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Mijnheer de Rector Magnificus, 

Zeer gewaardeerde aanwezigen,1 
 

Stelling 
Graag wil ik direct met de deur in huis vallen. Mijn stelling luidt: 
bedrijven kunnen beter stoppen met aanbiedingen. In de loop van jaren 
is het in veel branches gebruikelijk geworden om artikelen steeds vaker in 
de aanbieding te doen, met steeds hogere kortingen. Mijn stelling is dat dit 
niet succesvol is en zelfs averechts werkt. In de rest van mijn betoog zal ik 
argumenten aandragen ter verdediging van deze stelling. Verder zal ik 
aangeven dat er wat mij betreft twee uitzonderingen op deze stelling zijn: 
aanbiedingen voor nieuwe producten en voor seizoensgebonden artikelen. 
Vervolgens zal ik ingaan op wat naar mijn mening wel goede manieren zijn 
om merken of winkels succesvol te maken.  
 
Argumentatie 
Wat is de reden dat veel bedrijven aanbiedingen doen? Een voor de hand 
liggende verklaring is dat ze daardoor meer van dat artikel verkopen.  
Daarbij moeten we een onderscheid maken tussen verkopen op de korte en 
op de lange termijn. Korte termijneffecten zijn alle verkoopeffecten die 
binnen een week plaatsvinden. Lange termijneffecten doen zich na langer 
dan een week voor, bijvoorbeeld na een maand of kwartaal. Onderzoek 
door Marnik Dekimpe, Mike Hanssens, Vincent Nijs en Jan Benedict 
Steenkamp (Nijs e.a. 2001, Steenkamp e.a. 2005) heeft overtuigend 
aangetoond dat aanbiedingen vrijwel geen lange termijneffecten hebben. In 
95 procent van de gevallen is het effect op verkopen zelfs nul. 
Consumenten kopen een product wel tijdens de aanbieding, maar daarna 
gaan ze niet over tot herhalingsaankopen. 
 
                                                   
1 Graag zou ik Tammo Bijmolt, Gé van Heerde-Mussche, Peter Leeflang en Irene Pouw-Van Heerde 
hartelijk willen bedanken voor hun commentaar op eerdere versies van deze tekst. 
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Korte termijneffecten zijn daarom de enige effecten die aanbiedingen de 
moeite waard kunnen maken voor bedrijven. Deze effecten zijn vaak erg 
groot. Samen met Tammo Bijmolt en Rik Pieters heb ik in een recent 
onderzoek aangetoond (Bijmolt, Van Heerde en Pieters 2005) dat als de 
prijs van een product tijdelijk met 20 procent wordt verlaagd, er een 
verkoopstijging volgt van gemiddeld 73%.2 Ons onderzoek omvatte meer 
dan 1800 prijseffecten uit de wetenschappelijke literatuur van de laatste 44 
jaar. Deze 73% stijging lijkt natuurlijk heel groot. Dergelijke grote korte 
termijneffecten zijn waarschijnlijk de reden dat managers door de jaren 
heen steeds vaker kassakortingen zijn gaan geven. 
 
Waar komt de piek vandaan? 
Een vraag waar een groot gedeelte van mijn onderzoek over gaat is “waar 
komt de piek in verkoop vandaan?”. Met andere woorden: waar komen die 
73% extra verkopen vandaan als een product met 20% korting wordt 
aangeboden? Komt de extra verkoop uit de lucht vallen? Het antwoord is: 
nee. Een van de redenen waarom een merk in de aanbieding meer wordt 
verkocht, is dat andere merken van hetzelfde soort product minder over de 
toonbank gaan. Als een A-merk zoals Coca Cola in de aanbieding is, zullen 
de verkopen van bijvoorbeeld het huismerk terugvallen. Het omgekeerde 
geldt trouwens even sterk: als een huismerk in de aanbieding is, wordt een 
A-merk minder verkocht (Sethuraman, Srinivasan en Kim 1999). 
 
Tot voor kort werd binnen de marketing literatuur gedacht dat gemiddeld 
75% van de verkoopstijging tijdens promoties bij andere merken vandaan 
kwam (Gupta 1988, Bell, Chiang en Padmanabhan 1999). Als Coca Cola 
100 flessen meer verkoopt, zou de concurrentie 75 flessen minder 
verkopen, zie figuur 1a.  
 
 

                                                   
2 Deze 73% is verkregen door de gemiddelde promotionele prijselasticiteit van –3.63 te  
vermenigvuldigen met –20. De promotionele prijselasticiteit is, zoals te verwachten 
 (Blattberg, Briesch en Fox 1995), sterker dan de gewone prijselasticiteit (–2.36). 
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Figuur 1 
Oude (panel a) en nieuwe (panel b) conclusies over de opsplitsing van de 

promotionele verkooppiek 

panel a. Conclusies Gupta (1988) en Bell, Chiang en Padmanabhan (1999) 

panel b. Conclusies Van Heerde, Gupta en Wittink (2003) 
 
Tot een paar jaar geleden werd dit als vaststaand feit aangenomen, totdat 
Sachin Gupta, Dick Wittink en ik (Van Heerde, Gupta en Wittink 2003) 
ontdekten dat het eigenlijk heel anders zit. We kwamen tot de conclusie dat 
men de formules in de wetenschappelijke literatuur verkeerd had 
geïnterpreteerd. Bij juiste berekening bleek dat niet drie-kwart van de piek 

67%

33%

0%

25%

50%

75%

100%

ex
tr

a 
ve

rk
o

p
en

van andere
merken

niet van andere
merken

25%

75%

0%

25%

50%

75%

100%

ex
tr

a 
ve

rk
o

p
en

van andere
merken

niet van andere
merken



 7

bij andere merken weg komt, maar gemiddeld slechts eenderde. Dus als 
Coca Cola 100 flessen meer verkoopt tijdens een aanbieding, dan verliest 
de concurrentie geen 75 flessen, maar slechts 33 flessen (zie figuur 1b).  
 
Dit grote verschil komt doordat men zich in het verleden blindstaarde op 
marktaandelen. Stel dat normaal gesproken Coca Cola 100 flessen 
verkoopt en de concurrentie ook. Dan hebben beide een marktaandeel van 
50%. Als Coca Cola in de aanbieding is verkoopt het 200 flessen en de 
concurrentie 67 flessen, 33 flessen minder dan normaal. Het marktaandeel 
van de concurrentie lijkt dan behoorlijk af te nemen, van 50% normaal naar 
25% nu, namelijk 67 gedeeld door 267. Wat voorgaand onderzoek over het 
hoofd zag, is dat dit lagere marktaandeel van toepassing is op een tijdelijk 
grotere vraag van 267 flessen tegenover 200 flessen normaal. Per saldo 
verliest de concurrentie veel minder flessen dan wordt gesuggereerd door 
de daling van hun marktaandeel. 
 
Dit betekent dat aanbiedingen eigenlijk veel minder gevolgen hebben voor 
de concurrentie dan altijd werd gedacht. Dat deze conclusie tegen de 
bestaande denkbeelden in ging, bleek wel uit het moeizame proces waar we 
doorheen moesten om ons artikel hierover geplaatst te krijgen in het 
Journal of Marketing Research. We prijzen ons gelukkig dat men onlangs 
onze studie de prijs voor het beste artikel van 2003 heeft toegekend. 
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Hamstergedrag 
We weten nu dat circa 33% van de verkooppiek van andere merken komt. 
De vraag is nu waar de overige 67% procent vandaan komt. In een artikel 
met Peter Leeflang en Dick Wittink (Van Heerde, Leeflang en Wittink 
2000) heb ik aangetoond dat het vanuit verkoopgegevens duidelijk wordt 
dat huishoudens aan “hamstergedrag” doen. Dit betekent dat een 
huishouden door voordelig in te kopen, ervoor zorgt dat de voorraadkast 
rijk gevuld is. Hierdoor vallen verkopen na de aanbieding voor de 
winkelier tijdelijk terug. Dit noemen we de postpromotionele dip. Extra 
slimme huishoudinkopers kunnen door ervaring voorspellen wanneer iets 
in de aanbieding komt. Zij wachten met de aanschaf, waardoor de 
verkopen voorafgaand aan de aanbieding  terugvallen. Dit noemen we de 
prepromotionele dip. Vervolgonderzoek (Van Heerde, Leeflang en Wittink 
2004 en Macé en Neslin 2004) heeft laten zien dat gemiddeld 33% van de 
verkooppiek verklaard wordt door de post- en prepromotionele dip. 
Oftewel: eenderde van de piek in verkopen komt door hamstergedrag.  
 
We hebben nu circa tweederde van de piek verklaard door hamstergedrag 
en concurrentie-effecten. Echter, we weten nog niet waar het laatste 
eenderde deel vandaan komt. Dat komt overeen met het onderste balkje in 
figuur 2. Ook dat zal ik proberen u te verklaren. 
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Figuur 2 
Opsplitsing van de promotionele verkooppiek 

 

Ontbrekend stukje van de puzzel 
Wat zijn wellicht oorzaken voor de laatste 33% van de verkooppiek? Een 
mogelijkheid is dat een huishouden het product in een andere winkel koopt 
dan normaal. Hoewel dit theoretisch mogelijk is, is gebleken dat het vrij 
onwaarschijnlijk is dat een huishouden speciaal voor een aanbieding van 
één product naar een andere winkel gaat. In ons onderzoek (Van Heerde, 
Leeflang, en Wittink 2004) hebben we geen statistische aanwijzingen 
gevonden voor het wisselen van winkel vanwege aanbiedingen.  
 
Het zou ook kunnen zijn dat een aanbieding van bijvoorbeeld Coca Cola, 
ervoor zorgt dat de verkoop van bijvoorbeeld jus d'orange wordt 
verminderd. Onderzoek door Albert van Dijk, Peter Leeflang, Parreño 
Selva en Dick Wittink (2005) laat zien dat dit soort effecten beperkt is. 
 
Een andere mogelijkheid is dat een huishouden, nadat het in de aanbieding 
bijvoorbeeld meer chips heeft gekocht dan normaal, meer gaat 
consumeren. Onder andere collega Rutger van Oest heeft aangetoond dat 
dit effect optreedt (Van Oest 2005, hoofdstuk 2). Het is echter nog niet 
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duidelijk welk gedeelte van de overgebleven 33% hierdoor wordt 
verklaard. 
 
Mijn eigen onderzoek lijkt erop te wijzen dat het grootste gedeelte van het 
ontbrekende stukje van de verkooppiek komt door steeds slimmer 
wordende consumenten. Er zijn als het ware drie stadia. Het eerste is dat 
een huishouden extra koopt in de aanbieding. Dit leidt tot de 
postpromotionele dip. Het tweede is dat een  huishouden kan voorspellen 
wanneer er een aanbieding komt, leidend tot een pre-promotionele dip. Het 
meest geavanceerde stadium is dat consumenten alleen van aanbieding tot 
aanbieding kopen. Bijvoorbeeld: Knorr wereldgerechten zijn elke paar 
weken in de aanbieding, waardoor je het eigenlijk nooit voor de normale 
prijs hoeft te kopen. Dit van aanbieding tot aanbieding kopen is niet terug 
te zien in pre- of postpromotionele dips in verkopen. Om nu voor eens en 
altijd te weten te komen hoe de totale verkooppiek in alle mogelijke stukjes 
kan worden geknipt, ben ik met Sachin Gupta bezig met het wat ons betreft 
ultieme model op dit gebied (Van Heerde en Gupta 2005).  

Consumenten worden steeds prijsgevoeliger 
Het idee dat consumenten steeds slimmer inspelen op prijsverlaging, wordt 
onderstreept door een grootschalige studie die ik samen met Tammo 
Bijmolt en Rik Pieters heb ondernomen. Over de laatste 44 jaar blijkt –ook 
internationaal gezien– de prijsgevoeligheid van consumenten voor 
merkproducten te zijn verdubbeld. De piek in 1999 is twee keer zo groot 
als in 1956 (zie Figuur 3). Een andere belangrijke conclusie is dat het 
gedeelte van de piek dat van andere merken komt, in absolute hoeveelheid 
gelijk is gebleven, maar als percentage is gedaald (zie Figuur 3). Een steeds 
groter gedeelte van de piek wordt veroorzaakt door huishoudens die hun 
aankoopmoment en aankoophoeveelheid richten op aanbiedingen. Met 
andere woorden, consumenten maken steeds slimmer gebruik van 
aanbiedingen. 
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Figuur 3 
Verdubbeling van de prijsgevoeligheid (prijselasticiteit) in 1956-1999 

 
 
Hebben managers iets aan de piek? 
Eerder heb ik al gesteld dat aanbiedingen geen lange termijneffecten 
hebben. De hamvraag is of de korte termijn verkooppiek gunstig is voor 
winkeliers en/of brand managers. Ik ben van mening dat dat niet zo is. Ten 
eerste: het gedeelte dat bij andere merken vandaan komt is slechts vluchtig: 
een klant die tijdelijk van merk A naar B wisselt, wisselt net zo 
gemakkelijk weer terug van B naar A. Het is juist de opzet van brand 
managers dat de klant bij het door hen gepromote merk blijft. Verder 
maakt het voor een winkelier niet heel veel uit of nu merk A of B wordt 
verkocht, behoudens margeverschillen. Ten tweede: hamstergedrag is ook 
niet gunstig voor managers, omdat klanten zonder actie het merk ook wel 
zouden hebben gekocht, maar dan voor een hogere prijs. Wat dat betreft 
ben ik ook niet overtuigd van het nut van de hamsterweken bij Albert 
Heijn.3 Van alle overige effecten is eigenlijk alleen toegenomen 
consumptie gunstig. Het is nog onduidelijk hoe dit effect is, maar het zal in 

                                                   
3 Wel kunnen deze hamsterweken het algemene prijsimago van Albert Heijn verbeteren. 
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ieder geval gemiddeld niet meer dan eenderde van de verkooppiek 
bedragen. Onderzoek hiernaar zal de volgende stap moeten zijn in de 
ontmaskering van de kassakorting (Van Heerde en Gupta 2005). 
 
Een groot nadeel van aanbiedingen is dat het bestaande klanten subsidieert. 
Dat wil zeggen dat een manager nu minder verdient aan degenen die het 
product toch al zouden hebben gekocht voor de hogere  prijs. Verder geven 
aanbiedingen grote schokken in de verkopen, met extra logistieke kosten 
als gevolg. Tenslotte leiden aanbiedingen tot een daling van de prijs die 
klanten normaal achten, de zogenaamde referentieprijs (Winer 1986). Op 
den duur zullen klanten niet meer bereid zijn de reële prijs te betalen. 
 
Gegeven het voorgaande kan mijn conclusie niet anders zijn dan: stop met 
aanbiedingen. Een betere strategie is het aanbieden van het assortiment 
tegen een vaste lage prijs. Het feit dat ketens als Jumbo, Mediamarkt, Aldi 
en Lidl4 in Nederland en WalMart in de V.S. deze strategie hanteren en 
daarmee uiterst succesvol en populair bij klanten zijn, onderstreept deze 
conclusie.5 

                                                   
4 Het succes van Aldi en Lidl kan mede worden verklaard door zeer lage prijzen voor 
eenmalig aangeboden non-food artikelen, zoals bijvoorbeeld computers. 
5 Twee studies (Ailawadi, Lehmann en Neslin 2001 en Hoch, Drèze en Purk 1994)  
hebben de strategie van vaste, lage prijzen vergeleken met de strategie van hogere  
prijzen met aanbiedingen. Beide studies kwamen tot de conclusie dat, in het begin van de  
jaren negentig, de strategie met aanbiedingen winstgevender was.  Het is echter niet  
duidelijk of deze conclusie anno 2005 nog geldig is; toekomstig onderzoek moet dit uitwijzen. 
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Uitzonderingen 
Er zijn twee uitzonderingen op deze conclusie. In de eerste plaats zijn 
tijdelijke aanbiedingen een prima instrument om nieuwe producten aan de 
man of vrouw te brengen. Onderzoek door Bawa en Shoemaker (2004) laat 
zien dat met name gratis probeerverpakkingen ervoor zorgen dat de 
verkoop van een merk op lange termijn groeit.  
 
De tweede uitzondering betreft seizoensgebonden producten, zoals 
bijvoorbeeld pepernoten of kleding. Samen met Tammo Bijmolt heb ik een 
model ontwikkeld voor de dagelijkse verkopen van een kledingketen (Van 
Heerde en Bijmolt 2005). We zien daarin dat de niet-reguliere klanten, dus 
degenen zonder klantenkaart, reageren op aanbiedingen aan het eind van 
het modeseizoen, dus in januari en juli. In het begin van het seizoen, 
wanneer er niet of nauwelijks kortingen zijn, zijn het vooral de 
klantenkaarthouders die hun aankopen doen. We zien dus dat aanbiedingen 
er voor zorgen dat de restanten van het seizoensgebonden aanbod bij meer 
prijsgevoelige klanten terecht komt. 
 
Wat werkt dan wel? 
We hebben dus gezien dat de effecten van aanbiedingen veel minder 
gunstig zijn dan ze lijken. Wat is dan voor managers wel een goede tip om 
de verkoop te bevorderen?  

Schapruimte 
Stel dat een manager 10% extra schapruimte krijgt voor zijn merk. Dus 
bijvoorbeeld in plaats van 1 meter krijgt hij 1 meter 10 van de plank om 
zijn waren op uit te stallen. Voor shampoo heb ik samen met Albert van 
Dijk, Peter Leeflang en Dick Wittink aangetoond dat je daarmee 8.5% 
meer verkopen lijkt te krijgen (Van Dijk, Van Heerde, Leeflang en Wittink 
2004). Maar  je moet dit getal corrigeren voor het feit dat winkeliers al 
meer schapruimte toebedelen aan de meest veelbelovende merken. In 
werkelijkheid blijkt dat 10% extra schapruimte slechts 2.5% extra 
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verkopen oplevert. Aangezien schapruimte in Nederland uiterst schaars is, 
lijkt ook dit niet het ei van Columbus. 

Klantenkaart 
Een populaire manier om klantentrouw te bevorderen lijken 
klantenkaarten. Is dat dan misschien een manier om de verkopen te 
stimuleren? Samen met Jorna Leenheer, Tammo Bijmolt en Ale Smidts 
heb ik onderzoek gedaan naar de effecten van de klantenkaarten voor 
Nederlandse supermarkten, betreffende circa 2000 Nederlandse 
huishoudens (Leenheer, Van Heerde, Bijmolt en Smidts 2005). Voor een 
gemiddelde winkel geldt dat klantenkaarthouders van elke euro die ze 
besteden aan boodschappen, 36 eurocent bij die winkel uitgeven. 
Huishoudens zonder klantenkaart spenderen slechts 7 cent van elke euro bij 
de gemiddelde winkel. Als je het simplistisch zou bekijken, dan lijkt het 
erop dat een klantenkaart de bestedingen met 29 cent per euro opstuwen, 
namelijk van 7 naar 36 cent. Maar ook dit getal dient gecorrigeerd te 
worden. Juist de trouwste klanten zijn geneigd een klantenkaart te nemen. 
Als we daarmee rekening houden, blijkt dat een klantenkaart de aankopen 
met slechts 5 cent stimuleert. Dat is uiteraard nog steeds een positief effect, 
maar slechts eenzesde van wat je zou concluderen als je het simplistisch 
bekijkt.6 
 
Eigenlijk zien we nu al in drie gevallen dat schijn bedriegt, namelijk bij 
aanbiedingen, schapruimte en klantenkaarten. Dit is een terugkomend 
thema in mijn onderzoek: met modellen kunnen we aantonen wat de echte 
effecten zijn van marketing. Die kunnen volkomen anders zijn dan wat je 
zonder modellen zou concluderen.  

                                                   
6 Onze conclusie ligt in lijn met die van Verhoef (2003). Hij laat zien dat klantenkaarten  
weinig invloed hebben op het vasthouden van klanten of op het percentage dat een klant 
bij een bedrijf besteedt. 
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Prijzenoorlog 
Als een keten alle prijzen fors verlaagt, heeft dat dan misschien een sterk 
effect op de verkopen? Dit is een bijzonder actueel vraagstuk, omdat Albert 
Heijn met deze strategie in oktober 2003 de prijzenoorlog heeft ontketend. 
Samen met Els Gijsbrechts en Koen Pauwels onderzoek ik met gegevens 
van marktonderzoeksbureau GfK de effecten van deze prijzenoorlog 
(Gijsbrechts, Pauwels en Van Heerde 2005). Onze voorlopige conclusies 
zijn de volgende. Hoewel de opmars van Lidl en Aldi lijkt te stagneren, en 
Albert Heijn weer meer klanten trekt, heeft de prijzenoorlog de 
prijsgevoeligheid alleen maar vergroot. Doordat andere winkelketens ook 
hun prijzen hebben verlaagd, is Albert Heijn nog steeds duurder dan het 
landelijk gemiddelde. Het ombuigen van de negatieve spiraal voor Albert 
Heijn wordt tenminste deels teniet gedaan door de negatieve effecten van 
de verhoogde prijsgevoeligheid op het aantal klanten en hun bestedingen. 

Assortiment 
Een slim gekozen assortiment kan ook voor hogere verkopen zorgen. 
Samen met Tammo Bijmolt begeleid ik promovendus Robert Rooderkerk. 
We bekijken of we met modellen assortimenten op lokale behoeften 
kunnen afstemmen (Rooderkerk, Van Heerde en Bijmolt 2005). In wijken 
met veel kleine huishoudens zouden bijvoorbeeld veel meer kleine 
verpakkingen moeten worden aangeboden. Voor dit onderzoek gebruiken 
we gegevens van marktonderzoeksbureaus IRI en Acxiom. Ook 
onderzoeken we of verkopen gestimuleerd kunnen worden door gebruik te 
maken van psychologische effecten. Bijvoorbeeld: als een fotozaak een 
goede digitale camera aanbiedt, dan verkoop je er misschien tien per 
maand. Als je er nu een andere bij zet die op alle fronten net iets minder 
goed is, dan zul je deze waarschijnlijk niet of nauwelijks verkopen. Echter, 
die slechtere camera hoeft alleen maar de betere camera nog beter te laten 
lijken. Als gevolg daarvan kun je dat betere exemplaar wel twaalf keer per 
maand verkopen. Dat is dus twee camera’s winst voor de winkelier. 
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4 P’s: Prijs, Promotie, Product Plaats 
Om overzicht te krijgen in welke marketing instrumenten nu echt werken, 
begeleid ik hier in Tilburg promovendus Berk Ataman, samen met Carl 
Mela van Duke University (Ataman, Van Heerde en Mela 2005). We 
analyseren gegevens van marktonderzoeksbureau IRI over alle verkochte 
artikelen in meer dan 400 Franse supermarkten over een periode van vijf 
jaar. De kernvraag is welke van de 4 P’s het beste werkt om verkopen te 
stimuleren en om klanten weer minder prijsgevoelig te maken. Is dat de P 
van Prijs, de P van Promotie, ofwel reclame maken, de P van Product, 
ofwel nieuwe producten maken, of de P van Plaats, ofwel een goede 
distributie van het product? We hopen deze vraag te beantwoorden door 
onze zeer uitgebreide gegevens te analyseren met de recente modellen 
(Bayesiaanse tijdreeksmodellen van Landim en Gamerman 2000). 

Reactie op productcrisis 
Eens in de zoveel tijd dienen producten uit de winkel te worden gehaald 
vanwege bijvoorbeeld een productiefout. Denk maar aan Iglo spinazie in 
de jaren 80 en Omo power in de jaren 90. Het is natuurlijk het beste om dit 
soort productcrises te voorkomen. In het geval dat de crisis wel plaatsvindt, 
is het zaak voor het getroffen merk om op een goede manier te reageren. 
Samen met Marnik Dekimpe en Kristiaan Helsen ben ik bezig modellen te 
ontwikkelen die iets kunnen zeggen over wat de goede reactie op een 
productcrisis is (Van Heerde, Helsen en Dekimpe 2005). We bestuderen de 
Australische case van salmonella vergiftiging in pindakaas, die daar in 
1996 voor heel veel opschudding zorgde. 
 
Visie 
Voor wie doe je deze studies, wordt me wel eens gevraagd. Het is de 
bedoeling om hierover te publiceren in wetenschappelijke toptijdschriften. 
Er zijn wat mij betreft twee mogelijke doeleinden om marketing modellen 
te ontwikkelen. In de eerste plaats is dat om via die tijdschriften aan 
managers in de praktijk een instrument te geven om tot betere beslissingen 
te komen wat betreft hun winkels of merken. In de tweede plaats is dat om 
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een substantiële marketingvraag te kunnen beantwoorden die zonder zo’n 
marketing model niet te beantwoorden zou zijn. Het doel is om beter te 
begrijpen hoe marketing werkt. 
 
Bij het ontwikkelen van deze modellen zijn er vier belangrijke criteria, 
opgesteld door John Little in 1970 (Little 1970). Aan deze klassieke 
criteria denk ik niet zozeer iets toe te voegen, maar wel denk ik dat er 
ruimte is voor een moderne invulling anno 2005. 
 
Het eerste criterium is dat modellen simpel dienen te zijn. Dit is een van 
mijn favoriete criteria. Mijn opa Mussche zei altijd “dat moet makkelijker 
kunnen” en dan vond hij weer iets handigs uit. Mijn invulling is dat er 
altijd een simpeler variant van een model moet zijn dat ongeveer dezelfde 
resultaten geeft. In de huidige toptijdschriften kom je er niet meer met een 
simpele schattingsmethode als kleinste kwadraten, maar ik zal altijd 
checken of de uiteindelijke uitkomsten daarmee overeenkomen. Een 
bijkomend voordeel van de beschikbaarheid van een simpeler variant, is 
dat het model veel gemakkelijker in de praktijk kan worden gebruikt. Ik 
heb afgelopen jaar contractonderzoek voor Unilever gedaan, en ze werken 
er nu met een van onze modellen voor de effectmeting van aanbiedingen. 
 
Het tweede criterium is dat modellen compleet dienen te zijn. In 
traditionele zin betekent dit dat alle belangrijke factoren meegenomen 
dienen te worden. We moeten ons realiseren dat de gegevens die wij met 
marketing modellen analyseren niet door willekeurig experimenteren tot 
stand zijn gekomen. Bijvoorbeeld: managers vullen schapruimte op een 
slimme manier en consumenten kiezen strategisch welke klantenkaarten ze 
nemen. Dit leidt ertoe dat deze en andere marketing instrumenten 
zogenaamd “endogeen” zijn. Dit aspect is een van de belangrijkste 
ontbrekende factoren in veel marketing modellen. Een van de redenen is 
dat bestaande economische theorieën te beperkt zijn voor de mate van 
detail die we in marketing kennen. 
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Het derde criterium is dat modellen adaptief dienen te zijn. Het 
belangrijkste aspect wat mij betreft is dat als een manager zijn of haar 
beleid gaat aanpassen op basis van het model, hij of zij er zeker van moet 
kunnen zijn dat de markt reageert zoals het model voorspelt. Modellen 
dienen rekening te houden met het aanpassingsvermogen van consumenten 
en concurrenten. We noemen dit het rekening houden met de “Lucas 
kritiek” en samen met Marnik Dekimpe en Bill Putsis heb ik hier onlangs 
een artikel in het Journal of Marketing Research over geschreven (Van 
Heerde, Dekimpe en Putsis 2005). 
 
Het vierde en laatste criterium is dat modellen geleidelijk (evolutionair) tot 
stand dienen te komen. De beste invulling van dit criterium is wat mij 
betreft dat het schatten van een model is als de beklimming van de Mount 
Everest. Op elk moment weet je wat het einddoel is. Om daar te komen ga 
je niet in rechte lijn omhoog, maar je begint vanuit een basiskamp. Je 
probeert eerst zo hoog mogelijk te komen, kijkt of alles stand houdt en 
keert dan terug naar de basis om te herstellen. Het volgende basiskamp ligt 
een stuk hoger. Ook daarvan uit ga je zover als je kunt, en keert terug. Pas 
vanaf het hoogstgelegen basiskamp kun je de sprong naar het einddoel 
halen, de top van de berg, ofwel het finale model. 
 
Dank 
Hopelijk bent u het me eens dat marketing een enorm boeiend vakgebied 
is om onderzoek in te doen. Het betreft veelal praktische vraagstukken 
waar iedereen zich iets bij voor kan stellen. Ik vind het dan ook geweldig 
dat ik binnen het prachtige terrein van de kwantitatieve marketing 
werkzaam kan zijn en daarom wil ik in de eerste plaats de twee mensen 
bedanken die mij hebben hiermee in aanraking hebben doen komen: 
Peter Leeflang en Dick Wittink. Door de cursus over marketing modellen 
die Peter Leeflang aan de Rijksuniversiteit Groningen gaf en door 
lezingen van Dick Wittink ben ik ervan overtuigd geraakt dat dit het 
mooiste vakgebied is dat ik me kan voorstellen. Beiden hebben ook als 
promotores een hele belangrijk rol in mijn ontwikkeling gespeeld. Van 
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hen heb ik geleerd hoe belangrijk teksten doeltreffend te formuleren, en 
om kritisch te blijven kijken naar de uitkomsten.  
 
De faciliteiten om onderzoek te doen zijn ook heel belangrijk. Ik ben heel 
blij dat ik op de Economische Faculteit van de Universiteit van Tilburg 
mag werken. Ik bedank het college van bestuur voor het in mij gestelde 
vertrouwen. Het is voor mij heel duidelijk waarom onze faculteit zich de 
beste van Europa mag noemen: de werkomstandigheden zijn optimaal 
om het hoogst bereikbare uit iedereen te halen. Wat ook bijdraagt aan de 
bijzonder prettige sfeer is de manier waarop ons marketing departement 
functioneert. Er is wat mij betreft de ideale combinatie van hoge 
ambities, prima samenwerkingsverbanden en efficiënte organisatie. Er is 
ook  ontspanning in de vorm van squashen, hardlopen, films en voetbal 
kijken met (ex-)collega's, waaronder Tammo Bijmolt, Hans Haans, Ralf 
van der Lans, Davy Lerouge, Leo Paas, Dirk Smeesters en Maciej 
Szymanowski. Ik prijs mij ook gelukkig met de vijfjarige 
onderzoeksbeurs van het NWO. Die heeft er ook voor gezorgd dat ik het 
promotieonderzoek van Robert Rooderkerk en Berk Ataman kan 
begeleiden, iets waarvan ik dagelijks geniet. 
 
Van iedere samenwerking probeer ik iets nieuws te leren, iets wat het 
werken met een co-auteur bijzonder maakt. Ik ben dan ook mijn co-
auteurs dankbaar voor de lessen op het gebied van nieuwe methoden, het 
schrijven van artikelen en het omgaan met commentaar van reviewers. In 
het bijzonder zou ik naast Peter Leeflang en Dick Wittink de volgende 
personen willen bedanken: Tammo Bijmolt van de Rijksuniversiteit 
Groningen, Marnik Dekimpe van de Katholieke Universiteit Leuven, 
Sachin Gupta van Cornell University, Puneet Manchanda van de 
University of Chicago, Carl Mela van Duke University, Rik Pieters van 
de Universiteit van Tilburg en Bill Putsis van de University of North 
Carolina. 
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Ook van studenten blijf ik leren. Mijn streven is om duidelijk te maken 
dat marketing modellen een geweldig interessant en praktisch vak is. Ik 
probeer de stof altijd zo eenvoudig mogelijk uit te leggen. Ik prijs me 
gelukkig met de selecte groep studenten die het aandurft dit vak te volgen 
en geniet van de snelle leercurve die ze laten zien. 
 
Graag wil ik van deze gelegenheid gebruik maken om mijn waardering 
uit te spreken voor mijn broer en zus, oma en mijn vrienden voor alle 
ondersteuning door de jaren heen. In het bijzonder wil ik mijn ouders 
bedanken voor de stimulans om altijd verder te leren. Ze hebben daartoe 
Arjen, Irene en mij alle kansen en ondersteuning gegeven. Wij mogen 
dankbaar zijn dat wij drieën de eerste generatie zijn die de mogelijkheid 
heeft gekregen om te laten zien dat we diploma's en titels tot op het 
hoogste niveau kunnen halen. Toen ik vroeger als kind met lego aan het 
spelen was, zei mijn opa Van Heerde over me: die jongen moet geen 
monteur worden, maar ingenieur! Ik hoop dat hoogleraar ook goed is. 
 
I would also like to thank my parents in law and Vladimir for their 
warmth and support. I feel privileged I am embraced by such a wonderful 
family. 
 
Finally I would link to thank my beloved wife Valentina. From the day 
you stepped into my life you have become my source of inspiration and 
happiness. I never believed you when you said that I could be a professor 
at the time of your Ph.D. defence, but you were very right. I am so happy 
we found each other and I enjoy every moment together. You make my 
life worth living. 
 
Ik heb gezegd. 
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