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Mijnheer de Rector Magnificus,
Zeer gewaardeerde toehoorders,

In de 50 jaar dat marktonderzoek in Nederland bestaat, zijn een aantal vor-
men van onderzoek gangbaar geworden.

Het testen van smaak, geur, kleur en andere karakteristieken van produkten
en het toetsen van verschillende produktconcepten is voor het vakgebied van
oudsher karakteristiek.
De opkomst van de buro's, die vooral onderzoek verrichten op het gebied van
de publieke opinie heeft het marktonderzoek vooral bij buitenstaanders be-
kendheid gegeven en tevens het imago van marktonderzoek bepaald.
Dit imago bestaat vooral uit 'het houden van enquêtes'.

Bij bedrij f smensen zijn de distributiecijfers van Nielsen en Attwood over-
bekend.
Deze vertellen waar, in welke winkels, en hoeveel produkten er verkocht en
aangekocht worden.

Daarnaast wordt er vanouds veel aandacht besteed aan reclame-evaluatie en
media-gebruik.
Bij b.v. het pretesten van reclame wordt nagegaan wat mensen van een
reclame-uiting vinden:
Komt de boodschap over, wordt de uitingsvorm aardig gevonden, enz.
Voor de mediaplanning zijn cijfers over lees-, kijk- en luistergedrag, de be-
reikcijfers, essentieel.

Meer recent is de opkomst van het onderzoek onder bedrijven, het industriële
marktonderzoek en het onderzoek bij klanten van dienstverlenende instellin-
gen, zoals banken, vervoersbedrijven en overheden.
Binnen ieder van deze onderzoeksgebieden zijn tal van onderzoeksvarianten
ontwikkeld.
Bij produktonderzoek b.v. bestaan (Blacquière, 1985):

• de monadische test, waarbij een produkt in isolement getest wordt
• de paired test, waarbij het vooral gaat of een nieuw produkt beter wordt
gevonden dan het oude of dan de concurrent
• de in-huis test waarbij het gebruik van een produkt vooral van belang is
• de lokatietest, waarbij onder gecontroleerde omstandigheden bepaalde



produktaspecten, zoals de smaak beter bekeken kunnen worden, daar-
naast bestaan nog
• de blinde testvorm en de as marketed testvorm, waarbij de invloed van het
merk en de verpakking op de produktwaardering onder de loupe wordt
genomen.

Zulke produktonderzoeken kunnen zeer eenvoudig, snel en goedkoop bij een
kleine steekproef worden uitgevoerd of meer omvattend zijn zoals een
Sensor-onderzoek, dat bestaat uit een aantal onderdelen met betrekking tot
de initiële aankoop, de herhalingsaankoop en zaken als de prijsgevoeligheid.
Deze onderdelen tesamen moeten een voorspelling opleveren over de markt-
potentie en het te behalen marktaandeel of marktvolume bij introduktie op
de markt.
Daarnaast geldt dat bij fysieke produkten de uitvoering van een test anders
verloopt dan bij onderzoek naar diensten.
Bij dienstenonderzoek spelen aspecten als het uitdrukken van diensteneigen-
schappen in bewoordingen van consumenten een belangrijke rol.

Ook bij de andere onderzoeksgebieden, bij het publieke opinie-onderzoek,
het reclame- en mediaonderzoek, het distributie-onderzoek, het industriële
onderzoek en het diensten-onderzoek, zijn tal van varianten ontwikkeld.
Ik wil het daar vandaag niet over hebben.

De plaats en funktie van de psychologie in marktonderzoek wordt niet in de
eerste plaats door de inhoud, maar veel meer door de uitvoeringsvorm van
het onderzoek bepaald.

Een indeling op basis van de uitvoeringsvorm, die over de verschillende on-
derzoeksgebieden heen vaak gemaakt wordt, is die in:
1) Kwalitatief onderzoek.
2) Panel-onderzoek en
3) Ad-hoc kwantitatief onderzoek
Met kwalitatief onderzoek wordt aangeduid onderzoek wat toegesneden is op
de individuele respondent.

De ideosyncratie, de eigenheid van individuele reakties op b.v. een produkt
wordt diepgaand en individueel bekeken, met behulp van diepte-interviews,
gebruikmakend van slechts een checklist van aandachtspunten, afgenomen
door getrainde kwalitatieve onderzoekers en onderzoeksters.



Ook groepsdiscussies waarbij diepgaand, onder leiding van de onderzoeker,
gediscussieerd wordt over het onderwerp van onderzoek zijn karakteristiek
voor kwalitatief onderzoek.

Bij panelonderzoek wordt gebruik gemaakt van een vaste steekproef van
mensen, consumenten of winkeliers, die periodiek gegevens verstrekken over
hun aankopen of verkopen, zoals het geval is bij het AGB-panel en het
Nielsen-panel.
Er bestaan daarnaast ook panels, die andere gebieden bestrijken zoals het
kijk- en luistergedrag en daarover op continue basis gegevens verstrekken.

Bij Ad-hoc kwantitatief onderzoek worden op systematische wijze, meestal
met behulp van een vragenlijst, gegevens verzameld.
Dit zijn dan dezelfde gegevens per respondent, zodat de gegevens optelbaar,
kwantificeerbaar worden.
Uitspraken zoals 'x% van de Nederlanders vindt dat ...' of 'xa/o van de Ne-
derlandse huisvrouwen is het eens met de stelling ...' kunnen gedaan worden.
In elk kwantitatief onderzoek wordt daarbij gevraagd over gedragsanteceden-
ten en vaak ook over voornemens van mensen, zodat het mogelijk wordt toe-
komstig gedrag van mensen te voorspellen.
Daardoor wordt het voorspellen van het succes of falen van bijvoorbeeld een
nieuw produkt mogelijk.

Kijken wij naar de combinatie van onderzoeksgebied met onderzoeksvorm,
dan zijn in overzicht l de meest voorkomende combinaties weergegeven.
Bij produktonderzoek wordt vooral de kwantitatieve en kwalitatieve onder-
zoeksvorm gebruikt.
Dit geldt ook voor dienstenonderzoek.
Panelonderzoek komt bij produkten weliswaar voor, echter dit is naar ver-
houding gering.
Opinie-onderzoek is vooral kwantitatief.
Distributie-onderzoek is bij uitstek panelwerk, terwijl veel industrieel onder-
zoek en reclame-onderzoek, vooral het pretest-onderzoek, kwalitatief van
aard is en media-onderzoek weer in kwantitatieve vorm en met behulp van
kijk- en luisterpanels plaatsvindt.

De hier gegeven indeling is globaal gehouden om verschillen te beaccen-
tueren.
Wanneer er gesproken wordt over de psychologie in het marktonderzoek dan



wordt deze vooral geassocieerd met kwalitatief onderzoek en dan nog vooral
naar onderzoek naar reclame en produkten en diensten.

Overzicht 1: vormen van marktonderzoek
Onderzoeksvorm
Kwantitatief Panel Kwalitatief

Produkt-onderzoek • __________•_____
Opinie-onderzoek •
Distributie-onderzoek___________________•___________
Reclame- en Media-________________________________
onderzoek • • •
Diensten-onderzoek 9 _____ ________•_____
Industrieel-onderzoek •

De associatie van psychologie met kwalitatief onderzoek is niet bepaald toe-
vallig.
Onderzoek wat in marktonderzoekkringen als kwalitatief wordt aangeduid,
karakteriseert zich door haar diagnostisch, inhoudelijk verkennend karakter.
In vrije gesprekken die gevoerd worden aan de hand van een vraagpuntenlijst
wordt de individuele belevingswereld van een consument omtrent het pro-
dukt, dienst, reclame-uiting, e.d. inhoudelijk uitgediept.

Binnen dit type onderzoek wordt gebruik gemaakt van associatie-technieken,
zoals het afmaken van onvolledige zinnen, het interpreteren van plaatjes van
situaties waarbij een produkt wordt afgebeeld, kortom die technieken, die
ook door psychologen in klinische en diagnostische settings gehanteerd
worden.

Psychologie-marktonderzoek
De huidige relatie psychologie-marktonderzoek is naar mijn overtuiging toe
aan een duidelijke herziening op dit geschetste beeld, zowel wat betreft:

• het gebruik van psychologische theoretische kennis in marktonderzoek als
ook
• de methodologische en technische verworvenheden.



Op het gebied van de methoden hebben psychologen vanuit hun laborato-
riumachtergrond een grondige kennis van experimentele proefopzetten en bij-
behorende analysetechnieken zoals variantie-analyse en conjuct-meten.
Ook op het gebied van het meten van zogenaamde 'zachte' kenmerken, die
niet direkt met een meetlat te meten zijn, zoals intelligentie, is binnen de psy-
chologie een variëteit aan schaaltechnieken ontwikkeld.
De multivariate vormen als factoranalyse en multidimensional scaling zijn
binnen marktonderzoekkringen wel bekend.

Psychologische theorievorming op het gebied van
- beslissingsgedrag
- attitude-gedragsrelatie
- de waarneming
- communicatie
vinden hun toepassing bij de voorspelling van toekomstig koopgedrag, de
evaluatie van produktkarakteristieken en de werking van reclame.

De noodzaak om verworvenheden uit de psychologie te hanteren voor de ver-
klaring van bijvoorbeeld aankoopgedrag, is gelegen in het simpele feit dat
wanneer mensen een intentie, b.v. een aankoopintentie uitspreken, zij allerlei
omstandigheden niet of onvoldoende kunnen voorzien.
Dit zorgt er dan voor dat zij zich niet aan die uitspraak zullen gaan houden.

Het is dus aan de marktonderzoeker gegeven verder te gaan dan een eenvou-
dige beschrijving van wat er door een steekproef van consumenten gezegd is.
Een verklaring, gebruikmakend van verworven inzichten, dient dan aange-
wend te worden om er zorg voor te dragen dat uitkomsten goed geïnterpre-
teerd worden en correct naar beleid vertaald kunnen worden.

Voor wie nu denkt dat de relatie psychologie en marktonderzoek een éénrich-
tingsverkeer inhoudt van moeder psychologie naar toepassingsgebied maikt-
onderzoek, hoop ik duidelijk te maken dat de concreetheid van consu-
mentengedrag in marktonderzoek het mogelijk maakt psychologische theo-
rievorming te toetsen en te ontwikkelen.

Ik wil de psychologen onder u erop attent maken, dat vooral op het gebied
van de gegevensverzameling en het gebied van de onderzoekstechnologie, het
marktonderzoek als voorbeeld kan dienen voor de wetenschapsbeoefening
binnen de psychologie.



Ik noem u
- het computergestuurd enquêteren dat het mogelijk maakt ieder te ondervra-
gen individu op een andere, specifieke, wijze te benaderen en
- de gedragsmodellen waar een bundeling van theoretische inzichten wordt
gemaakt, uit de noodzaak concreet, gegeven, gedrag te verklaren.
(Verhallen en van Raaij, 1986).

Op dit punt aangeland realiseer ik mij, dat ik binnen het bestek van deze rede
niet een volledige beschrijving kan geven van allerlei theoretische inzichten
uit de algemene psychologie en de economische psychologie in het bijzonder.
Dit om u aan te tonen hoe nuttig deze inzichten zijn voor de verklaring van
consumentengedrag in de markt.
Om de relatie psychologie-marktonderzoek te verduidelijken en het gebied
van het psychologisch marktonderzoek wat verder te beschrijven, heb ik drie
onderwerpen gekozen, die ik hier verder met u wil bespreken.

De eerste twee onderwerpen wil ik kort aanstippen, het derde onderwerp zal
ik in meer detail bespreken.
Zij zijn naar mijn inzicht bepalend voor de toekomst van het psychologisch
marktonderzoek.

1) Het is mijn overtuiging dat het belangrijkste van beslissingsgedrag is dat
mensen dat soort afgewogen, beredeneerd gedrag zelden vertonen.
Het verklaren van gedrag dient naar mijn gevoel te gebeuren vanuit de con-
text waarbinnen keuzes in de realiteit gedaan moeten worden.
Het isoleren van keuzes, uit de context waarbinnen zij gemaakt worden, bete-
kent dan dat een belangrijk deel van de essentie van het te verklaren gedrag
wegvalt.

U mag dit uitleggen als mijn persoonlijke voorkeur voor een 'gedragsproces'-
benadering of een 'scenario'-benadering boven een beslissingsproces-
benadering.
U mag er ook uit opmaken dat ik de overtuiging ben toegedaan dat er meer
aan gedragsobservatie gedaan zou moeten worden.

Bij theoretisch onderzoek wordt vaak onvoldoende aandacht besteed aan de
omschrijving en afbakening van wat de aard is van het gedrag wat verklaard
dient te worden: betreft het een afzonderlijke handeling, een goed omschre-
ven gedragsveld of een keten van gedragingen en gedragspatronen.



Ik volsta hier met te verwijzen naar ontwikkelingen binnen de attitude theo-
rie en de beslissingstheorie en neem de vrijheid in dit verband te wijzen op
het werk dat ik tesamen met anderen heb verricht op het gebied van het ge-
dragsveld en het gedragskosten-concept (Verhallen en Pieters, 1985; Verhallen
en van Raaij, 1986).

Ik voorspel het computergestuurd ondervragen van mensen een grote toe-
komst, juist omdat daarmee de verschillende gedragsprocessen van mensen
goed geënsceneerd en gevolgd kunnen worden.

Het computergestuurd enquêteren maakt het mogelijk van ieder individu af-
zonderlijk de preciese condities te beschrijven waarbinnen gedrag plaats-
vindt.
Zo bestaat er sinds enige tijd een computergestuurde versie van adaptief
conjunct-meten ten behoeve van produktevaluatie onderzoek.
Ik verwacht dat data-verzamelingstechnieken nu ook de wetenschappelijke
aandacht zullen krijgen die ze verdienen.

2) Uit psychologisch onderzoek naar de menselijke persoonlijkheid is reeds
lang bekend dat algemene persoonstypologieën slechts een zeer beperkte ver-
klaringskracht hebben ten aanzien van specifiek gedrag.

Typologie-onderzoek

algemeen r1111"™^™«^™«A domein specifiek

algemene persoonlijkheid •̂•••̂ •••••̂  specifieke merkkeuze

Pogingen om persoonlij kheidstyperingen te hanteren ter voorspelling van
merkkeuze hebben nooit veel meer dan enkele procenten in de verschillen in
merkkeuze verklaard.
In de Ford-Chrevrolet studie van Evans in 1954 werd reeds gepoogd om beide
typen merkkopers op basis van allerlei persoonlijkheidskenmerken te discri-
mineren.
Niet met veel succes.
In de inaugurale rede van Van Veldhoven in 1973 wordt het falen van een der-
gelijke benadering uitstekend gedocumenteerd.



Het is voor mij dan ook een achterhaalde benadering te pogen om een nieuw
type Nederlander te definiëren op basis van algemene persoonskenmerken,
waarden, algemene interesses en zo meer, tenminste wanneer het een poging
betreft om allerlei specifiek merkgedrag hiermee te verklaren.

Vruchtbaarder lijkt het mij wat dichter bij dit specifieke gedrag aan te sluiten
door eerst gedragspatronen binnen een bepaald leefgebied, zoals koken, vrije
tijd, vakantie, te bepalen waarbinnen specifieke handelingen verklaarbaar
worden.

Een dergelijke benadering bestaat uit twee stappen:
De eerste stap bestaat er uit om vanuit algemene levensopvattingen en levens-
waarden gedragspatronen binnen een domeiri te verklaren.
Daarna kunnen vanuit inzicht in het gedragspatroon specifieke handelingen
zoals merkgebruik verklaard worden,,

r domein (vakantie)

algemeen (leven) ^-————————————^ specifiek (reisdoel)

Dit betekent voor het marktonderzoek een wat grotere nadruk om meer
structurele gedragsinformatie in plaats van het verzamelen van feiten op
merkniveau zonder inzicht in gedragsachtergronden.
Op deze manier wordt beter recht gedaan aan recente inzichten, die binnen
de persoonlijkheidsleer verkregen zijn.

Toekomst Psychologisch Marktonderzoek

1. gedragsproces • observatie
• computergestuurd enquêteren____

2. domein/gedragspatronen • typologie
• marktstructuur _____

3. image onderzoek



Nog even samenvattend:
De gedragsproces-benadering weerspiegelt vooral gedragtechnologie inzich-
ten; de domein specifieke typologie-benadering geeft een typische toepassing
van theoretische inzichten uit de psychologie binnen marktonderzoek.

Het derde onderwerp waarop ik hier wat meer in detail wil ingaan toont de
eigenstandigheid van het gebied van het psychologisch marktonderzoek.
Het betreft de rol van images en de uitvoering van image-onderzoek.

Images
In een tijd waarin, door de vergevorderde technische ontwikkeling, produk-
ten in veel markten steeds verder geperfectioneerd zijn, zijn deze daardoor
in funktioneel opzicht steeds eenvormiger geworden.
De noodzaak om een produkt niettemin te doen onderscheiden van andere,
op andere dan puur funktionele karakteristieken, is steeds belangrijker ge-
worden.

Dit geldt voor de merkenfabrikant, die zijn merk onderscheidend wil doen
zijn, als ook voor de consument die de eigen individualiteit ook middels het
gebruik en bezit van bepaalde produkten tot uitdrukking wil brengen. Voor
degenen die deze tendens als het afglijden naar een consumptiemaatschappij
wensen te betitelen, wil ik erop wijzen dat het des mensen eigen is verbonden-
heid met anderen in kleding en ritueel tot uitdrukking te brengen.

Binnen de grenzen, die daarbij getrokken worden, poogt eenieder de eigen
individualiteit te benadrukken door kleding, door produktgebruik of door
woordgebruik.

Wat mij betreft behoort ook mijn specifieke kleding op dit moment tot de
kategorie image-building.

Wij mogen constateren dat keuze- en koopgedrag van consumenten niet al-
leen een funktie is van prijs en intrinsieke, objectief waarneembare produkt-
karakteristieken.
Dit houdt in de erkenning van het belang van subjectieve, toegeschreven, en
niet direkt objectief waarneembare produktkwaliteiten.
Het groeiend belang van een goed image en daarmee ook van goed image-
onderzoek is daarmee geschetst.



De erkenning van het belang van images gaat echter niet gepaard met een
doorwrochte theoretische benadering en van grote belangstelling van weten-
schappelijke zijde voor het onderwerp (Lilli, 1983).

Ik wil u hier een overzicht geven van enige achtergronden van het image be-
grip, ingaan op verschillende theoretische inzichten daaromtrent en tenslotte
de verschillende operationalisatie-technieken voor het meten van images
bespreken.

Het begrip 'image' is oorspronkelijk in 1939 geïntroduceerd door Ernest
Dichter, de bekende motivatie onderzoeker, met betrekking tot het zeepmerk
Ivory. (Zie L/7//, 1983).

David Ogilvy, dezelfde die zijn naam gaf aan het moederbedrijf van Research
International, verbreidde de term vqqral in reclamekringen in de eerste helft
van de vijftiger jaren (Zie Trel, 1984).
In die tijd verscheen ook het boek genaamd: 'The Image' van K. Boulding,
die het concept in 1956 introduceerde in de marketing wereld.
Daarna is de term wijd verbreid geraakt in de marketingpraktijk: wie kent
niet de termen 'mer k-image' en 'corporate image'.

Zoals eerder gezegd houdt dit niet gelijke trend met de populariteit van het
image-begrip in wetenschappelijke kring. Een constatering die ook eerder ge-
maakt is door Lilli in 1983.

Hier wordt een verkorte lijst van definities gegeven:
• image is subjectieve kennis (Boulding, 1956)
m image is de som van alle produktbetekenissen bij de consument (Marti-
neau, 1957)
• image is de merkpersoonlijkheid (Arons, 1961)
m image is een attitude (Johannson, 1971)
m image is de perceptie van een produkt (Lindquist, 1974)
m image bestaat uit beliefs en attitudes (o.a. May, 1974)
m image bestaat uit algemene karakteristieken, gevoelens en indrukken (Jain
en Edgar, 1976)
• image bestaat uit niet-fysieke produktaspekten die niettemin met het pro-
dukt vereenzelvigd worden (Erickson, Johannson en Chao, 1984)
• image bestaat uit middel-doel ketens binnen een hiërarchische beteke-
nisstruktuur (Reynolds en Gutman 1984).



Geconfronteerd met een dergelijke lijst met definities en opvattingen over een
begrip, ontstaat de behoefte deze definities in te delen en te rubriceren in
hoofdkategorieën.

Poiesz deed dit recentelijk nog op basis van de uitwerkingsniveaus (elaborati-
on levels), die verondersteld worden in de verschillende opvattingen.
Hij onderscheidt daarbij drie niveaus van veronderstelde uitwerkingsgraad
van images:

Image is....

f1

O '
complex

gestructeerd
netwerk

van betekenissen
• laddering
• Kelly Grid

/^ ^

©
attitude

gewogen
som van

opvattingen

^ j

]
s~ ~~\

©
globale

totaalindruk
geen

uitgewerkte
opvattingen

^ j

1. Een hoge uitwerkingsgraad, een hoge beredeneerdheid en gestructureerd-
heid van het image-begrip zoals bij Reynolds en Gutman.
Zij veronderstellen dat images in hoge mate uitgewerkt zijn bij mensen, com-
plex, divers en in hoge mate gestructureerd.

Imagetheorie

Reynolds en Gutman: laddering

produkt
eigenschappen consequenties levenswaarden

zoet lekker genieten
van het leven



Bij de door hen gepropageerde 'laddering'-techniek wordt een image opgevat
als een netwerk van betekenissen die in het geheugen opgeslagen zijn en die
gerangordend, geladderd kunnen worden van zeer concrete produkteigen-
schappen (zoet) via de wat abstractere persoonlijke consequenties (lekker)
naar abstracte zingeving ontleend aan persoonlijke levens waarden (genieten
van het leven).
Ook de in psychologenkring bekende Kelly Grid (Kelly, 1955) verondersteld
een hoge graad van uitwerking wanneer toegepast voor het inventariseren van
images.
Hier worden immers steeds een triade van drie stimuli, b.v. produkten, voor-
gelegd, waarbij gevraagd wordt naar het meest op elkaar gelijkende paar en
het paar met de minste gelijkenis.
De redenen voor gelijkenis ('inner pole') en voof niet-gelijkenis ('outer pole')
worden daarna verder uitgewerkt.

2. Op een middenniveau van cognitieve uitgewerktheid van het image-begrip
kan de theoretische opvatting geplaatst worden dat een image gelijk is aan
een attitude.
Dat wil zeggen dat men de opvatting heeft dat een image bestaat uit een ge-
wogen som van opvattingen omtrent een produkt.
Deze opvattingen worden gezien als nevengeschikt, niet noodzakelijk geor-
dend binnen een hiërarchische structuur.

3. Op het laagste niveau van uitgewerktheid wordt theoretisch verondersteld
dat een image een indruk is, een simpele globale totaalindruk.
Images zijn diffuus en niet noodzakelijk onderbouwd met opvattingen over
het image-object.
Dit uitgangspunt houdt in dat mensen zich vooral in termen van 'meer of
minder gelijkend' kunnen uitdrukken wanneer er sprake is van images.

De stand van de wetenschap op een bepaald gebied kan afgemeten worden
aan de mate van consensus rond haar begrippenapparaat.
Aan de geschetste diversiteit aan theoretische opvattingen en de onuitge-
werktheid ervan, mag afgeleid worden dat hier nog heel wat theoretisch werk
verzet moet worden.

Daarnaast kan ook aan de mate waarin een begrip gemeten kan worden, aan
het ontwikkelingsniveau van de meettechniek, de wetenschappelijke vorde-
ring worden afgemeten.



Het zal de meesten onder u niet verbazen dat ik met name deze laatste opvat-
ting onderstreep.
Ik wil dan ook de verschillende methoden om images te meten met u
doornemen.
Daarna wil ik nog eens stilstaan bij de geschetste theoretische opvattingen
over het image-begrip.

Een vijftal type methoden om image te meten, zijn te onderscheiden:
1. de Vrije formaat' methode
2. de expliciete methode
3. de impliciete methode
4. de structuur methode
5. natural grouping

1. De 'vrije formaat' methode
De 'vrije formaat' methode is kwalitatief: consumenten worden geconfron-
teerd met een merk en daarover worden dan 'open' vragen gesteld.
Dat wil zeggen dat aan het type antwoorden geen vast formaat wordt opge-
legd en dat vervolgvragen gebaseerd worden op de gegeven antwoorden.
De benadering wordt aangeduid als 'diepte-interview', waarbij associatie- en
doorvraagtechnieken worden gehanteerd.
Bij deze benadering wordt gedetailleerde, vrij geuitte informatie en evaluaties
over merk en merkpositie verkregen.
Over individueel ervaren sterke en zwakke zijden van een merk wordt inzicht
verkregen.

Verschillende aspekten van het merk, de eerste indruk, de bekendheid, bij-
zondere toegeschreven kenmerken, gebruikskarakteristieken worden voor de
individuele situatie afgedekt.
Wanneer ervaren en geoefende interviewers de gesprekken voeren, kent de
'vrije formaat' benadering de volgende voordelen.

• De respondent kan zich vrij uiten over de eigen ervaren of gevoelde asso-
ciaties met het merk.
Er wordt geen vast raamwerk voor het gesprek gehanteerd, op individuele
eigenaardigheden kan vrij doorgevraagd worden en bij een ervaren intervie-
wer kan de ondervraagde zich in eigen bewoordingen uiten.
• Rijke informatie met veel individueel relevante details kan ingewonnen
worden.



Als nadelen gelden echter:
• Het is moeilijk de verschillende ideosyncratische antwoorden te somme-
ren. Dit maakt de vrije formaat benadering moeilijk te kwantificeren.
• en daardoor maakt een subjectief element, de interpretatie van de verslag-
gever van de gesprekken, deel uit van de benadering.
• De benadering is relatief duur. De vrije gespreksvoering vraagt hoog ge-
kwalificeerde interviewers, veel interviewtijd en een uitvoerige rapportage.

Dit betekent dat in de praktijk van het marktonderzoek zulke studies meestal
bij slechts een gering aantal respondenten uitgevoerd worden.
Om te kunnen kwantificeren, zeker waar het betreft verschillende subgroepen
van consumenten, wordt dan ook voor een andere benadering gekozen.

2. De 'expliciete' methode
Bij de expliciete benadering wordt de respondent geconfronteerd met een lijst
met uitspraken of adjectieven, welke gescoord dienen te worden op een schaal
met 3 of 5 of wel tot 11 punten die één- of tweepolig kunnen zijn.
Twee typische vormen zijn de Likert- en de Osgood-schaling.

Een typische uitspraak van het Likert-type is:
'In hoeverre bent u het eens dat merk A goed is?' Met als antwoordkatego-
rieën: 'Helemaal mee eens' tot 'Helemaal niet mee eens' en diverse schaalpo-
sities daar tussenin.

Of de Osgood-schaling:
'Wilt u op deze schaal eens aangeven hoe goed u merk A vindt?'
Met als antwoordmogelijkheden van 'Heel goed' tot 'Heel slecht', met nog
5 of 7 andere tussenposities.

Voor ieder merk-image wordt per respondent een lijst met statements of ad-
jectieven afgewerkt.
De uitkomsten worden vaak gepresenteerd in de vorm van image-profielen.
De verkregen informatie is gedetailleerd en sterktes en zwaktes met vergelijk-
bare merk-images kunnen worden gevonden.
U kunt hier een voorbeeld zien van de uitkomsten van image-onderzoek, ver-
richt op vis, varkensvlees, rundvlees en kip. U kunt de profielen even be-
kijken.

Deze benadering is het meest gangbaar in sociaal-wetenschappelijk onder-
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zoek en velen hier aanwezig zijn er dan ook mee bekend.

Deze benadering kent echter enkele nadelen:
• Een complete lijst met image-attributen is nodig.
Dit betekent vaak een vooronderzoek om er zeker van te kunnen zijn dat een
volledig set van relevante image-eigenschappen gehanteerd wordt in het
hoofdonderzoek.

• Wanneer meerdere merken in een positioneringsstudie afgedekt moeten
worden is het noodzakelijk de respondent lange batterijen van image state-
ments te laten invullen.
Dit betekent of wel veel respondenten en/of lange interviewlij sten.



Daarvoor wordt vaak een data reductie techniek zoals factoranalyse uitge-
voerd om lange statement batterij en in te dikken tot onderliggende image
factoren.
De gereduceerde set van de statements uit factoranalyse verkregen, represen-
teren de sleutelstatements in een meer-dimensionele image-ruimte.

Details en ook specifieke image karakteristieken worden dan opgeofferd om
een hanteerbare set statements te verkrijgen.

• Bij een wat grotere set van image-objecten, wanneer meerdere merken ge-
scoord zouden dienen te worden, wordt de taak voor de ondervraagde per-
soon nogal repetitief en zelfs vervelend.
Dit leidt tot 'halo' -effekten en tot vervlakking van verschillen tussen de
merken.

Een tweede mogelijkheid naast factoranalyse om de respondententaak te ver-
eenvoudigen vormt de Asspat benadering.
Asspat is overigens een afkorting van Associatie Patronen.
Daarbij wordt een aantal merken tegelijk aan de respondent voorgelegd en
gevraagd voor welke van deze merken een bepaalde eigenschap of uitspraak
van toepassing is, ermee geassocieerd is.
Daarna worden de andere image-karaktistieken één voor één afgewerkt.

De tabel met in de kolommen merken en in de rijen image-uitspraken wordt
dan via Benzecri analyse tot een meer-dimensionele imageruimte herleid
waarbinnen de merken ten opzichte van elkaar gepositioneerd worden.
Voordeel van deze expliciete image-techniek is tijdwinst, nadeel een verlies
aan detail.

• Het theoretisch meest ernstige bezwaar tegen de expliciete benadering is
dat de onderzoeker geen inzicht krijgt in wat de aard is van een attribuut.

Respondenten kunnen in een natuurlijke situatie verschillende images van
een merk hebben, niet alleen doordat het score-niveau van een merk op een
gegeven set attributen anders is, maar ook kunnen de 'saliency', de persoon-
lijke relevantie en het belang wat gehecht wordt aan een attribuut, verschillen
tussen personen.
Door een bepaalde set attributen aan te bieden verzekert de onderzoeker er
zich van dat deze attributen onder ieders aandacht komen, ook wanneer zij



bij sommige mensen nooit spontaan als beoordelingskarakteristiek opgeko-
men zouden zijn.

Deze methode voegt dan ook informatie toe, kan zelfs imagevormend zijn en
in extreme gevallen zelfs leiden tot het vinden van het zelfverstopte paasei.

Recentelijk is het mogelijk geworden wanneer ieder persoon alleen de bij hem
of haar zelf opkomende eigenschappen, de 'salient set' van eigenschappen
voor gelegd heeft gekregen, met behulp van procrustusanalyse, deze totale set
te reduceren tot een gemeenschappelijke image-ruimte. Waarmee een deel van
het effect van *het woorden in de mond leggen', kan worden gereduceerd.
Zie daarvoor Steenkamp, van Trijp en Verhallen, 1988.

Het aanbieden van een statementbatterij heeft naast genoemd 'saliency' be-
zwaar als nadeel dat geen inzicht verkregen wordt in het belang wat een
respondent hecht aan ieder gegeven attribuut.
Daarom wordt in steeds meer gevallen additionele belangrijkheidsscores ver-
zameld om dit type informatie te verkrijgen.

Een ieder vertrouwd met de attitude-theorie zal uit voornoemde attribuut en
belang scoring de Ajzen en Fishbein belief bij evaluatie scoring herkennen.
Het behoeft dan ook geen verwondering dat één van de eerder genoemde
theoretische opvattingen over images, een image ziet als een attitude ten op-
zichte van een object.

Bij Ajzen en Fishbein's theorie over attitude, door henzelf aangeduid als 'a
theory of reasoned action', is slechts sprake van 'evaluative beliefs'.
Dit zijn opvattingen van het type: 'Ik vind dat merk A is Y'.
Andere beliefs zoals descriptieve beliefs en relationele beliefs kunnen naar
mijn inzicht, tevens deel uitmaken van het image.

Ik ben het dan ook niet eens met de opvatting dat een image gelijk is aan
een attitude.
Dat staat volgens de gangbare Ajzen en Fishbein theorie over attitudes gelijk
met te stellen dat een image alleen de psychische staat bij beredeneerd gedrag
weergeeft.

In de praktijk van het image-onderzoek met statements worden ook meer
dan alleen evaluatieve beliefs gemeten.



Een gemiddelde vragenlijst met image-statements bevat doorgaans evaluatie-
ve beliefs, descriptieve beliefs, evaluaties en nog meer soorten en maten uit-
spraken doorelkaar heen.
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Om het 'saliency' probleem en de noodzaak om over een volledige set attribu-
ten te beschikken, te omzeilen wordt vanaf de zeventiger jaren de impliciete
image-benadering gehanteerd.

3. De impliciete methode
De impliciete benadering ook wel de multi dimensional scaling-benadering
genoemd, maakt geen gebruik van het expliciet scoren van statements en
image-profilering.
De benadering start van de stimuli, b.v. de merken zelf.
Een set merken, foto's of verpakkingen, worden aan de respondent aangebo-
den. De taak van de respondent bestaat uit het uiten van hun mening over
de gelijkenissen tussen, vaak paren, van merken dan wel het aangeven van de
voorkeur tussen merken.
Gebruik makend van gelijkenis-scaling of preferentie-scaling wordt een gelij-
kenis ruimte of preferentie ruimte verkregen.
Het voordeel van deze impliciete benadering bestaat eruit dat geen vooron-
derzoek nodig is om een statementkeuze te kunnen maken.
Daarbij is het mogelijk een grote set van merken in de studie te betrekken.
Vandaar ook dat in de jaren zeventig deze benadering erg populair werd.
De nadelen echter hebben ertoe geleid dat de belangstelling weer is terug-
gelopen.



Een eerste probleem ligt in de interpretatie van de gevonden imagedimensies.
Aangezien alleen de stimuli ruimtelijk worden weergegeven, valt het nogal
eens moeilijk een dergelijk image-plaatje te interpreteren.

Het wordt al een stuk eenvoudiger als niet alleen de merken, maar ook de
kenmerken in diezelfde ruimte worden weergegeven.
De speciaal benodigde computer programma's vormen natuurlijk ook een,
hoewel steeds geringer wordend, probleem (Smith, 1986).

Het belangrijkste nadeel van deze techniek is de tijd benodigd om gelijkenis-
en preferentie-scores te verkrijgen bij respondenten.
Tal van taken zijn ontwikkeld: de paarsgewijze vergelijking, zeer bewerkelijk
omdat uit een set van bijvoorbeeld 10 merken al 45 vergelijkingen gemaakt
moeten worden en bij 20 merken al 190!

Taken als triadische vergelijking, vergelijkingen met standaard stimuli en nog
andere zijn ontwikkeld: het probleem blijft de uitvoerige, saaie taak voor
respondenten en daarmee het risico van slechte gegevens.
U ziet hier de voor- en nadelen nog eens weergegeven.
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De kritische toehoorder zal in de beschrijving van de impliciete methode de
eerder genoemde theoretische opvatting over een image als 'een globale, to-
taalindruk' hebben herkend.
Daarmee is bijna een een-op-een relatie van theoretische opvattingen over het
image concept en de expliciete en impliciete meetmethode gegeven.

4. De 'struktuur' methodes
Al eerder heb ik u 'laddering' en de 'Kelly Grid' kort geïntroduceerd.



Er valt uiteraard veel meer over te vertellen.
In dit bestek volsta ik met op te merken dat deze technieken vooral in een
kwalitatieve setting worden gebruikt:
zij kunnen bijdragen aan een diepgaander inzicht in de beleving rond een
merk.
Zoals eerder gesteld zit daar de theoretische veronderstelling in besloten dat
mensen een dergelijke diepgaande beleving rond een merk hebben.
De voor- en nadelen zijn buiten het punt van een gestructureerde benadering,
zoals bij de 'vrije formaat' methode, dus rijke, gedetailleerde informatie, ech-
ter moeilijk te kwantificeren en relatief duur uit te voeren.

5. Natural Grouping
De vier eerder genoemde benaderingen zijn niet meer uit te voeren wanneer
de images gemeten moeten worden van een totale markt van meer dan, zeg
30, merken. Dat is voor mij de reden geweest de Natural Grouping methode
te ontwikkelen.
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Bij Natural Grouping wordt een respondent gevraagd een complete set met
voorwerpen, bijvoorbeeld merken of foto's of verpakkingen, maximaal 80
stuks, in twee subsets te splitsen.
Bij iedere uitsplitsing wordt de respondent gevraagd de redenen voor deze uit-
splitsing te geven en beide groepjes in eigen bewoordingen te beschrijven.
Op deze wijze wordt informatie verkregen over de mate waarin merken bijeen
worden gegroepeerd en worden de beschrijvingen, kenmerken, evaluaties en
associaties voor ieder merk verzameld.
Er worden geen voorwaarden gesteld aan de wijze waarop de respondent de



groepjes vormt. Ze mogen stoppen wanneer ze vinden dat een groepje niet
meer uit te splitsen is.

Kenmerken van deze methoden zijn:
• het is mogelijk een grote set stimuli, tot maximaal 80 stuks, te onder-
zoeken
• het vormt een eenvoudige respondententaak
• de taak is snel en inmiddels computergestuurd af te nemen
• niet alleen verbaal maar vooral ook visueel materiaal kan gebruikt wor-
den, wat de taak geschikt maakt voor kinderen
• de respondent kan zich uiten in eigen bewoordingen, het verkeerd opvat-
ten van verbale statements kan dus niet voorkomen
• het is niet noodzakelijk dat de respondent een verbale uitleg kan geven
waarom hij of zij vindt dat twee groepjes verschillen
• de attributen, de gegeven omschrijvingen zijn per definitie 'saliënt', zij
worden immers uit zichzelf genoemd
• er kunnen zich grote individuele verschillen voordoen. De individuele ver-
schillen reflecteren de uitgewerktheid, de complexiteit van het denken over
een verzameling merken. Sommigen, zeer betrokken bij een onderwerp, kun-
nen zeer uitgewerkte en zeer precieze informatie verschaffen waar anderen
volstaan met globale totaalbeschrijvingen.

Waaruit bestaan nu de resultaten van een Natural Grouping?

Om te beginnen wordt een 'woordenboek' van de markt verkregen, dit is een
totaaloverzicht van eigenschappen en beschrijvingen, gehanteerd om groep-
jes merken te typeren.
Deze eigenschappen kunnen al snel oplopen tot een duizendtal verschillende
karakteristieken in een doorsnee studie.
De eigenschappen kunnen per produkt of merk weergegeven worden, allerlei
tabellarische voorstellingen kunnen met de programmatuur, door Dirk Sikkel
ontwikkelt, geproduceerd worden.
De uitsplitsingsboom dient als input voor een nominale scalingstechniek,
correspondentie-analyse, waarmee de image-ruimte meerdimensioneel be-
paald wordt waarbinnen produkten en eigenschappen worden gepositi-
oneerd.

Deze mogelijkheid om snel en zeer uitvoerig informatie te verkrijgen over de
positie van alle merken in een markt, verklaart de geweldige belangstelling



die in de afgelopen maanden rond Natural Grouping vooral ook internatio-
naal is gerezen.
Een resultaat van Natural Grouping is tevens dat inzicht wordt verkregen in
de aard van image-eigenschappen.
Sommige eigenschappen worden in het begin van het uitsplitsingsproces ge-
noemd en zijn daarmee ook globaal en beschrijvend, terwijl andere eigen-
schappen op het laatste uitsplitsingsniveau discriminerend zijn tussen zeer
nabijgelegen concurrenten in een markt.
Omdat de omschrijvingen door de respondent zelf worden gegeven zijn zij
'saliënt', dat wil zeggen niet door de interviewer opgeroepen.
De analyse van de immense hoeveelheid gegevens, verzameld binnen het Na-
tural Grouping proces, kan gericht zijn op merkbeschrijving of attribuutge-
neratie of meer op de kwantitaieve marktplaatjes. (Kuylen en Verhallen, 1988)

Aangezien de data-verzameling computergestuurd verricht kan worden en
daarmee alle gegevens direct hanteerbaar worden, kan snel en flexibel geana-
lyseerd worden.
Behalve voor het genereren van attributen en image- en positioneringsonder-
zoek kan de techniek ook gebruikt worden binnen produktontwikkeling om
de plaats van nieuwe concepten in de markt te verkennen.
Tevens kunnen subgroepen van consumenten gevormd worden op basis van
de wijze waarop zij tegen de markt, de stimulus set, aankijken.

De * Natural Grouping' techniek impliceert de volgende theoretische opvat-
ting over images: Image is alles wat opkomt in het hoofd van een persoon
die geconfronteerd wordt met een image-object.
Dit betekent voor sommige personen een complex struktuur van betekenis-
sen, voor anderen een globale totaalindruk.

Natural Grouping is nog een erg jonge image-techniek, dit betekent dat er
nog veel werk omtrent de retestbetrouwbaarheid, de gevoeligheid en de vali-
ditieit van de methode verricht moet worden.
Ik hoop die vooral ook in mijn Tilburgse' tijd te kunnen gaan doen.

Wanneer wij nu terugzien op de verschillende theoretische opvattingen en de
verschillende technieken van image-onderzoek, staan hier de imagetechnie-
ken en de theoretische opvattingen over images bijeen.

De relatie tussen techniek en theoretische opvatting blijkt vrij eenduidig vast
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te stellen.
De theoretische opvatting dat een image een complex netwerk van betekenis-
sen is, vraagt om een diepgravende technische uitwerking, zoals de struktuur-
benadering en de vrije formaat vorm.
Het meten van images middels expliciet voorgelegde statements past bij de
opvatting dat een image gelijk is aan een attitude.

De opvatting dat een image een globale totaalindruk is, correspondeert met
het gebruik van multidimensional scaling.
Natural Grouping tenslotte meet het totaal van alle associaties, kenmerken
en opvattingen opgeroepen door het image-object in de context van andere
soortgelijke image-objecten, zoals dat binnen een markt het geval is.

Uiteindelijk zal natuurlijk de vruchtbaarheid van een theoretische opstelling
en technische uitwerking bepaald worden door de mate waarin bruikbare in-
formatie wordt verkregen voor gestelde problemen.

Ik wil aan het einde van mijn rede gekomen een aantal mensen bedanken.

In de eerste plaats Gery van Veldhoven.
Beste Gery, jij hebt mij als student psychologie als stagiair bij het toenmalige
SOCMAR binnengehaald en mij ingewijd in de beginselen van het markton-
derzoek.



Toen je hoogleraar Economische Psychologie werd, werd ik naast Fred van
Raaij door jou als wetenschappelijk medewerker aangetrokken.
Wij hebben gezamenlijk heel wat gediscussieerd over de inhoud en de uit te
stippelen richting voor ons gezamelijk vak: de Economische Psychologie.
Je was mijn promotor en natuurlijk was jij het die het initiatief voor de
oprichting van de bijzondere leerstoel * Psychologisch Marktonderzoek' hebt
genomen.
Zonder jou als leermeester had ik hier nooit gestaan.
Ik dank je daarvoor.
Ik ga er vanuit dat onze wegen ook in de toekomst in dezelfde vriendschappe-
lijke verstandhouding parallel zullen blijven lopen.

Leden van de Tilburgse Universitaire gemeenschap, collega's en studenten, ik
hoop ook in de toekomst in dezelfde prettige sfeer te kunnen samenwerken,
zoals ik dat voorheen hier ook altijd heb gekund.

Leden van de sectie Economische Psychologie:
Theo, Edward, Jan, Mia, Jetzke, Ine en Mare.
Ik heb het gevoel alsof ik niet ben weg geweest, economische psychologie kent
een hoge bindingsgraad.
Ik heb er alle vertrouwen in dat deze goede persoonlijke verstandhouding
vruchtbaar zal blijken te zijn.
In het bijzonder noem ik Theo Poisez, wij hebben dit jaar al weer twee artike-
len samen gepubliceerd en voor deze rede had je ook evengoed co-acteur kun-
nen zijn.
Ik heb er alle vertrouwen in dat nog heel wat coprodukties het leven zullen
zien.

Ik zie ervan af om al degenen te vermelden waarmee ik in het verleden als
collega, co-acteur of binnen verenigingsverband de 1AREP, de NVVM, het
NIMA, heb samen mogen werken.

Ik wil alleen collega Fred van Raaij noemen.
Als collega's van het eerste uur hebben wij altijd in een vriendschappelijke
sfeer een uiterste produktieve samenwerking gehad.
Ik hoop dat wij, ondanks ons beider drukke aktiviteitenprogramma, ook in
de toekomst de tijd kunnen vinden voor wetenschappelijke samenwerking.

Ook met de leden van de Vakgroep Marketing, hier aan de KUB, hoop ik in



de toekomst samen te gaan werken.
Op het gebied van het marktonderzoek-onderwijs zijn al afspraken gemaakt,
ik hoop de kiem voor een vruchtbare samenwerking.

Ik wil professor Harrie Peeters en directeur Drs Nol Verhagen van het TIAS
danken voor hun persoonlijke inzet bij de oprichting van de bij/onderc
leerstoel Psychologisch Marktonderzoek door de Stichting ter Bevordering
van het TIAS.
Ik verwacht mijn steentje te zullen bijdragen bij de totstandkoming van een
echte TIAS top-opleiding marketing in de komende jaren.

Ik wil de mensen van Research International Nederland danken dat /ij mij
zomaar een dag in de week afstaan, het werk moet immers wel gedaan wor-
den. Het werk wat ik aan deze Universiteit wil gaan doen, zal naar ik hoop
niet alleen de studenten en andere leden van de Universitaire gemeenschap
ten goede komen.
Ik hoop dat de Nederlandse Marktonderzoek gemeenschap, met Research In-
ternational Nederland in haar midden, de vruchten van mijn toekomstig
werk moge plukken.

Ik wil mijn vrouw Loes en mijn kinderen Tessa en Mark danken voor hun
steun en warmte.
Nu ik vrijdag's in Tilburg werk, hoop ik dat ik dan in ieder geval wat eerder
in jullie midden kan zijn.

Ik wil tenslotte mijn moeder, familieleden, vrienden en bekenden, collega-
marktonderzoekers en allen hier aanwezig bedanken dat u door us\ aanwe/ig-
heid hier blijk hebt willen geven van uw belangstelling.

Ik heb gezegd.

Tilburg, 7 oktober 1988
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