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1. Inleiding

De kappersbranche is een branche van betekenis. Jaarlijks bedragen de
consumptieve bestedingen aan haarverzorging ongeveer 1,2 miljard gulden,
waarvan ongeveer een-vijfde in het niet-officiële circuit terechtkomt.
Daarnaast wordt bij de kappers, nog eens voor ongeveer 140 miljoen gulden
besteed aan tabaksartikelen, tijdschriften, parfumerie, cosmetica etc.
De informatíe die over de branche verkrijgbaar is, via de ANKO, het
E.I.M., de Rabobank, de NMB etc., is meestal beperkt tot 'objectieve'
gegevens over vraag- en aanbodzijde. Kengetallen als aantal vestigingen,
omzet per kracht, omzet per m2 e.d. zijn op die manier vrij gemakkelijk te
achterhalen. Vrij weinig is echter bekend over het kappers-consumentenge-
drag in termen van 'kapperstrouwheid', 'belang van kwaliteit en prijs bij
de kapperskeuze', 'hoe ziet de ideale kapper eruit' etc.
Teneinde meer informatie te verkrijgen over de vraagzijde, en met name het
consumentengedrag, is door ons een onderzoek onder consumenten ingesteld.

Het onderzoeksdoel van dit exploratieve onderzoek is een kwantitatieve
schatting te geven van de kennis, voorkeuren en gedragingen van Nederlan-
ders ten aanzien van hun kappersbezoek, en na te gaan of verschillen op-
treden voor verschillende groepen consumenten.
De onderzoeksopzet was als volgt. Op verschillende dagen in de week werden
in februari 1986 263 bezoekers van een winkelcentrum in een stad in het
Zuiden van het land, ondervraagd. Het aantal van 263 was gebaseerd op
statistische gronden, en praktische gronden. De praktische gronden betrof-
fen de geringe hoeveelheid middelen (geld) die voor het onderzoek beschik-
baar waren. De statistische gronden betroffen overwegingen over de ge-
wenste betrouwbaarheid (90X) en nauwkeurigheid (5X-punten maximale afwij-
king). De ondervraging gebeurde mondelinq aan de hand van een korte, ge-
structureerde, schriftelijke vragenlijst. De passanten werden aselect
gekozen. De vragenlijst bevatte vragen over o.a. de frequentie waarmee men
de kapper bezoekt, het aantal kappers dat men spontaan wist te noemen, of
men al dan niet een vaste kapper heeft, zo ja, hoe is men daar terecht
gekomen, zo nee, waarom niet, een beoordeling van de eigen kapper en een
schets van de 'ideale kapper'. Tevens werd van de ondervraagden de leef-
tijd, geslacht en beroep bijgehouden.
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Het onderzoek betreft dus gegevens gemeten op een bepaald tijdstip. Wat
betreft de gegevensanalyse is gebruik gemaakt van frequentieverdelingen en
kruistabellen.
Opgemerkt dient te worden dat a.g.v. de relatief geringe aantallen respon-
denten, in de hierna volgende analyses soms uitspraken worden gedaan die
statistisch gezien niet significant te noemen zijn, doch wel zeker indica-
tieve waarde bezitten.
De respons was hoog; slechts 8X van de 263 ondervraagden weigerde medewer-
king. Hoe deze non-response verdeeld is over de categorieën van de voor
dit onderzoek relevante verklarende variabelen is niet bijgehouden, doch
het lage non-response percentage schept de verwachting dat uit dien hoofde
geen vertekening wat betreft de representativiteit is te verwachten. Na
verwerking van de 242 ingevulde formulieren bleken 21~ formulieren bruik-
baar (1 enquéteur had de formulieren uitAedeeld, waardoor 25 respondenten
zonder hulp en uitleg de formulieren ingevulg hebben, hetgeen tot verteke-
ning kan leiden).
Wat betreft de representativiteit van de steekproef voor de gehele Neder-
landse bevolking kan gesteld worden dat de steekproef een ondervertegen-
woordiging kent van mannen en van personen ouder dan 55 jaar. Deze onder-
vertegenwoordigingen zijn niet ernstig. Slechts wanneer we uitspraken doen
die niet voor een bepaalde categorie bedoeld zijn, maar voor de gehele
bevolking, moeten we hiermede rekening houden. In de analyse van de hierna
volgende tabellen wordt dat gedaan op een kwalitatieve manier (dus zonder
formele herwegingsmethode).
Dit houdt in dat de gemiddelde percentages, betrekking hebbend op de to-
tale steekproef, a.g.v. de representativiteitsproblemen iets kunnen afwij-
ken van de populatiegemiddelden.

Het vervolg van dit artikel kent een indeling van onderwerpen die loop van
meer 'objectieve informatie' naar meer 'subjectieve informatie'. In para-
graaf 2 wordt gekeken naar de bezoekfrequentie en naar het aantal kappers
dat respondenten spontaan kunnen noemen. In paragraaf 3 wordt ingegaan op
de eventuele vaste kapper van de ondervraagden. Daarbij komen aspecten aan
de orde als: heeft men een vaste kapper (3.1); hoe is men 'terechtgekomen'
bij deze vaste kapper (3.2); waarom heeft men geen vaste kapper (3.3) en
hoe beoordeelt men de eigen vaste kapper (3.4).
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Paragraaf 4 houdt zich bezig met het ideaalbeeld dat men heeft van de
kapsalon.

Paragraaf 5 vormt de afsluiting.

2. Bezoekfrequentie en naamsbekendheid

We zien in tabel 1 dat 2~z van de ondervraagden minder vaak dan 1 keer per
twee maanden naar de kapper gast. Onder dit aantal bevindt zich een ge-
deelte dat wel naar een bonafide kapper gaat, doch niet erg vaak, terwijl
in deze categorie ook een aantal personen zullen zitten die wel vaker dan
1 keer per twee maanden naar een kapper gaan, doch dit betreftt dan een
malafide kapper ('beunhaas'). 29z van de ondervraagden gaat 1 keer per
twee maanden naar de kapper. 18X gaat 1 keer per vier weken of vaker.
We kunnen constateren dat deze percentages voor de verschillende klassen
van de beschrijvende variabelen soms uiteenlopen, en dus afwijken van de
hierboven genoemde gemiddelde percentages. Omdat we bij uitsplitsing van
de variabelen te maken krijgen met kleine aantallen moeten we voorzichtig
zijn met de interpretatie van de tabel, zoals reeds eerder vermeld. Ver-
meld dient te worden dat het aantal personen waarop de tabel is gebaseerd
in de tabel staat aangegeven met 214 (zie rechtsboven), doch per 'koppe-
ling' van beschrijvende variabele met de frequentie kan dit getal enigs-
zins verschillen, wederom als gevolg van de 'missing values', van 213 tot
215.
Bij vrouwen en huisvrouwen in het bijzonder is te zien dat één groep vaker
dan gemiddeld de kapper bezoekt, maar tevens dat een andere groep minder
vaak dan gemiddeld de kapper een bezoek gunt. Een-derde van de scho-
lieren~studenten gaat 1 keer per twee maanden, eveneens van de mensen in
loondienst de meest populatie frequentie. Indien we gaan kijken naar het
verband tussen de bezoekfrequentie van de kapper (aan de kapper) en de
variabele leeftijd, dan zien we een interessant verband. Te zien valt dat
personen in de leeftijd van 30 tot en met 44 jaar (zelfs significant)
minder vaak naar de kapper gaan en personen in de leeftijdscategorie 45
jaar en ouder, vaker naar de kapper gasn (dan verwacht o.b.v. de chi-kwa-
draat-analyse).
Mannen gaan wat vaker dan gemiddeld eens in de vier à zes weken naar de
kapper.
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------------------------------------------------------------------------
hoe vaak naar kapper

-------------------------------------------------------
minder 1 x p. 1: p,

beschrijvende dan lx per 2 1 x p. 1 x p. 2 we-
vende vari- per 2 maan- per 6 per 4 ken of aan-
abelen maanden den weken weken vaker tal totaal z
------------- ------- ------ ------ ------ ------ ---- --------GEMIDDELD
PERCENTAGE 27 29 27 11 7 214 100

beroep:
loondienst 23 35 28 14 74 100
zelfstandig 27 18 36 9 9 11 100
huisvrouw 32 27 23 5 13 95 100
schol.~stud. 17 33 28 17 6 18 100
AOW~gepens. 25 13 38 25 8 100
WW;RWW~WWV 29 43 29 7 100

leeftijd:
15-19 24 29 18 24 6 17 100
20-24 26 36 23 16 31 l00
25-29 18 27 46 9 22 100
30-34 33 38 25 4 24 100
35-39 32 36 24 8 25 100
40-44 25 34 31 3 6 32 100
45-49 13 33 40 7 7 15 loo
50-54 35 6 24 18 18 17 100
55 en ouder 32 13 19 13 23 31 100

geslacht:
man 20 22 33 26 51 l00
vrouw 29 31 25 6 9 162 100
----------------------------------------------------------------------
Tabel 1: Met welke frequentie gaan de respondenten naar de kapper, totaal

en uitgesplitst voor de te onderscheiden klassen van de beschrij-
vende socio-demografische variabelen beroep, leeftijd, geslacht;
in percentages.
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Aangezien de boven in de tabel genoemde gemiddelde percentages niet volle-
dig representatief zullen zijn voor de Nederlandse bevolking, er bevinden
zich immers iets te weinig ouderen en te weinig mennen in de steekproef,
zullen de in de tabel genoemde percentages wanneer ze gebruikt worden voor
een schatting voor Nederland dienovereenkomstig herwogen moeten worden.
Kwalitatief kunnen we stellen dat aan de ene kant het percentage 27 (~ lx
per 2 maanden) in werkelijkheid lager zal zijn, omdat we te weinig mannen
in de steekproef hebben, en mannen juist een lager percentage in die cate-
gorie (C lx per 2 maanden) scoren. Aan de andere kant zal dit percentage
waarschijnlijk hoger zijn, omdat in de steekproef te weinig ouderen zit-
ten, en het zijn juist de ouderen die (in onze steekproef) daar hoog sco-
ren. Per saldo zal hier het werkelijke (landelijke) percentage wel weer op
ongeveer 27 uitkomen.
Eenzelfde (analoge) redenering geldt voor het percentage ~, dat genoemd
wordt bij de categorie lx per 2 weken of vaker. Bij de interpretatie van
volgende tabellen moeten we echter hier steeds op bedacht zijn?

De volgende tabel heeft betrekking op het aantal kappers dat de responden-
ten spontaan bij naam wisten te noemen.

-------------------------------------------------------------------------
aantal kappers bij naam genoemd;
spontane bekendheid percentage van de ondervraagden

0 21,7
1 39.4
2 24,6
3 11,0
4 2.5
5 0,8

100,0 (N-217)
-------------------------------------------------------------------------
Tabel 2: Het aantal kappers dat door de respondenten spontaan bij naam genoemd

werd.
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We zien dat het aantal kappers dat respondenten actief kennen vrij laag is.
Uit een ander onderzoek blijkt dat ook het aantal kappers dat reëel in over-
weging wordt genomen door consumenten bij de keus van een kapper (de 'evoked
set') zeer laag is. Dit maximale aantal bleek 3 te zijn, en dat nog in slechts
6x van de gevallen.l) Dit lage aantal zou verklaard kunnen worden zowel uit
een lage als een hoge betrokkenheid van een consument bij de keuze van een
kapper. Het lage aantal kappers dat in overweging wordt genomen zou een gevolg
kunnen zijn van risicomijding, waardoor we zouden kunnen spreken van 'high-
involvement': Een consument is enigszins 'bevreesd' voor de mogelijke 'gevol-
gen' van een slechte knipbeurt.
Het lage santal kan ook duiden op een 'low-involvement' beslissing. Men is
tevreden met de vorige kapper en is niet geïnteresseerd in nieuwe of betere
alternatieven.

We moeten wel bij tabel 2 opmerken dat de lage bekendheid van kappers ook een
gevolg kan zijn van de manier van enquèteren. In en passantenenquète is vaak
niet veel tijd voor ondervraging. De ondervraagde is vaak ongeduldig, en vindt
het bij 2 of 3 genoemde kappers wel welletjes.

3. 'Merkentrouw'

3.1. Wel of geen vaste kapper?

In tabel 3 zien we dat 82z een vaste kapper heeft. Dit hoge percentage ligt
ook in de lijn van de uitkomsten uit paragraaf 2.
Uit ander onderzoek2) blijkt dat de 'merkentrouw' ten aanzien van kappers
groot is. In bedoeld onderzoek was 50X van de ondervraagde 5 jaar of langer
klant bij de huidige kapper. Daar bleek bovendien het gemiddeld aantal ver-
schillende bezochte kappers per jaar te liggen op 1,57. Dit zou betekenen dat
de kans dat personen uit de groep met een vaste kapper overstappen op een
andere of nieuwe kapper vrij laag is. Dit wordt nog versterkt indien men bo-
vendien nog tevreden is over zijn~haar vaste kapper. Op dit laatste aspect
komen we verder in deze studie nog terug.

1) Het betreft hier een afstudeeronderzoek uit 1984 van een student bij devakgroep Marketing en Marktonderzoek. Dit rapport is echter niet openbaar.
2) Zie voetnoot 1.
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-------------------------------------------------------------------------
vaste kapper? percentage

ja 82
min of ineer 4
nee 14

100 (N-217)
-------------------------------------------------------------------------
Tabel 3: De procentuele verdeling van de respondenten over personen met en

zonder vaste kapper.

3.2. Informatiebronnen

Van de respondenten met een evt. (m.o.m.) vaste kapper is gevraagd naar de
wijze waarop zij bij hun huidige vaste kapper 'terecht zijn gekomen'. In
tabel 4 staan de resultaten.
Ive zien dat in deze tabel de gegevens van 173 personen zijn gebruikt. Niet
alle (217) respondenten konden bij deze vraag gebruikt worden omdat er ten
eerste bij een groot aantal personen een of ineerdere vragen niet was inge-
vuld (waardoor we missing values krijgen) en verder omdat een aantal per-
sonen eenvoudig weg geen vaste kapper heeft danwel klant is bij een 'beun-
haas'! De variabele geslacht is duidelijk verdeeld. Hoewel zowel mannen
als vrouwen voornamelijk via kennissen bij hun vaste kapper zijn gekomen
('mond tot mond reclame is in deze branche erg belangrijk'), geldt dit het
sterkst voor vrouwen. Mannen laten zich vaker dan vrouwen leiden door
advertenties. 18X van de mannen is op een andere dan een in de tabel ex-
pliciet genoemde manier bij zijn kapper terecht gekomen.
Bij de variabele leeftijd zien we dat vooral jongeren (tot 29 jaar) beïn-
vloed worden door hun omgeving~kennissen~vriendjes. Ouderen komen vaker
dan gemiddeld met een kapper in aanraking via een advertentie.
Bij de variabele beroep zien we een consistent beeld met datgene wat bij
de variabele leeftijd is besproken; scholieren en studenten komen bijna
altijd via ouders, kennissen, e.d. in contact met hun huidige kapper,
terwijl gepensioneerden iets vaker dan gemiddeld zich laten leiden door
een advertentie.
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-----------------------------------------------------------------------
hoe gekomen bij vaste kapper

----------------------------------------------------
beschrijv. via via weet niet tot.
variabelen kennis advert. toeval meer anders aant. totaal

X
------ ------- ------ --------- ------ ------ ------

GEMIDDELD 57 6 25 2 9 173 100

beroep
loondienst 61 3 24 12 59 100
zelfstandig 46 9 36 9 11 100
huisvrouw 53 7 30 3 8 77 100
schol.~stud. 87 7 7 15 100
vUT~AOw~gep. 33 17 50 6 100
ww,~Rww~wwv 50 25 25 4 100

leeftijd
15-19 69 6 19 6 16 100
20-24 71 8 13 8 24 100
25-29 67 17 6 11 18 100
30-34 47 5 47 19 100
35-39 58 26 5 11 19 100
40-44 52 33 4 11 27 l00
45-49 62 15 23 13 100
50-54 42 8 42 8 12 100
55 en ouder 48 16 24 12 25 100

geslacht
man 49 13 18 3 18 39 100
vrouw 61 5 27 2 6 132 100
-----------------------------------------------------------------------
Tabel 4: Hoe zijn de respondenten (totaal en onderverdeeld op een aantal

socio-demografische factoren) bij hun huidige vaste kapper te-
recht gekomen.
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3.3. waarom geen vaste kapper
-----------------------------------------------------------------------

geen vaste kapper
--------------------------------
waarom geen vaste kapper
-------------------------------- wel

beschrijv. geen geen goede vastevariabelen behoefte gevonden anders kapper aantal x
--------------- -------- ---------- ------ ------ ------ ---
GEMIDDELD PERC. 4 5 5 86 212 100

beroep
loondienst 4 8 88 72 100
zelfstandig 100 11 100
huisvrouw 4 4 6 85 95 100
schol.~stud. 6 11 83 18 100
VUT~.40w~gepens. 13 88 8 100
ww;Rww~wwv 14 14 14 57 7 100
leeftijd
15-19 6 94 17 100
20-24 7 7 7 80 30 loo
25-29 5 14 82 22 100
30-34 8 8 84 25 100
35-39 15 4 81 26 l00
40-44 9 3 88 32 100
45-49 100 14 100
50-54 13 88 16 100
55 en ouder 7 7 87 30 100
geslacht
man
vrouw

4 6 4 86 50 100
4 5 5 86 160 100

-----------------------------------------------------------------------
Tabel 5: Het percentage respondenten dat een (eventueel min of ineer) vaste

kapper resp. geen vaste kapper heeft, totaal en uitgesplitst voor
de onderscheiden categorieën van de socio-demografische varia-
belen. Voor degenen die geen vaste kapper hebben is de reden
hiervan opgesplitst aangegeven.
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Eerst twee opmerkingen vooraf.
Ten eerste, in deze tabel wordt vermeld dat 86X van de respondenten een
vaste kapper heeft, terwijl dit volgens de vorige tabel 82x bedraagt. De
verklaring hiervoor is dat de 4x van de respondenten die in de vorige
tabel onder het hoofdje 'min of ineer' vaste kapper geschaard werd in deze
tabel ondergebracht is bij de categorie 'vaste kapper' (82t4-86).
Ten tweede, de percentages genoemd onder de redenen waarom men geen vaste
kapper heeft zijn gebaseerd op lage aantallen, waardoor we voorzichtig
zullen moeten zijn bij de interpretatie.
Personen in loondienst geven vaker dan gemiddeld aan dat zij geen vaste
kapper hebben omdat ze nog geen goede kapper gevonden hebben. Deze reden
wordt eveneens relatief vaker dan gemiddeld genoemd door de respondenten
in de leeftijdscategorie 25 tot 34 jaar. De groep respondenten van 35 tot
39 jaar zegt vaker dan gemiddeld geen behoefte te hebben aan een vaste
kapper. Deze groep heeft relatief gezien dan ook in geringe mate een vaste
kapper. Respondenten in de leeftijdscategorie 45 tot 49 jaar hebben alle-
maal een vaste kapper (!).
Tussen mannen en vrouwen bestaat geen verschil ten aanzien van het 'bezit'
van een vaste kapper, en eveneens niet met betrekking tot de redenen voor
het eventueel niet hebben van een vaste kapper.

3.4. Beoordeling vaste kapper

De gemiddelde beoordelingen van alle klanten van hun kappers op de vier in
de enquéte met name genoemde aspecten is als volgt:
ADVISERING: 79x van het totaal aantal respondenten vindt de mate van advi-
sering door~bij de eigen kapper prima.
INTERIEUR: 65x van de ondervraagden beoordeelt dit als prima t.a.v. de
eigen vaste kapper, terwijl 29X dit als redelijk beoordeelt.
PRIJS: de prijs is over het algemeen genomen het zwakste punt van de kap-
pers: 53X van de ondervraagden vindt de prijs van de vaste kapper prima,
37X vindt deze redelijk en lOX vindt de prijs te hoog.
KWALITEIT: dit is het aspect waarover men het meest positief is. Dit is
ook logisch aangezien dit voor de meeste mensen het belangrijkste crite-
rium is. Verder vinden weinig mensen het niet rationeel om op te geven dat
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ze vinden dat hun kapper slecht knipt. Het percentage dat over dit aspect
tevreden is bedraagt 86X. 14X beoordeelt de kwaliteit van het knippen van
de eigen kapper als redelijk.
Bovenstaande uitkomsten zijn niet schokkend.

4. De ideale kapsalon

Bij de volgende tabel (tabel 6) is een groot aantal opmerkingen te plaat-
sen. Ten eerste zien we dat dit een 'kruistabel van kruistabellen' is. We
kunnen dus een aantal verbanden tegelijk bekijken met de mogelijkheid
eventuele consistente verbanden er uit te lichten. Zoals straks zal blij-
ken wordt een groot gedeelte van de interpretatie van de tabel aan de
lezer overgelaten; wij zullen slechts ingaan op de belangrijkste verban-
den. Verder is de tabel vanuit twee ingangen te interpreteren: 1. we kun-
nen gaan beschrijven welk 'assortiment' bepaalde groepen personen wensen,
en 2. we kunnen aangeven welke groepen personen het beste bij een gegeven
assortiment 'passen'. Beide ingangen zijn belangrijk, wij kiezen echter
bij de interpretatie voor de tweede ingang, omdat dit minder werk vraagt
dan de eerste wijze.
Hoe moet de tabel gelezen worden? Op de eerste regel van de tabel staan de
percentages die gemiddeld over alle respondenten gelden, daarna wordt per
categorie van een drietal variabelen aangegeven hoe de personen die zich
binnen die betreffende categorie bevinden, verdeeld kunnen worden (telkens
opnieuw uitgaande van 100X) over de te onderscheiden categorieën van de
'assortimentsvariabelen' grootte, moderniteit, muziek in de zaak, maandag
open etc, etc. Voorbeeld: 5X van het totaal aantal mensen dat bij de bere-
kening van deze tabel gebruikt is, heeft het liefst een grote salon, 59X
een salon met normale afinetingen, 21X een kleine salon en 15X heeft geen
mening. Indien we nu echter niet naar de hele steekproef gaan kijken maar
bijvoorbeeld slechts naar de ~ personen die een WW, RWW of WWV uitkering
krijgen dan zien we dat volgens de tabel 14X van deze groep voorkeur heeft
voor een grote salon. We zijn dan geneigd de conclusie te trekken dat
personen met een WW, RWW of WWV uitkering vaker dan gemiddeld (is immers
5X) voorkeur voor een grote salon hebben (waarmee dus niet gezegd is dat
die personen voornamelijk een grote salon wensen). 14X van 7 personen in
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-------------------------------------------------------------------------
dames of heren- afspraak maken

grootte salon ideaal
beschrijv. aan- ------------------- ------------------ --------------
variabelen tal gr. nor. kl. gn.mg. D H G gn.mg. ja nee gn.mg.
-------------- ---- --- ---- --- ------ --- --- --- ------ --- --- ------
GEMIDDELD 5 59 21 15 24 6 48 22 44 45 11

beroep
loondienst 74 5 64 16 15 15 10 50 26 41 44 15
zelfstandig ii 9 64 9 18 27 55 18 36 55 9
huisvrouw 99 1 61 25 13 37 42 20 50 43 7
schol.~stud. 18 17 56 11 17 6 11 67 17 44 44 11
VUT~AOW~gepens. 7 29 71 14 43 29 14 29 71
ww~Rww~wwv 7 14 14 14 57 14 43 43 14 57 29

leeftijd
15-19 17 35 59 6 12 6 65 18 47 35 18
20-24 31 10 61 16 13 13 7 61 19 36 52 13
25-29 22 64 14 23 27 55 18 32 55 14
30-34 25 60 20 20 24 4 48 24 44 40 16
35-39 26 4 62 27 8 15 4 65 15 50 50
40-44 33 52 24 24 18 3 58 21 46 36 18
45-49 15 80 13 7 53 20 13 13 47 47 7
50-54 18 6 56 17 22 39 il 50 56 44
55 en ouder 30 47 43 10 33 13 30 23 43 50 7

geslacht
man 50 14 40 24 22 24 42 34 43 45 12
vrouw 165 2 64 21 13 32 49 19 45 45 10
-------------------------------------------------------------------------
Tabel 6: De ideale kapsalon voor de verschillende groepen respondenten.

Getallen zijn percentages, behalve de eerste kolom. Voor elke
regel (- categorie van één van de beschrijvende variabelen) geldt
dat de percentages over alle antwoordcategorieën van steeds 1
variabele optellen, behoudens afrondingsverschillen, tot honderd.
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--------------------------------------------------------------------------
maandag donderdag muziek in moderniteit
open avond open de zaak ---------------------

beschrijv. ---------- ---------- -------------- erg mo- nor- geen
variabelen ja gn.mg. ja gn.mg. ja nee gn.mg. modern dern maal men.
--------------- --- ------ --- ------ --- --- ------ ------ ---- ---- ----
GEMIDDELD 27 73 26 74 76 14 10 7 36 52 5

beroep
loondienst 35 65 34 66 80 10 11 11 43 40 7
zelfstandig 36 64 36 64 64 36 55 36 9
huis~-rouw 14 86 16 84 75 16 9 3 27 66 4
schol.~stud. 50 50 39 61 89 11 11 61 28
vUTiAOWlgepens. 43 57 14 86 43 43 14 14 86
ww~Rww~wwv 29 71 29 71 71 14 14 29 29 43

leeftijd
15-19 47 53 47 53 100 12 53 35
20-24 65 36 45 55 87 7 7 16 45 36 3
25-29 23 77 41 59 77 14 9 9 50 41
30-34 24 76 12 88 76 12 12 13 38 46 4
35-39 15 85 27 73 77 19 4 8 39 46 8
40-44 15 85 27 73 72 19 9 3 31 56 9
45-49 13 87 100 73 7 20 20 80
50-54 6 94 22 78 67 22 11 39 56 6
55 en ouder 27 73 7 93 60 23 17 17 76 7

geslacht
man 22 78 30 70 62 18 20 4 29 61 6
vrouw 29 72 24 76 80 13 7 8 39 49 4
--------------------------------------------------------------------------
Tabel 6: De ideale kapsalon voor de verschillende groepen respondenten;

vervolg van de vorige pagina.
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--------------------------------------------------------------------------

interieur kapper zelf
beschrijv. ------------------------------------- ---------------------
variabelen luxe gezellig wit netjes klassiek man vrouw geen mening

-------- --- ----- -----------
CEMIDDELD 10 18 26 34 5 9 8 83

beroep
loondienst 10 17 31 35 16 5 78
zelfstandig 100 9 91
huisvrouw 10 20 20 33 10 6 8 86
schol.~stud. 14 14 29 29 100
VUT~AOW~gepens. 25 50 25 14 29 57
w~w;RWW~WWV 50 43 57

leeftijd
15-19 13 13 25 25 6 6 88
20-24 7 14 43 29 l0 l0 81
25-29 17 50 33 5 5 91
30-34 17 33 17 17 8 8 84
35-39 9 27 18 18 9 15 4 81
40-44 11 22 33 22 11 6 6 88
45-49 17 83 13 7 80
50-54 25 75 17 6 78
55 en ouder 10 40 40 10 3 21 76

geslacht
man 5 9 27 41 9 12 12 76
vrouw 12 21 25 31 6 8 7 85
--------------------------------------------------------------------------
Tabel 6: De ideale kapsalon voor de verschillende groepen respondenten; ver-

volg van de vorige pagina.
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deze categorie is echter maar 1 persoon. Dit is een rare situatie die echter
in de tabel veel vaker voorkomt. Omdat uitspraken gebaseerd op 1 persoon na-
tuurlijk niet erg betrouwbaar zijn, wordt dasrom bij soms ogenschijnlijke
verbanden, met enige voorzichtigheid een conclusie getrokken, danwel helemaal
geen conclusie getrokken. De deeltabellen die betrekking hebben op het ideale
interieur zijn gebaseerd op 74 personen. Vooral de vraag over het ideale inte-
rieur (open vraag) is door veel respondenten niet beantwoord. Bij deze vraag
over het ideale interieur zijn in de tabel slechts de uitkomsten van de vijf
meest genoemde (achteraf gecodeerde) categorieën meegenomen.
Grootte: gemiddeld is 59X een voorstander van een 'normale' grootte en 21x
wenst een kleine salon. Welke groepen personen noemen vaker dan gemiddeld als
voorkeur:
groot: scholieren~studenten, jongeren en mannen.
normaal: leeftijden 45-49, vrouwen.
klein: gepensioneerden, ouderen.

Dames~heren~gemengd: ongeveer de helft van de respondenten heeft het liefst
een gemengde salon, bijna een kwart wil een damessalon. Welke groepen personen
noemen vaker dan gemiddeld als voorkeur:
Damessalon: leeftijden 45t, vrouwen.
Herensalon: gepensioneerden, mannen, leeftijden 45~ (deze werd ook hierboven
genoemd; dit vindt zijn oorzaak in het feit dat deze categorie personen een
duidelijke voorkeur heeft, mannen van deze leeftijd willen perse in een heren-
salon, vrouwen in een damessalon; er zijn weinig twijfelaars.)
Gemengde salon: scholieren~studenten, alle leeftijden tot 44.

Sommige kappers werken alleen op afspraak. Dit wordt door evenveel mensen
positief als negatief gewaardeerd. Dit beeld verschilt niet voor mannen en
vrouwen apart. Personen uit de leeftijdscategorieën 35-39 en 50-54 maken vaker
dan gemiddeld het liefst een afspraak. Degenen die vaker dan gemiddeld dit
juist niet willen zijn respondenten in de leeftijd 25-29.

Ongeveer een kwart van het totaal aantal respondenten heeft het liefst dat de
kapper op maandag en op donderdagavond geopend is. Voor wie geldt dit nog
sterker: maandag: met name scholieren~studenten en jongeren. Huisvrouwen heb-
ben vaker dan gemiddeld geen problemen met een kapper die niet op maandag



16

geopend is. Ten aanzien van de donderdagavond zien we dat de jongeren tot 30
jaar hier een relatief sterkere voorkeur voor hebben dan de anderen.

Muziek in de zaak; Ruim drie-kwart van alle respondenten stelt wel prijs op
het hebben van een radio of andere audio-apparatuur in de kapsalon. Zoals te
verwachten is zijn het met name de scholieren~studenten die hier voor zijn.
Wanneer we gaan kijken naar het verband tussen deze variabele en de variabele
leeftijd dat zien we heel duidelijk dat naarmate we te maken hebben met oudere
personen de kans op voorkeur voor muziek in de zaak daalt van 100X voor de
allerjongsten tot 60z voor de 'alleroudsten'. Verder geldt dat vrouwen posi-
tiever staan ten aanzien van muziek in de zaak dan mannen.

Moderne zaak; de helft van de respondenten wenst een qua moderniteit 'normale'
zaak. 43x echter stelt prijs op een moderne of erg moderne zaak. Wie zijn deze
'modernen': scholieren~studenten en vrouwen. Mannen stellen relatief wat vaker
prijs op een niet te moderne salon. Uit de koppeling van deze variabele met de
variabelen leeftijd en beroep blijkt weer duidelijk dat er een verband be-
staat. Naarmate we te maken hebben met oudere personen daalt zoals te verwach-
ten de kans op een voorkeur voor een moderne salon.

Interieur; de interpretatie laten we aan de lezer.

Kapper zelf; 83X van het totaal aantal personen heeft geen voorkeur (uitge-
sproken) voor specifiek een mannelijke of een vrouwelijke kapper~-ster. Er is
geen verschil in voorkeuren geconstateerd tussen mannelijke en vrouwelijke
respondenten.

5. Slot

Het doel van dit onderzoek was - zie par. 1- een kwantitatieve schatting te
geven van cognitieve (kennis), affectieve (voorkeuren) en conatieve (gedrag(s-
intentie)) aspecten van het consumentengedrag op de kappersmarkt.
In de voorgaande paragrafen is daar op ingespeeld door eerst een aantal meer
'objectieve' (gedrag en kennis) resultaten te behandelen, en daarna de meer
'subjectieve' (de voorkeuren). De ruimte hier is te beperkt voor het herhalen
of zelfs samenvatten van de resultaten.



Wel kunnen we concluderen dat met relatief weinig middelen (eenvoudige en
snelle passantenenquéte en de daarop volgende eenvoudige computerverwerking)
al enig inzicht verkregen kan worden in het kappersconsumentengedrag. We ge-
bruiken bewust de woorden "enig inzicht" om aan te geven dat onderhavig onder-
zoek eigenlijk o.a. onder te weinig personen is uitgevoerd, waardoor de ge-
trokken conclusie niet altijd zeer hard onderbouwd kunnen worden.
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