht, een groot aantal 	winkels bezocht, of 2 of 3, of bent u alleen 	in 
de winkel 	geweest, waar u gekocht hebt? 

een groot aantal winkels 
bezocht  	(NAAR VRAAG 40) 	. 	. 	. 	. 	1 

2 b 	3 winkels 	bezocht 	. 	. 	(NAAR VRAAG 40) 	. 	. 	. 	. 	2 

één winkel 	bezocht  	3 

39.  Hoeveel 	verschillende merken en 	typen  	(ENQ • 	PRODUKT-MEERVOUD) 	hadden ze 	in die zaak? Waren dat 
er heel 	veel, 	veel 	of 	weinig? 

heel 	veel  	1 

veel  	2 

weinig  	3 

weet niet meer   4 

40, (ENG.: VOOR DE RESPONDENTEN, DIE BIJ VRAAG 28 DIREKT NAAR VRAAG 30 EN DAARNA DIREKT NAAR VRAAG 33 DOOR-
VERWEZEN ZIJN, 	HEEFT U NOG GEEN KAART 5 VAN HET BETREFFENDE PRODUKT, 	DAT U VERMELD HEBT OP KAART A OVER- 
HANDIGD. 	DOE DIT NU, DUS BIJVOORBEELD ALS HET OVER PROJEKT1ESCHERMEN GAAT (PRODUKTNUMMER 38) OVERHANDIGT 
U  KAART 5-38 PROJEKTIESCHERM) 

Heeft het winkelpersoneel 	u nog 	iets verteld over bepaalde kenmerken van  	(ENO. 	PRODUKT-MEERVOUD) 
of  speciaal 	over het merk dat u gekocht hebt? Om u te helpen, 	staan op deze kaart 	(ENQ.: 	KAART 5) 	een 
aantal 	kenmerken van  	(ENG.: 	PRODUKT-MEERVOUD) waarover men zoal 	informatie kan krijgen. 	Deze kaart 
is  niet 	volledig. 	Misschien hebt u nog 	informatie gehad over kenmerken die hier niet op staan? 

(END.: 	INDIEN RP ÉÉN OF MEERDERE KENMERKEN UIT DEZE KAART NOEMT, VRAGEN WELK NUMMER VOOR DIT KENMERK 
STAAT; 	U NOTEERT DEZE NUMMERS NAUWKEURIG; 	OVERIGE KENMERKEN LETTERLIJK NOTEREN) 

de betreffende produktkaart 	is kaart 	5 - 

cijfer van genoemde kenmerken. 	 

genoemde overige kenmerken. 	  

41.  (ENG.: 	NEEM KAART 5-... 	VAN HET BETREFFENDE PRODUKT TERUG) 

Hebt u voordat u besloot deze te kopen die u nu aangeschaft hebt, ook nog gekeken naar 	 
(ENG.: 	PRODUKT-NEERVOUD) Ti- veel 	duurder of die veel goedkoper waren dan die u nu aangeschaft hebt? 
Of hebt u zowel naar veel duurdere als naar veel 	goedkopere gekeken? Of hebt u niet naar duurdere 
en/of goedkopere gekeken? 

nee, niet naar duurdere en/of goedkopere gekeken 

ja, 	naar 	veel 	duurdere  	2 

ja, naar veel goedkopere  	3 

ja, 	naar veel 	duurdere tn naar veel goedkopere 	. 

42.  U  hebt nu enige tijd met de/het   	legen opgedaan. 	Deze ervaring Is erg belangrijk. 	Hebt u nog 
bepaalde opmerkingen over het door u aangeschafte merk over bepaalde dingen waar u minder of niet tevreden 
over bent of die volgens u niet voldoen? Bijvoorbeeld dingen die u beter had willen zien of anders? 
(ENG.: 	OPMERKINGEN UITGEBREID NOTEREN) 

nee, 	geen opmerkingen 	. 	. 	. 	(NAAR VRAAG 44)  .  .  . 

ja, 	wel 	opmerkingen 	namelijk. 	  
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43.  Hoe belangrijk zou u deze verbeteringen 	vinden? 	Heel 	erg belangrijk, 	erg belangrijk, 	tamelijk belangrijk, 
niet 	zo belangrijk, 	of helemaal 	niet belangrijk? 

heel 	erg belangrijk  	1 

erg 	belangrijk 	 2 

tanmlijk 	belangrijk  	3 

niet 	zo belangrijk  	4 

helemaal 	niet belangrijk  	5 

44.  Indien u opnieuw een  	zou kopen, zou u dan weer hetzelfde merk en type kopen of een ander7 

zelfde merk en type  	I 

een ander  	2 

weet 	niet  	3 

45.  (DOS. : 	INDIEN HAN EN VROUW BEIDEN BIJ HET VRAAGGESPREK AANWEZIG ZIJN 	DEZE VRAGEN UITSLUITEND AAN DE 
VROUW STELLEN) 

Het gaat nu niet meer di rekt over 	 maar nog even meer om wat andere zaken. 	Ook artikelen voor 
dagelijks 	gebruik zoals margarine, 	wasmiddelen enz, 	kunnen op verschillende manieren oorden gekocht. 

(ENG.: 	OVERHANDIG KAART 6) 

Stel 	dat we wasmiddel 	°raakt, wilt u dan per groepje van drie mogelijkheden zeggen op welke manier u het 
meest waarschijnlijk en op welke u het minst waarschijnlijk 	te werk zult 	gaan bij 	het kopen? 

Schema kaart 6 

(ENG.: 	PER GROEPJE VAN DRIE HET CIJFER I 	PLAATSEN 	IN HET HOKJE VAN DE MOGELIJKHEID DIE RP HE' MEEST 
WAARSCHIJNLIJK 	VINDT; 	NET CIJFER 3 BIJ DE MINST WAARSCHIJNLIJKE MOGELIJKHEID. 	ALLE GROEPJES VAN DRIE 
ZO DOORLOPEN) 

I. Ik zou dat merk wasmiddel 	kopen waarvan de verkoper zegt dat het 	het beste 	os 

Ik zou het wasmiddel 	in een goede winkel 	kopen 

Ik weet welke wasmiddelen 	in de Consumentengids zijn onderzocht en 	ik zou dat merk kopen dat 
daarin wordt aanbevolen 

Ik zou winkels bezoeken, 	prijzen en 	aanbiedingen vergelijken en op grond hiervan 	beslissen 
welk merk wasmiddel 	ik zou kopen 

Ik zou dat merk wasmiddel 	kopen dat mijn vrienden en kennissen ook gebruiken 

Ik zou een vertrouwd merk wasmiddel 	kopen 

3. Ik zou hetzelfde merk wasmiddel 	kopen als 	ik had en waar 	ik tevreden over was 

Ik zou een merk wasmiddel 	kopen met een keurmerk bijv. 	van de Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen 

Ik zou een betrekkelijk goedkoop wasmiddel 	kopen 

0. Ik zou het wasmiddel 	in een goede winkel 	kopen 

Ik zou een vertrouwd merk kopen 

Ik zou hetzelfde merk wasmiddel 	kopen als 	Ik had en waar 	ik tevreden over was 

5.  Ik zou dat merk wasmiddel 	kopen waarvan de verkoper zegt dat het het beste is 

Ik zou winkels bezoeken, 	prij,eo en aanbiedingen vergelijken en op grond hiervan 
beslissen welk merk wasmiddel 	ik zou kopen 

Ik zou een betrekkelijk goedkoop wasmiddel kopen 

6.  1k zou een merk wasmiddel 	kopen met een keurmerk bijv. van de Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen 	LII 
Ik zou dat merk wasmiddel 	kopen dat mijn vrienden en kennissen ook gebruiken 

Ik weet welke wasmiddelen In de Consumentengids zijn onderzocht en ik zou dat merk kopen 
dat daarin wordt aanbevolen 
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7. 

B. 

9.  

10.  

12. 

Vervolg 	schema 	kaart 6 

Ik zou een vertrouwd mera wasmiddel 	kopen 

Ik weet welke wasmiddelen 	In de Consumentengids zijn onderzocht en 	ik zou dat merk kopen 
dat daarin wordt aanbevolen 

Ik zou een betrekkelijk goedkoop wasmiddel 	kopen 
[1] 

Ik zou het wasmiddel 	in een goede winkel 	kopen 

ik zou een merk wasmiddel 	kopen met een keurmerk bijv. 	van de Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen 

Ik zou winkels bezoeken, 	prijzen en aanbiedingen vergelijken en op grond hiervan beslissen 
welk merk wasmiddel 	ik zou kopen 

Ik zou hetzelfde merk wasmiddel 	kopen als 	ik had en waar ik tevreden over was 

Ik zou dat merk wasmiddel 	kopen dat mijn vrienden en kennissen ook gebruiken 

ik zou dat merk wasmiddel 	kopen waarvan de verkoper zegt dat het het beste Is 

ik zou 	dat merk wasmiddel 	kopen dat mijn vrienden en kennissen ook gebruiken 

ik zou een betrekkelijk goedkoop wasmiddel 	kopen 

Ik zou het wasmiddel 	in een goede winkel 	kopen 

Ik weet welke wasmiddelen 	in de Consumentenglds zijn onderzocht en 	ik zou dat merk kopen 
dat daarin wordt aanbevolen 

ik zou winkels bezoeken, 	prijzen en aanbiedingen vergelijken en op grond hiervan 	beslissen 
welk merk wasmiddel 	ik zou kopen 

ik zou hetzelfde merk wasmiddel 	kopen als 	ik had en waar 	ik tevreden over was 

ik zou een vertrouwd merk wasmiddel 	kopen 

Ik zou een merk wasmiddel 	kopen met een keurmerk bijv. 	van de Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen 

ik zou dat merk wasmiddel 	kopen waarvan de 	verkoper zegt dat het het beste 	is 
[i] 

46a. 

(ENQ.: 	OE VOLGENDE VRAGEN WEER STELLEN AAN DIEGENE(N) 	DIE U OP KAART A HEEFT 	INGEVULD, 	DUS OF MAN, OF 
VROU4, 	OF BEIDEN) 

Stel 	dat 	u van plan bent een 	koelkast 	te gaan kopen. 	U 	vindt 	twee even grote koelkasten van 	hetzelfde 
type. 	Alle 	twee van een bekend merk 	ze schelen f. 	50,-- 	in prijs. 	Welke van de 	twee zou u dan nemen? 

(ENQ.: 	INVULLEN 	IN SCHEMA ACHTER f.50,-- 	VERSChIL 
IN  PRIJS) goedkopere duurdere 

ligt eraan/ 
geen 	oordeel 

vraag 	46a.  f.  50,-- 	verschil 	in 	prijs -2 - 3 

vraag 	460:  f.  75,-- 	verschil 	in 	prijs -2 - 3 

vraag 	46c,  f.  100, -- 	verschil 	in 	prijs -2 - 3 

460. En als 	ze 	f. 	75,-- 	in prijs 	schelen? 

(ENQ. ,  INVULLEN  IN BOVENSTAAND SCHEMA ACHTER f. 	75, --  VERSCHIL  IN PRIJS) 

46c. En als 	ze f. 	100,-- 	in 	prijs 	schelen? 

(ENQ.: 	INVULLEN 	IN BOVENSTAAND SCHEMA ACHTER f. 	100,-- VERSCHIL 	IN PRIJS) 
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47a. Stel 	nu dat de koelkast die f. 	50,-- duurder 	is van een bekend merk 	Is. 	De goedkopere 	Is van een minder 
bekend merk. Welke van de twee zou u dan kiezen? 
(EN112.: 	INVULLEN 	IN SCHEMA ACHTER ƒ. 	50,-- VERSCHIL 	IN PRIJS) 

goedkopere duurdere 
l 	eraan/ 

g
igt

een 	oordeel 

vraag 	47al 	f. 	50, -- 	verschil 	in 	prijs - 1 -2 - 3 

vraag 47b. 	J. 	75, -- 	verschil 	in 	prijs -1 - 3 

vraag 	47c, 	j. 	100,-- 	verschil 	in 	prijs -1 -2 - 3 

47b. En als de duurdere, dus van een bekend merk,!. 	75,-- 	in prijs scheelt met de goedkopere, van een minder 
bekend merk. Welke van de twee zou u dan klei -e77"---  

(ENO.: 	INVULLEN 	IN BOVENSTAAND SCHEMA, 	ACHTER f.  75, - - VERSCHIL 	IN PRIJS) 

47c. En als 	de duurdere, 	dus van een bekend merk, f. 	100,-- 	in prijs 	scheelt 	met 	de goedkopere, 	van een minder 
bekend merk. 	Welke van de 	twee zou u dan kiezen .? 

iENQ. , 	INVULLEN 	IN BOVENSTAAND SCHEMA, 	ACHTER f. 	100,-- 	VERSCHIL 	IN PRIJS) 

48a. (ENQ.: 	BIJ VRAAG 	5 HEBT U MOETEN KIEZEN UIT FORMULERING 	5a, 	5b, 	5c 	OF 5d. 	BIJ FORMULERING 5a, 	5b EN 5c 
HEBT U ZELF EEN KEER EEN PRODUKT 	INGEVULD. BIJ 5d WAS HET PRODUKT EEN WASMACHINE. WAAR 	IN DEZE VRAAG 
 	STAAN, NOEMT U HET PRODUKT DAT U ZELF VOOR VRAAG 5 OOK GEBRUIKT HEBT. 	ZIE BLADZIJDE 6 ) 

(ENQ.: 	OVERHANDIG KAART 7) 

Stel 	dat 	u een nieuwe  	(ENE), 	VUL HIER ÉÉN KEER HET PRODUKT UIT VRAAG 5 	IN. 	WAAR VERDER 	 
STAAN DIT PRODUKT NOEMEN) 	gaat kopen. 	U kunt daarbij op verschillende manieren 	te werk gaan. 	Op deze 
kaart staan negen mogelijkheden.Als u echt een goed(e) wilt kopen, 	kunt u dan zeggen wat u van deze 
mogelijkheden denkt? 	Ik lees ze u één voor één op. 	Wilt 	u steeds één van de antwoorden kiezen die onderaan 
op 	de 	kaart 	staan. 	Heel 	erg waarschijnlijk, 	erg waarschijnlijk, 	tamelijk waarschijnlijk, 	niet waarschijn- 
lijk, 	helemaal 	niet waarschijnlijk. 	Het gaat dus om het 	kopen van echt een goed(e) 	 

(EN11.: 	LEES 	DE MOGELIJKHEDEN EEN VOOR EEN OP EN OMCIRKEL 	PER OPGELEZEN MOGELIJKHEID UN KOOS) 

heel 

' r g 	waar " 
schijnlijk 

erg 	Waar - 

schijnlijk 

tamelijk 

w' ar-  
schijnlijk 

niet ween _ 

schijnlijk 

helemaal 
niet waar- 
schilnlijk 

1. 	ik 	
r h 	dv:sal5 	ik had 

-1 -2 - 3 -4 - 5 

2. 	Ik zou een vertrouwd merk kopen -I -2 - 3 -4 - 5 

Ik zou de Consumentengids 	raadplegen en 
3. 	alleen een merk 	kopen 	dat 	daar goed 	is 

bevonden 
-1 -2 - 3 -4 -5 

4. 	Ik zou 	in een goede winkel 	kopen -1 -2 - 3 -4 - 5 

5. 	Ik zou een betrekke lijk 	duur model 	koper -1 -2 - 3 - 5 

Ik zou winkels bezoeken, 	folders 	vragen, 
6. 	prijzen en aanbiedingen 	vergelijken en 

op grond hiervan 	beslissen 
-2 - 3 - 5 

Ik zou hetzelfde merk kopen als mijn 

7. 	vrienden, 	en 	kennissen en waar ze 
tevreden over zijn 

-I -2 - 3 -4 -5 

Ik zou een merk kopen met een keurmerk, 
8. 	bijvoorbeeld van de Nederlandse 

Vereniging van Huisvrouwen 
-2 - 3 -4 - 5 

ik zou dat merk kopen waarvan de ver- 
9. koper zegt dat het het beste 	is -1 -2 - 3 -4 -5 

48b. (ENQ.: 	ZONDER TE VRAGEN 	INVULLEN 	AAN WIE WERD BOVENSTAANDE VRAAG 48a GESTELD?:) 

man  	I 

vrouw 	  2 

beiden  	3 

andere, 	namelijk. 	4 
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49.  (ENG.: 	DE NU VOLGENDE VRAGEN GAAN NIET MEER OVER HET GEKOCHTE PRODUKT, DOCH ZIJN PERSOONSVRAGEN EN 
ENKELE ACHTERGROND-VRAGEN) 

Tot slot nog enkele algemene vragen. 	Kunt 	u zeggen hoe het huishouden waartoe u behoort 	is 	samengesteld 
naar geslacht en 	leeftijd? 

hoofd v. h. 
huishouden
c.q..lien _ 

staande 

echtgenote kinderen, 	in 	volgorde van 	leeftijd 

inwonende per- 
zonen 	die tot 
het huishouden 

behoren 

altoonende 
Personen 
ten aste 

Kostwinner 

geslacht 	M/V 

leeftijd 

persoonsletter A B C D E F GHIJKL II 

(ENG.; 	ALS LEDEN VAN HET HUISHOUDEN MORDEN BESCHOUWD ALLE PERSONEN DIE VOOR MEER DAN DE HELFT TEN LASTE 
VAN HET INKOMEN VAN DE KOSTW NNER(5) 	KOMEN, ONGEACHT OF DEZE THUIS WONEN OF ELDERS. 	INFORMEER ERNAAR OF ER 
NOG UITWONENDE KINDEREN ZIJN OF PERSONEN WAARVOOR ALIMENTATIE BETAALD WORDT 	N DIE VOOR MINSTENS DE HELFT 
TEN LASTE VAN DE KOSTWINNER(5) 	KOMEN;  ZO  JA, 	DEZE PERSONEN OOK, MET LEEFTIJD, 	INVULLEN 	IN BOVENSTAAND 
SCHEMA) 

50.  Oefent het hoofd van het 	huishouden 	;of 	de 	alleenstaande) 	op het 	ogenblik een 	beroep  uit, of 	is deze 
zonder werk, of met pensioen 	(of aan het 	rentenieren) 	of een huisvrouw of 	is deze studentof nog anders? 

oefent beroep uit   (NAAR VRAAG 50d) 	• 	• 

zonder werk   (NAAR VRAAG 50e) 	. 	. 	. 	. 	2 

met 	pensioen 	(rentenieren) 	 (NAAR VRAAG 	50a) 	. 	. 	. 	• 	3 

hu i svro. 	(NAAR VRAAG 50b) 	. 	. 	. 	. 	4 

student   (HAAR VRAAG 50b) 	. 	. 	. 	. 	5 

anders, 	namelijk 	- 

	  (NAAR VRAAG 	50c) 	. 	. 	. 	. 	6 

50a.  (ENG.; 	INDIEN ZONDER WERK, MET PENSIOEN OF 	RENTENIEREND; 	DE VRAGEN VAN SCHEMA VAN VRAAG 	50d STELLEN OVER 
HET LAATSTE BEROEP) 

50b.  (ENG. ; 	INDIEN HUISVROUW OF STUDENT;) 

Doet u één of ander betaald werk? 

ja   (NAAR VRAAG 50d) 	. 
(en beschouw RP als "oefent 	beroep uit") 

nee   (NAAR VRAAG 51) 	• 	• 	• 	• 	2 

50c.  (ENQ.; 	INDIEN ANDERS; 	HANDEL ALS BIJ  VRAAG  50e OF 50b, AFHANKELIJK WAT HET BESTE PAST, 	DUS OFWEL NAAR 
VRAAG 50d DOORGAAN ALS RP VROEGER WEL  EEN  BEROEP UITOEFENDE OF ALS RP NU EEN OF ANDER BETAALD WERK DOET, 
OFWEL DOORGAAN NAAR VRAAG 51) 

50d.  (ENG. • 	VUL DIT SCHEMA ZO VOLLEDIG MOGELIJK 	IN) 

I. 	Soort werk; 

2 	Omschrijving werkzaamheden; 

3 	Bedrijfstak; 

4 	In overheidsdienst, 	semi - overheidsdienst, 	ergens anders 	in 	loondienst of zelfstandig, 	dat wil 	zegger, 

voor eigen rekening werkzaam? 
In 	(semi-)overheidsdienst  	1 

ergens anders in 	loondienst  	2 

zelfstandig, 	dat wil 	zeggen voor 
eigen 	rekening   (NAAR VRAAG 	5Id.6) 	. 	• 	3 
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50d. Vervolg schema 

5. Welke 	rang, 	funktie, 	afdeling? 	 Rang 	  

Funktiei 

Afdeling .  

IENQ.: 	GA NAAR VRAAG 	50c1.7.) 

6. Hoeveel 	mensen gemiddeld onder 	uw 	leiding? 

Aantal 	mensen: 

7. Gehele of gedeeltelijke dagtaak? 

gehele 	dagtaak  	1 

gedeeltelijke 	dagtaak, 	... 	uur 	per 	week 	gemiddeld 2 

51. (ENQ.: 	INDIEN HOOFD HUISHOUDEN GEHUWD, ANDERS NAAR VRAAG 52) 

Werkt 	de echtgenote van het hoofd van het huishouden 	in een betaalde baan? 

ja, 	de gehele week 	  

ja, 	geregeld, 	niet 	volledige 	werktijd  	2  

ja, 	ongeregeld  	3 
nee, 	geheel 	niet  	4 

52e. Welke scholen of cursussen heeft het 	hoofd van het huishouden 	(of de alleenstaande) 	na de 	lagere school 
gevolgd? Kunt u voor elk daarvan ceggen welke klas daarvan 	is voltooid, of welk diploma 	is gehaald of 
voortijdig afgebroken? 

Soort school/cursus t/m klas 
volgt 

thans 	nog 
voortijdig 
afgebroken 

diploma 	behaald 

nee 

(ENQ 	ZO UITVOERIG MOGELIJK NOTEREN) 

525. (ENQ.: 	INDIEN HOOFD VAN HET HUISHOUDEN 	IS GEHUWD, ANDERS NAAR VRAAG 53) 

Welke scholen of cursussen heeft de echtgenote na de 	lagere school 	gevolgd? Kunt u voor elk daarvan 
teggen welke klas daarvan 	is voltooid, of welk diploma 	is gehaald of voortijdig afgebroken? 

Soort school/cursus klas t/m 
volgt voortijdig diploma 	behaald 

thans 	nog afgebroken 
IA nee 

53. Zal 	naar w mening de 	financial* situatie van we huishouden 	In de kozende twee jaar duidelijk verbeteren, 
Iets beter moorden, ongewijclgd blijven, 	iets ongunstiger oorden of duidelijk ongunstiger werden? 

duidelijk verbeteren  	I 

iets beter worden 	  2 

ongewijzigd blijven  	3 

	

Iets ongunstiger worden   4 

duidelijk ongunstiger worden  	5 
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54.  (ENG.: 	OVERHANDIG KAART 8) 

Zou u willen aangeven. hoe groot alles bij elkaar genomen het netto - inkomen van uw huishouden per maand 
iS? DIT 	kunt 	u zelf 	noteren op deze kaart 	(ENG., 	KAART 8), de eerste 	rege l.  

(ENG.: 	ZO NODIG TOELICHTEN DAT ONDER NETTO 	INKOMEN WORDT VERSTAAN HET INKOMEN VAN ALLE PERSONEN VAN 
HET HUISHOUDEN NA AFTREK VAN BELASTINGEN. 	SOCIALE LASTEN EN VERPLICHTE PENSIOENPREMIE. 	ANDERE 	INKOMSTEN 
ALS 13e MAAND, 	TANTIEME EN KINDERBIJSLAG BIJTELLEN) 

55.  (ENG.: 	KAART B LIGT NOG STEEDS BIJ DE RESPONDENT. 	INDIEN DE RESPONDENT DEZE 	INKOMENSGEGEVENS NIET ZO 
GRAAG PRIJS GEEFT, DEEL HEM/HAAR DAN MEE DAT OE GEGEVENS EVENTUEEL 	IN EEN ENVELOPPE GEDAAN KUNNEN 
WORDEN, 	DIE GESLOTEN WORDT 	IN HET BIJZIJN VAN HEM/HAAR) 

Rekening houdend met uw werk -  en gezinssituatie zou u uw netto-inkomen 	inklusief eventuele bijverdienste, 
en zonder belasting en sociale 	lasten per maand willen beschouwen als 

(ENG,: 	VRAAG DE RESPONDENT EERST BEDRAGEN 	IN TE VULLEN ACHTER DE DRIE ONDERSTREEPTE 	ITEMS "UITSTEKEND", 
'VOLDOENDE" EN "SLECHT . 	DAARNA DE OVERIGE 	ITEMS ZO VOLLEDIG MOGELIJK MET BEDRAGEN LATEN 	INVULLEN. 
VOEG '15F 	DE 	ZO GOED MOGELIJK 	INGEVULDE 	KAART 	B, 	OF 	DE 	DICHTGEPLAKTE 	ENVELOPPE 	IN DE VRAGENLIJST). 

(En: 	INDIEN HET EEN ZOGENAAMD KORT 	INTERVIEW BETREFT, 	DAT WIL ZEGGER: 	ALLEEN VRAAG 	I 	GESTELD, 	EINDE 
VRAAGGESPREK) 

5E. Kent u één of neer organisaties 	die zich bezig houden met kopers- of consumentenbelangen? 	Zo ja, 
welke allemaal? 
(ENG.: 	SPONTAAN LATEN NOEMEN; 	NOTEER DEZE HIEPONDER) 

5. 

53. WK.: OVERHANDIG KAART 8) 

Misschien kent 	i., er nog een paar d i• op dit 	kaartje 	staan. 	Welke ervan kent 	ul 

1(1UL:K ORGANISATIES DIE OE RESPONDENT BIJ VRAAG 56 REEDS SPONTAAN GENOEMD HEEFT, 	OOK HIER ALS "KENT WEL" 
OMCIRKELEN) 

kent 	wel kent 	niet 

KOnSuerenten Kont•kt -I -2 

Stichting 	Informatieve 
Etikettering 

- 2 

Nederlandse Vereniging 

van Muisvrou•en 
-2 

Consumentenbond -2 

Nederlands Konsumenten 
Instituut 

-I -2 

Nederlands 	Instituut 	voor 
Toegepast Huishoudkundig 
Onderzoek 

-I -2 

58. Ik noem u streks een aantal 	Nederlandse tijdschriften. 	Kunt u zeggen op welke 	u bent geabonneerd, of 
welke u 	in een 	leesportefeuille krijgt? 
(ENCI.: NOEM DE BLADEN UN VOOR UN, EN OMCIRKEL PER BLAD UN VAN DE KOP(S) 

geabonneerd leesportefeuille geen van beide 

Elsevier -1  -2 - 3 

Denken en Doen - 2 - 3 

Vrij 	Nederland -2 - 3 

Consumentenglds -2 - 3 

Stereo- Disc/LuIster - 2 - 3 

Vrije Tijd -2 - 3 

Focus -2 - 3 

Koopkracht -2 - 3 
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59. (ENG. : 	INDIEN GEABONNEERD OP CONSUMENTENGIDS, DEZE VRAAG STELLEN, ANDERS GAAN NAAR VRAAG 60) 

Indien geabonneerd op de Consumentengids, 	sinds wanneer geabonneerd? 

sinds 	19 	.. 

60. Op welke radio- en 	televisiegids bent u geabonneerd? 
(ENG. : 	SLECHTS UW ANTWOORD) 

Aorobodc/Telewieier  	1 

Studio  	2 

NCRV-gids  	3 
Vrije Gel,iden  	4 

VARA-gids  	5 

Tros Kompas  	6 

Evangelische Omroep, 	Visie  	7 

ander  	8 

op geen geabonneerd  	9 

61. (ENG.: 	OVERHANDIG KAART 8) 

Aangezien dit een consumentenonderzoek is, willen wij 	u ook een paar vragen stellen over de Consumenten- 
bond, en wat 	zij 	doet. 	Het 	kan 	zijn dat u de Consumentenbond nauwelijks kent. 	Wilt 	u dan 	toch de uit- 
spraken die op deze kaart staan even doornemen? Bij 	de uitspraken, 	die u niets zeggen of waarop u geen 
antwoord weet, 	zegt u gewoon 	'weet niet .. . 

Wilt u steeds één van de antwoorden kiezen die onderaan de kaart staan 	helemaal 	mee eens, mee eens, 
niet mee eens, 	helemaal 	niet mee eens, weet niet. 

Ik zal 	ze u één voor één voorlezen. 

(ENG.: 	PER UITSPRAAK, 	DUS PER REGEL, 	ÉÉN VAN DE KODES OMCIRKELEN) 

helemaal 
mee eens 

mee eens 
ni 

"' 	

et

" " n ' 

helemaal 
niet 

mee eens 

weet 
niet 

i. 	De Consumentenbond 	is een onafhankelijke organisa- 
Lie die niets met 	het bedrijfsleven 	te maken heeft 

-2 - 5 

2. Een abonnement op de 	Consumentengids 	is zijn geld 
dubbel 	en dwars waard - 2 -4 - 5 

Aan de 	leesbaarheid van de onderzoeken 	in de 
3. Consumentengids zou het 	nodige verbeterd dienen 

De wo rden 
-2 - 3 - 5 

Het 	lezen 	van de Consumentengids 	stimuleert het 
4. aanschaffen 	van dingen waar men anders 	niet aan 

zou hebben gedacht 
-2 - 3 - 5 

Bij 	klachten over een produkt word je door de 
5.  Consumentenbond goed geholpen 

-2 -5 

6. De Consumentenbond zou zich wat harder 
tegenover het bedrijfsleven moeten opstellen 

-2 - 5 

De Consumentenbond zou aan de fabrikanten de 
7. kwaliteit 	van hun produkten moeten kunnen 

voorschrijven 
-2 - 3 - 4 - 5 

Rekapitulatie 

Is de RP geabonneerd op de Consumentengids? 
(ENG.: 	ZIE VRAAG 	58, 	blz. 	20) 

Ja, 	geabonneerd  	(NAAR VRAAG 62) 	. 

nee, 	niet geabonneerd 	, 	. 	(LEES VERDER) 	. 
• 

Zo nee, 	neeft 	respondent 	testresultaten 	in de Consumentengids gelezen? 
(ENG,: 	ZIE 	VRAAG 	28, 	blz. 	121 

ja, 	test resu I taten 	Consurrentengids 
gelezen  	(NAAR VRAAG 63) 	C 

nee, 	geen testresultaten Consumentengids 
gelezen  	(NAAR VRAAG 65) 

62. Als 	laatste 	zou 	ik i, de volgende vraag willen stellen. 	U bent 	lid van de Consumentenbond. 	Hebt 	u nog 
opmerkingen over de onderzoeken in de Consumentengids? 
(ENG.: 	UITVOERIG NOTEREN) 

(EN11.. GA NAAR VRAAG 65) 
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63.  Voordat u de/het  	kocht hebt u testresultaten 	in de Consumentengids gelezen. 	U bent zelf niet op de 
Consurrentengids geabonneerd. Van wie hebt 	u toen de Consumentengids geleend of waar hebt u die toen ge- 
lezen/ 
(ENQ.: 	ÉÉN ANTWOORD) 

geleend van fa& I ie/vr ienden/kenni ssen 

gelezen 	in 	leesportefeuille   	2 

via 	tijdschriftencirkulatie op 	zaak/bedrijf 	. 

in 	leeszaal 	van openbare bibliotheek  	4 

los nummer besteld bij Consumentenbond 	  

anders, 	narnell jk- 

64.  Tenslotte zou ik u als 	laatste nog willen vragen. 	Hebt u nog opmerkingen over de onderzoeken 	in de 
Consumenteng ids? 
(ENG. : 	UITVOERIG NOTEREN) 

6 (ENG.: 	KONTROLEER OF AAN HET BEGIN VAN HET VRAAGGESPREK HET TYPE(NUMMER) 	VAN HET BESPROKEN PRODUKT IS 
INGEVULD - ZIE VRAAG 	Ig - ZO NEE, TRACHT DAN NU ALSNOG HET TYPE TE ACHTERHALEN DOOR HET PRODUKT ERBIJ 
TE LATEN NEMEN OF HET GARANTIEBEWIJS. 	NOTEER HET TYPE ALSNOG BIJ VRAAG 	Ig) 

(ENQ.! 	ZONDER TE VRAGEN 	INVULLEN WIE  AAN  HET VRAAGGESPREK HEBBEN DEELGENOMEN) 

hoofd huishouden met echtgenote 	  

hoofd huishouden alleen )man of vrouw) 
c.q. 	alleenstaande 	  

	

echtgenote al leen 	  

DANK 	U 	VEL 	VOOR 	UW 	MEDEWERKING!!! 

EINDE 	VRAAGGESPREK 

Naam enguéteur : 	  

Numme r enquêteur : Datum gesprek: 
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