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E r zijn vijf verschillende ty-
pen om image te meten:

1 de vrije formaat-methode
2 de expliciete methode
3 de impliciete methode
4 de structuurmethode
5 natural grouping

l De „ vrije formaat" methode
Deze methode is kwalitatief:

consumenten worden gecon-
fronteerd met een merk en daar-
over worden dan „open" vragen
gesteld. Dat wil zeggen dat aan
het type antwoorden geen vast
formaat wordt opgelegd en dat
vervolgvragen worden geba-
seerd op de gegeven antwoor-
den. De benadering wordt aan-
geduid als „diepte-interview",
waarbij associatie- en door-
vraagtechnieken worden gehan-
teerd. Bij deze benadering wordt
gedetailleerde, vrij geuite infor-
matie en evaluaties over merk en
merkpositie verkregen. Over in-
gfjfridtteel ervaren sterke en
zwakke zijden van een merk
wordt inzicht verkregen.

Verschillende aspecten van
het merk, de eerste indruk, de be-
kendheid, bijzondere toege-
schreven kenmerken, gebruiks-
karakteristieken worden voor de
individuele situatie afgedekt.
Wanneer ervaren en geoefende
interviewers de gesprekken voe-
ren, kent de vrije formaat-bena-
d^ringdevolgendevoordelen.
;f De respondent kan zich vrij
iiifèijover de eigen ervaren of ge-
vpfclde associaties met het merk.
^Ër wordt geen vast raamwerk
WOf het gesprek gehanteerd, op
individuele eigenaardigheden
—Jtait inrij worden doorgevraagd
OT jbij een ervaren interviewer
kan de ondervraagde zich in ei-
%^bewoordingen uiten.
^ Bijke informatie met veel in-
dividueel relevante details kan
borden ingewonnen.

Als nadelen gelden echter:
^ Het is moeilijk de verschillen-
de idiosyncratische antwoorden
té sommeren. Dit maakt de vrije
formaat-benadering moeilijk te
kwantificeren
— en daardoor maakt een sub-

jectiefelement, de interpretatie
Van de verslaggever van de ge-
sprekken, deel uit van de bena-
dering.
— De benadering is relatief
duur. De vrije gespreksvoering

Verhallen

vraagt hoog gekwalificeerde in-
terviewers, veel interviewtijd en
een uitvoerige rapportage.

Dit betekent dat in de praktijk
van het marktonderzoek zulke
studies meestal bij slechts een
gering aantal respondenten wor-
den uitgevoerd. Om te kunnen
kwantificeren, zeker waar het
betreft verschillende subgroe-
pen van consumenten, wordt
dan ook voor een andere bena-
dering gekozen.
2 De expliciete methode

Bij de expliciete benadering
wordt de respondent geconfron-
teerd met een lijst met uitspraken
of adjectieven, die gescoord die-
nen 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 Li-
kert- 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 antwoordcategorie-
en: „Helemaal mee eens" tot
„Helemaal niet mee eens" en di-
verse schaalposities daartussen-
in.

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 tussenposi-
ties.

Voor ieder merk-image wordt
per respondent een lijst met sta-
tements of adjectieven afge-
werkt. De uitkomsten worden
vaak gepresenteerd in de vorm
van image-profielen. De verkre-
gen informatie is gedetailleerd en
sterktes en zwaktes met verge-
lijkbare merk-images kunnen
worden gevonden. Hierbij afge-
beeld is een voorbeeld van de
uitkomsten van image-onder-
zoek, verricht op vis, varkens-
vlees, rundvlees en kip (schema
D.
Deze benadering is het meest
gangbaar in sociaal-weten-
schappelijk onderzoek.

Deze benadering kent echter
enkele nadelen:

Oratie Theo Verhallen in Tilburg (2 en slot)
Vijf methoden om image te
meten nader vergeleken

Dit is het slotdeel van de
oratie van Theo Verhallen bij
de aanvaarding van de nieu-
we leerstoel psychologisch
marktonderzoek aan de Ka-
tholieke Universiteit Bra-
bant. Deel l verscheen in
nr44.

- Een complete lijst met image-
attributen is nodig. Dit betekent
vaak een vooronderzoek om er
zeker van te kunnen zijn dat een
volledige set van relevante ima-
ge-eigenschappen wordt gehan-
teerd in het hoofdonderzoek.
- Wanneer meer merken in een
positioneringsstudie moeten
worden afgedekt, is het noodza-
kelijk de respondent lange batte-
rijen van image statements te la-
ten invullen. Dit betekent ofwel
veel respondenten en/of lange
interviewlijsten. Daarvoor woidt
vaak een data reductie techniek
zoals factoranalyse uitgevoerd
om lange statement-batterijen in
te dikken tot onderliggende ima-
ge factoren.

De gereduceerde set van state-
ments uit factoranalyse verkre-
gen, representeren de sleutel-
statements in een meer-dimens-
ionele image-ruimte. Details en
ook specifieke image karakteris-
tieken worden dan opgeofferd
om een hanteerbare set state-
ments te verkrijgen.
- Bij een wat grotere set van
image-objecten, wanneer meer
merken zouden dienen te wor-
den gescoord, wordt de taak
voor de ondervraagde persoon
nogal repetitief en zelfs verve-
lend. Dit leidt tot „halo"-effec-
ten en tot vervlakking van ver-

Helemaal mee eens

2
t

Helemaal mee oneens

4 5
I_________l

niet lekker

ongezond

lange bereidingstijd

goedkoop

bevat hormonen

taai

profielen van de vier produktcategorieën t.o.v. elkaar, varkens-
vlees (—), rundvlees (—), kip (-.-), vis (...)
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schillen tussen de merken.
Een tweede mogelijkheid,

naast factoranalyse om de res-
pondententaak te vereenvoudi-
gen, vormt de Asspat-benade-
ring. Asspat is overigens een af-
korting van Associatie Patronen.
Daarbij wordt een aantal mer-
ken tegelijk aan de respondent
voorgelegd en gevraagd voor
welke van deze merken een be-
paalde eigenschap of uitspraak
van toepassing is, ermee geasso-
cieerd is.

Daarna worden de andere
image-karaktistieken ëén voor
één afgewerkt.

De tabel met in de kolommen
merken en in de rijen image-uit-
spraken wordt dan met de Ben-
zecri-analyse tot een meer-di-
mensionele imageruimte her-
leid, waarbinnen de merken ten
opzichte van elkaar worden ge-
positioneerd. Voordeel van deze
expliciete image-techniek is tijd-
winst, nadeel een verlies aan de-
tail.
- Het theoretisch ernstigste be-
zwaar tegen de expliciete bena-
dering is dat de onderzoeker
geen inzichtkrijgt in wat de aard is
van een attribuut.

Respondenten kunnen in een
natuurlijke situatie verschillen-
de images van een merk hebben,
'fiet alleen doordat het score-ni-
veau van een merk op een gege-
ven set attributen anders is, maar
ook kunnen de „saliency", de
persoonlijke relevantie en het
belang dat wordt gehecht aan
een attribuut verschillen tussen
personen.

Door eenbepaalde set attribu-
ten aan te bieden verzekert de
onderzoeker er zich van dat deze
attributen onder ieders aan-
dacht komen, ook wanneer zij bij
sommige mensen nooit spon-
taan als beoordelingskarakteris-
tiek zouden zijn opgekomen.

Deze methode voegt dan ook
informatie toe, kan zelfs image-
vormend zijn en in extreme ge-
vallen zelfs leiden tot het vinden
van het zelfverstopte paasei.
*. Recent is het mogelijk gewor-
ïtett wanneer ieder persoon al-
leen de bijhem of haarzelf opko-
mende eigenschappen, de „sa-
fie^it set" van eigenschappen
foor gelegd heeft gekregen, met
behulp van procrustusanalyse te
reduceren tot een gemeenschap-
pelijke image-ruimte, waarmee
een deel van het effect van „het
woorden in de mond leggen",
kan worden gereduceerd. (Zie
daarvoor Steenkamp, van Trijp
eri Verhallen, 1988.)

"Het aanbieden van een state-
mentbatterij heeft naast ge-
noemd „saliency"-bezwaar als
nadeel dat geen inzicht wordt
^yerkrsgen in het belang dat een
^respondent hecht aan ieder ge-

Schema 2 De impliciete methode

+ geen vooronderzoek nodig — minimaal ca. 7 merken

+ geen statements nodig - interpretatie dimensies

+ grote set merken mogelijk - computerprogramma's
• gelijkenissen

— uitvoerige taak respondenten
• preferenties

geven attribuut. Daarom wordt
in steeds meer gevallen additio-
nele belangrijkheidsscores ver-
zameld om dit type informatie te
verkrijgen.

Een ieder vertrouwd met de
attitude-theorie zal uit voor-
noemde attribuut en belang sco-
ring de Ajzen en Fishbein-belief
bij evaluatie-scoring herkennen.
Het behoeft dan ook geen ver-
wondering dat één van de eerder
genoemde theoretische opvat-
tingen over images, een image
ziet als een attitude ten opzichte
van een object.

Bij Ajzen en Fishbein's theo-
rie over attitude, door henzelf
aangeduid als „a theory of
reasoned action", is slechts spra-
ke van „evaluative belief s." Dit
zijn opvattingen van het type:
„Ik vind dat merk A is Y." Ande-
re beliefs zoals descriptieve be-
liefs en relationele beliefs kun-
nen, 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 attitu-
des gelijk met te stellen dat een
image alleen de psychische staat
bij beredeneerd gedrag weer-
geeft.

In de praktijk van het image-
onderzoek met statements wor-
den ook meer dan alleen evalua-
tieve beliefs gemeten. Een ge-
middelde vragenlijst met image-
statements bevat doorgaans eva-
luatieve beliefs, descriptieve be-
liefs, evaluaties en nog meer
soorten en maten uitspraken
doorelkaar heen.

Om het saliency-probleem en
de noodzaak om over een volle-

dige set attributen te beschikken,
te omzeilen wordt vanaf de jaren
'70 de impliciete image-benade-
ring 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, bijv. de merken
zelf. Een set merken, foto's of
verpakkingen worden aan de
respondent aangeboden. 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 gelijke-
nis-scaling of preferentie-sca-
ling wordt een gelijkenis-ruimte
of preferentie-ruimte verkregen.
Het voordeel van deze impliciete
benadering bestaat eruit dat
geen vooronderzoek nodig is om
een statement-keuze te kunnen
maken. Daarbij is het mogelijk
een grote set van merken in de
studie te betrekken.

Vandaar ook dat in de jaren
'70 deze benadering erg populair
werd. De nadelen echter hebben
ertoe geleid dat de belangstel-
ling weer is teruggelopen. Een
eerste probleem ligt in de inter-
pretatie van de gevonden image-
dimensies. Aangezien alleen de
stimuli ruimtelijk worden weer-
gegeven, valt het nogal eens
moeilijk een dergelijk image-
plaatje te interpreteren.

Het wordt al een stuk eenvou-
diger als niet alleen de merken,
maar ook de kenmerken in die-
zelfde ruimte worden weergege-

ven. De speciaal benodigde
computer-programma's vormen
natuurlijk ook een, hoewel
steeds geringer wordend, pro-
bleem (Smith, 1986).

Het belangrijkste nadeel van
deze techniek is de tijd benodigd
om gelijkenis- en preferentie-
scores te verkrijgen bij respon-
denten. Tal van taken zijn ont-
wikfceld: de paarsgewijze verge-
lijking, zeer bewerkelijk omdat
uit een set van bijvoorbeeld 10
merken al 45 vergelijkingen ge-
maakt moeten worden en bij 20
merken al 190!

Taken als triadische vergelij-
king, vergelijkingen met stan-
daard stimuli en nog andere zijn
ontwikkeld: het probleem blijft
de uitvoerige, saaie taak voor
respondenten en daarmee het ri-
sico van slechte gegevens.

In schema 2 zijn de voor- en
nadelen nog eens weergegeven.

De kritische lezer zal in de be-
schrijving van de impliciete me-
thode de eerder genoemde theo-
retische opvatting over een ima-
ge als „een globale, totaalin-
druk" hebben herkend. Daar-
mee is bijna een één-op-één rela-
tie van theoretische opvattingen
over het image-concept en de ex-
pliciete en impliciete meetme-
thode gegeven.
4 De structuur-methodes

Al eerder heb ik „laddenng"
en de Kelly Grid kort geïntrodu-
ceerd. Ervalt uiteraard veelmeer
over te vertellen. In dit bestek
volsta ik met op te merken dat
deze technieken vooral in een
kwalitatieve setting worden ge-
bruikt: zij kunnen bijdragen aan
een diepgaander inzicht in de be-
leving rond een merk. Zoals eer-
der gesteld zit daar de theoreti-
sche veronderstelling in beslo-
ten dat mensen een dergelijke
diepgaand beleving rond een
merk hebben. De voor- en nade-
len zijn buiten het punt van een
gestructureerde benadering, zo-
als bij de vrije formaat-methode,
dus rijke, gedetailleerde infor-
matie, echter moeilijk te kwanti-
ficeren en relatief duur uit te voe-
ren.
(zie verder pagina 47)

Schema 3 Natural grouping

C omschrijvingen J
———-—

set merken

f omschrijvingen J

subset l subset 2
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(vervolg van pagina 42)
5 Natural Grouping

De vier eerder genoemde be-
naderingen zijn niet meer uit te
voeren wanneer de images moe-
ten worden gemeten van een to-
tale markt van meer dan, zeg 30,
merken. Dat is voor mij de reden
geweest de natural groupmg-me-
thode te ontwikkelen. (Zie sche-
ma 3)(op pagina 42).

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 gtvraagd de redenen
voor deze uitsplitsing te geven en
beide groepjes in eigen bewoor-
dingen te beschrijven.

Zo wordt informatie verkre-
gen over de mate waarin merken
bijeen worden gegroepeerd en
worden de beschrijvingen, ken-
merken, evaluaties en associa-
ties 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 metho-
de zijn:
- het is mogelijk een grote set
stimuli, tot maximaal 80 stuks, te
onderzoeken
- het vormt een eenvoudige
respondententaak
- de taak is snel en inmiddels
computergestuurd af te nemen
- niet alleen verbaal, maar
vooral ook visueel materiaal kan
worden gebruikt, wat de taak ge-
schikt maakt voor kinderen
- de respondent kan zich uiten
in eigen bewoordingen, het ver-
keerd opvatten van verbale sta-
tements kunnen dus niet voorko-
men
- 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 om-
schrijvingen zijn per definitie
„saliént", zij worden immers uit
zichzelf genoemd
- er kunnen zich grote indivi-
duele verschillen voordoen. De
individuele verschillen reflecte-
ren de uitgewerktheid, de ge-
compliceerdheid van het den-
ken over een verzameling mer-
ken. Sommigen zeer betrokken
bij een onderwerp kunnen zeer
uitgewerkte en zeer precieze in-
formatie verschaffen waar ande-
ren volstaan met globale totaal-
beschrijvingen.

Waaruit bestaan nu de resul-
taten van een natural grouping?

Om te beginnen wordt een
„woordenboek" van de markt

Image-technieken

• Structuur

• Vrije formaat
• Expliciet (statements)
• Impliciet (m.d.s.)
• Natural grouping

Theoretische opvatting over
image
- image is complex

hiërarchisch
netwerk van betekenissen

- image is een attitude
- image is globale totaalindruk
- image is het totaal van alle

associaties, kenmerken en
opvattingen opgeroepen
door het image-object

verkregen. Dit is een totaalover-
zicht van eigenschappen en be-
schrijvingen, gehanteerd om
groepjes merken te typeren. De-
ze eigenschappen kunnen al snel
oplopen tot 1000 verschillende
karakteristieken in een doorsnee
studie. De eigenschappen kun-
nen per produkt of merk worden
weergegeven. Allerlei tabellari-
sche voorstellingen kunnen met
de programmatuur, door Dirk
Sikkel ontwikkeld, worden ge-
produceerd.

De uitsplitsingsboom dient
als input voor een nominale sca-
lingstechniek, correspondentie-
analyse, waarmee de image-
ruimte meerdimensioneel be-
paald wordt waarbinnen pro-
dukten en eigenschappen wor-
den gepositioneerd.

Deze mogelijkheid om snel en
zeer uitvoerig informatie te ver-
krijgen over de positie van alle
merken in een markt, verklaart
de geweldige belangstelling die
in de afgelopen maanden voor
natural grouping, vooral ook in-
ternationaal, is gerezen. Een re-
sultaat van natural grouping is
tevens dat inzicht wordt verkre-
gen in de aard van image-eigen-
schappen.

Sommige eigenschappen
worden in het begin van het uit-
splitsingsproces genoemd en
zijn daarmee ook globaal en be-
schrijvend, terwijl andere eigen-
schappen op het laatste uitsplit-
singsniveau discriminerend zijn
tussen zeer nabijgelegen concur-
renten 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, verza-
meld binnen het natural grou-
ping-proces, kan gericht zijn op
merkbeschrijving of attribuut-
generatie of meer op de kwanti-
tatieve marktplaatjes.

Aangezien de data-verzame-
ling computergestuurd kan wor-
den verricht en daarmee alle ge-
gevens direct hanteerbaar wor-
den, kan snel en flexibel worden
geanalyseerd. Behalve voor het
genereren van attributen en ima-
ge- en positioneringsonderzoek
kan de techniek ook worden ge-

bruikt binnen produktontwik-
keling om de plaats van nieuwe
concepten in de markt te verken-
nen.

Tevens kunnen subgroepen
van consumenten worden ge-
vormd op basis van de wijze
waarop zij tegen de markt, de sti-
mulus set, aankijken. De natural
grouping-techniek impliceert de
volgende theoretische opvatting
over images: Image is alles wat
opkomt in het hoofd van een per-
soon die wordt geconfronteerd
met een image-object. Dit bete-
kent voor sommige personen een
ingewikkelde structuur van be-
tekenissen, voor anderen een
globale totaalindruk.

Natural grouping is nog een
erg jonge image-techniek. Dit
betekent dat er nog veel werk
omtrent de retest-betrouwbaar-
heid, de gevoeligheid en de vali-
diteit van de methode moet wor-

den verricht. Ik hoop die vooral
ook in mijn „Tilburgse* lijd |e
kunnen gaan doen* t ,J^

In schema 4 staan nog eens de
image-technieken en de 1
tische opvattingen over i
bijeen.

De relatie tussen techniek en
theoretische opvatting blijkt vrij
eenduidig vast te stellen. Be
theoretische opvatting dat een
image een complex aetwerk¥a&
betekenissen is, vraagt om een
diepgravende technische uit-
werking, zoals de structuurbena-
dering en de vrije formaat vorm.
Het meten van images met expli-
ciet voorgelegde statements past
bij de opvatting dat een iniage
gelijk is aan een attitude.

De opvatting dat een image
een globale totaalindruk is, cor-
respondeert met het gebruik van
multidimensional scaling. Na-
tural grouping tenslotte meet het
totaal van alle associaties, ken-
merken en opvattingen opgeroe-
pen door het image-object ia de
context van andere soortgelijke
image-objecten, zoals dat bin-
nen een markt het geval is.

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


