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Winkelkeuzegedragbjj mi

Raakvlak lussen theorie en praktijk

In deze rubriek: resultaten van wetenschappelijk onderzoek, ontwikkelingen in de theorie en in de methoden
van de marketing en hun betekenis
voor de marketing-praktijk. Deze rubriek staat onder verantwoordelijkheid van de wetenschappelijke redactie, bestaande uit:
P. van den Abeele, P. A. Beukenkamp, J. M. F. Box, M. C. H. van
Drunen, P. S. H. Leeflang. Ph. A.
Naert, T. van Roy, A. F. Veldkamp.
Coördinatoren: Th. Verhallen, J.
Reuvt.

In de
levensmiddelenbranche
hebben zich de laatste
dertig jaar grote
veranderingen
voltrokken. Er is sprake
geweest van uitdunning
van het aantal
vestigingen,
schaalvergroting en
aanzienlijke
verschuivingen in de
marktaandelen van
verschillende
winkeltypen. Dit is
samengegaan met een
groei van het
marktaandeel van grote
ondernemingen ten koste
van het midden- en
kleinbedrijf in deze
sector. In dit artikel van
drs. C. Glerum-van der
Laan en prof. M. T. G.
Meulenberg wordt de
situatie in de melksector
bekeken.
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De veranderingen, die zich in de gehele voedings- en genotmiddelenbranche hebben voorgedaan, hebben
ook hun weerslag gehad op de detailhandel in melk en zuivelprodukten
(Bakker, Nooteboom en Vollebregt,
1982). Geconstateerd kan worden
dat het marktaandeel van de algemene levensmiddelenhandel in deze
produktgroep sinds 1966 sterk is gestegen.
Dit ging gepaard met een grote afname in het aantal melkslijters.
Met behulp van panelgegevens over
ongeveer 2000 individuele huishoudens van het Nederlands Instituut

voor Agrarisch Marktonderzoek
NIAM over het tweede kwartaal
1974, tweede kwartaal 1977en tweede kwartaal 1980iswat meer in detail
nagegaan welke veranderingen zich
inde periode 1974-1980inhet winkelkeuzegedrag van huishoudens bij de
aankoop van melk en melkprodukten
(in m.p.) hebben voorgedaan. Hierbij zal met name de positie van de bezorgende melkdetailhandel worden
belicht.
Veranderingen in de distributie van
melk en melkprodukten
Voor een goede distributie van melk
en melkprodukten (mmp) is het no-

Tabel 1. Hel verbruik van melk en melkprodukten per hoofd vande bevolking in kg
Melken melkprodukun

I9S1
354

19B0 197»
38.8

1973 1970

42.4
25.5
7.4
2.6

Vollemelk
HalfvolleroeIX
Volleyoghurt
Magereyoghurt
Vollevta
Room

,29.4 , 27.5
7.0
7J>
5.*'* '-'4.4
to.3
2.8

ïe.o
2»*

»J
2.4

Totaal melkenmelkprodukten

11*2

UfcS

117.3

53.1
17.8
8.7
1.9
10.4
1.9
121.4

76.7
4.2
11.7
1.3
10.3
1.8
125.0

Bron;Produktidup voor Zuivel
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lelkenmelkprodukten
dig deze af te stemmen op de ontwikkeling in de vraag naar deze Produkten. Tabel 1 laat zien dat de vraag
naarmmpterugloopt, zijhetdat deze
zich thans enigszins stabiliseert.
Binnen het pakket van consumptiemelkprodukten zien we daarnaast
een verschuiving optreden van volle
naar halfvolle en magere produkten
en naar nieuwe, soms luxere produkten.

Tabel2. Marktaandelenvan verschillendekanalenin de distributievan mmp gedurende
vicrwekelijkseperioden innovember (1978. 1980, 1982)en eindmaan (1968, 19831.
E - Bezorgendemdkdeuilhaadd
f
Traditionele melkman
E
Rijdende winkel
f : - Zuwehvinkel
? — Totaal levensmiddelenwinkel,
waarvan Supermarkt
K
Discounter
f - Boeren
» - Overige

22
1
70
5
3

1980
29
14
15
1
63
34
21
3
4

1978
37
21
16
1
57
24
17
3
1

1968
85
85
4
7
3
5

Bron: NIAM/ProdukttchapvoorZuivel

De afname vanhetverbruik van mmp
isgepaard gegaan met veranderingen
indedistributievanmmp,zoalsblijkt
uit tabel 2. De bezorgende mclkdetailhandel heeft in de periode 19701982 nogal wat marktaandeel verlorenaandealgemene levensmiddelenhandel. Deze laatste heeft mmp aan
zijn assortiment toegevoegd toen in
1967 het Vestigingsbesluit zodanig
werd gewijzigd dat kruideniersbedrijven niet alleen gesteriliseerde
consumptiemelk en consumptiemelkprodukten, alsmede gepasteuriseerde verpakte melk mochten verkopen, maar ook gepasteuriseerde
melkprodukten (Produktschap voor
Zuivel, 1974). Overwegingen die
hierbij een rol speelden:de mogelijkheid tot omzetvergroting, meer mogelijkheden tot individualisering van
de winkel dan bij droge kruidenierswaren, hoge omzetsnelheid van het
produkt en de aantrekkingskracht
van het produkt ten aanzien van het
aantal keren dat een winkel bezocht
wordt.
Als voordeel ten opzichte van de algemene levensmiddelenhandel heeft
de bezorgende melkdetailhandel de
'service van bezorging aan huis'. Tegenover dit voordeel staan als nadelen: het beperktere assortiment, het
hogere prijsniveau door de kosten
van bezorging aan huisen het feit dat
de bezorging meestal alleen goed
functioneert indien de huisvrouw bij
de bezorging aanwezig is.
De verschuivingen van bezorgende
melkdetailhandel naar algemene levensmiddelenhandel worden door
huisvrouwen gemotiveerd met 'haal
melk/melkprodukten samen met an-

Tabel3.Aantalondernemingenindebezorgendemelkdetailhandelindejaren 1981-1983

.

r

1983
; — Ondernemingen met rijdende winkel
2128*
* — Ondernemingen met traditionele
bezorging
1885
Bron:
Bedrijfschap Detailhandel in Melk en Melk-en Zuivclproduktcn
a
Op 1 januari ÏW icrcgiMrcerdcondernemingen

dere boodschappen' en 'vind melk/
melkprodukten bij de bezorger/rijdende winkel te duur'. Ten aanzien
van dit laatste aspekt blijkt uit een in

1982

1981

2183

1737

1977

2568

1975 gehouden enquête dat 49% van
de koopsters van de bezorgende
melkdetailhandel bereid was daar
hoogstens 5 cent per liter meer voor
te betalen dan in de winkel (Meutenberg. VanTilburg.Wierenga. 1976).
De afname in het marktaandeel van
de bezorgende melkdetailhandel is
gepaard gegaan met een afname in
het aantal ondernemingen in de bezorgende melkdetailhandel. In 1982
treedt, zoalstabel3laatzien.ook een
lichte achteruitgang in het aantal ondernemingen met een rijdende winkel op. Na jaren van sterke groei van
dit type ondernemingen isdit een opmerkelijk verschijnsel. De melkslijterdaarentegen lijktzichwat testabiliseren.

Eeninmiddels terzielegegaan initiatiefwasde
tapmelk<ontainer. De consument kon zelf,
goedkoper, melk tappen.

De rijdende winkel had in 1981 een
marktaandeel van 15% in de afzet
van melk en melkprodukten, waarbij
de gemiddelde omzet per rijdende
winkel ruim f 500 IKK),- bedroeg en
de gemiddelde brutowinst ongeveer
17%. Voor de melkslijter bedroegen
deze cijfers f 300 0 0 0 , - respectievelijk 18.5%. De personeelskosten vormen bij beide typen ondernemingen
de belangrijkste kostenpost, de vervoerskosten worden steeds belangrijker (E.I.M., 1981)
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Het koopgedrag vandeconsument
Gemeten per kwartaal bezoekt een
huishouden gemiddeld twee afzetkanalenvoordeaankoopvan mmp. Per
kwartaal bedroeg dit aantal in 1974:
2,13; in 1977:2,10enin 1980:2,U.In
tabel4wordtaangegevenwelkeaankoopkanalen door huishoudens bezocht worden. Ook hier komt weer
naarvoren dat inde tijdgezien,met
name de melkslijter marktpositie
heeft verloren. Binnen de algemene
levensmiddelenhandel heeft vooral
dediscounterzijnpositieversterktin
de verkoopvanmmp.
Watisnuhetbelangrijksteaankoopkanaalvoordeconsumentvanmmp?
Een aankoopkanaal kan regelmatig
bezocht worden om er kleine hoeveelheden mmp te kopen terwijl de
grootste hoeveelheid mmp,inlagere
koopfrequentie, elders wordt gekocht.Metdezebeideaspektenisrekening gehouden bij het vaststellen
van een favoriet en een incidenteel
aankoopkanaal. Een favoriet aankoopkanaal is hier gedefinieerd als
dat kanaal waareen huishouden gedurendeeen kwartaalèndegrootste
hoeveelheidProduktenheeftgekocht
èndatdoorhem hetmeestfrequentis
bezocht. Ineenincidenteelaankoopkanaalkoopteenhuishoudenweleen
mmp maar niet het meest frequent
en/of niet de grootste hoeveelheid
mmp. Zowel in 1980 als in 1977en
1974konden opdeze manier eenfavorietaankoopkanaalenéénofmeer
incidentele aankoopkanalen vastgesteld worden voor 92% vandehuishoudens.
Demelkslijter iszowelsteedsminder
vaak hetfavoriete alshetincidentele
kanaal voor de aankoop van mmp,
zoals tabel Slaatzien. Welblijktdat
indejaren 1974,1977en 1980steeds
ongeveer 70% van diegenen die de
melkslijterbezoeken,dezeookalsfavoriet aankoopkanaal heeft. Ook
diegenen die in de rijdende winkel
mmp kopen, hebben dit winkeltype
vaak alsfavoriet aankoopkanaal. Bij
de overige aankoopkanalen is meer
dan de helft vande huishoudensdie
daar wel eens mmp kopen een incidentele koper.
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Tabel4. Aantal huishoudensdaleenaankoopkanaalbezoekt voorde aankoop vanmmp. enhet
percentagehuishoudensdatooknog»veleensmmpergensanderskoopt,indeperiode1974-1VNO.

,
Jaar
1. Melkllijler

74"
77
80

2. Zuiveiwinkel

74
77

go

Percentage huishoudens dat ook nog
_ j eenanderkanaal bezoekt voor deaart'
18 koop van mmp

«•ai-M r 2 3
909
_ 8 13
648
- 8 58
390
- »
163
47 »
159
31
12
118
31 - II
524
22 3 _
455
7 4
437
7 2 -

4

6

7

4 31
4 37
4 48

A3
68
66

6 1
6 13
11 13

7 40
6 49
4 62

79
78
78

9 11
12 18
16 13

6 32
7 43
J 47

67
80
70

8 8
11 12
13 12

28
34
42

57
68
71

7 4
6 7
10 13

79
77
72

31 *
13 12
16 11

5

8

3. Winketwagen

74
77
80

4. Boer

74
77
80

99
102
79

37
27
19

4
9
6

32
32
31

_
-

S. Dncounter

74
77
80

720
1077
1128

40
22
16

9
8
6

23
19
18

4
3
3

_
*
-

6. Supermarkt

74
77
80

1444
1695
1490

40
26
17

9
7
6

24
19
20

4
4
4

39
49
58

~

9 8
II 10
13 11

7. Warenhuis

74
77
80

161
227
268

32
18
16

9
8
7

26
22
21

4 57
3 63
3 67

R4
79
75

-

8. Overige

74
77
80

149
231
217

44
35
24

12
13
7

29
24
24

3 42
3 54
4 58

80
77
76

10
13
18

,

9
13
IS
-

* Correspondeert metaankoopkanaal 1 (» melkslijter),aankoopkanaal2(= zuivelwinkel),enz
" De totale steekproefgrootte in 1974: 1955;in 1977: Z2I2 en in 1980: 1959.
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voordeze produkten nietéén favoriet
aankoopkanaal heeft, bier en frisdrank vaker in hetzelfde favoriete
aankoopkanaal worden gekocht dan
bier en mmp of frisdrank en mmp.
Het komt niet vaak voor dat voor de
drie produktcategorieën drie verschillende favoriete aankoopkanalen
bestaan. Over de jaren heen zijn in
dit patroon geen veranderingen te
constateren.

Tabel 6 Iaat per huishouden de gekochte hoeveel mmpzienper favoriet
aankoopkanaal en de hoeveelheid
mmpdie men noginhet (de) incidentele aankoopkana(a)l(en) koopt. De
jaarlijkse aankopenvanmmpzijn het
grootst indien deboer. de melkslijter
en de winkelwagen het favoriete aankoopkanaal vormen. Zoalsreedseerdergeconstateerd is,ishet kopen (bij
de melkman) inde straat van positieve invloedophet hoofdelijk melkverbruik (Meulenberg e.a., 1976; Termorshuizen, 1982). Verder blijkt dat
huishoudens gemiddeld 80-90% van
hun verbruik aan melk- en melkprodukten in het favoriete aankoopkanaal kopen.

Consument enkanaalkeuze
In deze paragraaf zal nagegaan worden welke demografische en koopgedragsvariabelen van invloed zijn op
de keuze van het favoriete kanaal
voor de aankoop van mmp. Hiertoe
2ijn op basis van voorgaand onderzoek (Meulenberg e.a., 1976) een
viertal hypothesen geformuleerd,
welke als volgt luiden:
Hl: De keuze van de favoriete winkel voor mmp wordt beïnvloed door
de leeftijd vandehuisvrouw,en/of de

Tenslotte is nagegaan welke relaties
er bestaan tussen de aankoop van
mmp, bier en frisdrank. Mmp, bier
en frisdrank worden signifikant vaker
tezamen in eenzelfde favoriete* winkel gekocht dan in verschillende winkels. Daarnaast blijkt dat als men

Tabel5. Percentagehuishoudensdaleen bepaaldwinkeltypeabfavoriet' enincidenteel2aankoopkanaalheeft voor de aankoop van mmp

:

Favoriet

Melkslijter
Zuivclwtnkel
Winkelwagen
Boer
Discounter
Supermarkt
Warenhuis
Overige

]

Incidenteet

1974

1977

1980

1974

1977

33
1
16
3
8
30
0
1

21
1
13
3
17
35
1
1

14
1
14
1
23
36
2
1

13
7
11
2
29
44
8
7

S
6
8
2
32
42
9
10

tm
6
5 r
8
3
35
41
12
10

'

•

t. Favoriet aankoopkanaal.' kwaal wan • men ea de grootste hoeveelheid mmp. koopt ca het
meestfrcq»eatbezoekt< iaeenkwartaal.
2. Incidenteelaankoopkanaal:kanaal dal •nenntet frequent bezoekt In een«»artaalén»aarme»
ooknietdegrootstehoeveelheidmmp .koopt.
Tabeló. Aankopen van mmpper huishoudeninkgperfavorietenincidenteel
periode 19741980

tr.-v.. •
« Melkslijter
f Zuivelwmkel
* Winkelwagen
Boer
?-; Discounter
i Supermarkt
f; Warenhuis
Overige
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1974

1977

f

4
4
'aankoopkanaalin de
't

1980

Fm.
kan.

Inc.
kan.

Fav.
kan.

Inc.
kan.

Fav.
kan.

Inc.
kan.

91M
54,85
8438
119,39
7338
75,95
4030
55,95

11,40
9,47
11,77
19.62
15,74
8,86
14,23
6.98

89.63
56,05
100.24
122,05
78.89
70,92
59,70
49,83

1241
15.%
11,47
22,10
12.00
8,89
5.04
9.07

87.16
54,07
87,80
109,50
70.63
66,59
44.38
44,43

14,91
10,71
13,71
15.99
10,72
9,43
8,93
10,56

i

•3

.

1
i

mate waarin zij buitenshuis werkt,
en/of door de sociale klasse of door
een interactie tussendedrie factoren.
H2: De keuze van het favoriete kanaal voor mmp. wordt beïnvloed
door de mate van prijsbewustheid
van de vrouw, en/of door de mate
waarin zij winkelgebonden isof door
beide factoren.
H3: Leeftijd van de huisvrouw, gezinscyclus en/of urbanisatiegraad of
(een) interactie(s) tussen deze variabelen beïnvloeden de keuze van het
favorieteaankoopkanaal voormmp.
H4: Sociale klasse,en/of grootte van
het huishouden, en/of de verdieping
waarop men woont of (een) interact i e f ) tussen deze variabelen beïnvloeden de keuze van het favoriete
aankoopkanaal voor mmp.
De hypothesen zijn getoetst met behulp van logitanalyse via het programma ECTA. Er werd gewerkt
met hiërarchische modellen, waarin
alle hoofdeffectparameters opgenomen waren. Daar we hier na willen
gaan welke variabelen de keuze van
een favoriet aankoopkanaal beïnvloeden, is geconditioneerd naar de
verklarende variabelen. Dat wil zeggen dat alleen modellen in ogenschouwzijngenomen waarinalleverklarende variabelen en hunonderlinge interacties al waren opgenomen.
Voor de selectie van het juiste model
ter verklaring van het winkelkeuzegedrag met betrekking tot de aankoop van mmp. is zowel van voorwaartse selectie alsvan achterwaartse
eliminatie gebruik gemaakt.
Alstoetsingsgrootheid issteedsde'likelihood ratio'-schatter genomen bij
een onbetrouwbaarheid van 5%.
Hoewel het binnen logitanalyse in
principe mogelijk isom alledemografische en koopgedragsvariabelen tegelijkertijd in één model op te nemen, is een vuistregel dat het aantal
waarnemingen minstens tienmaal zo
groot moet zijn als het produkt van
het aantal per variabele te onder-

* Favoriet aankoopkanaalvoorbierenfrisdrankit
ook gedefinieerdabdat kanaalweermen éndegrootstehoeveelheidproduktenkooptendat het meestfrequentbezochtwordtvoorde aankoopvan het betreffendeprodukt.
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scheidencategorieën.Aangezienniet
aan deze vuistregel zouworden voldaan bij opname vanalle variabelen
inéénmodel, zijndeviereerder geformuleerde hypothesen alszodanig
getoetst.
Omdathethierm.n. interessantiste
weten hoedehuishoudens die het
straatkanaal alsfavoriet aankoopkanaal voormmp.hebben,zichonderscheidenvan hen diede overigekanalen alsfavoriet aankoopkanaal hebben, isalsafhankelijke variabelede
keuze vanhetfavoriete aankoopkanaalgenomen,waarbijdegenoemde
twee klassenzijnonderscheiden.
De volgende resultaten werdenverkregen:
ad Hl:Dekeuze vandefavoriete
winkel wordt niet beïnvloed door de
sociale klasse waartoe eenhuishoudenbehoort,nietdoordeleeftijdvan
dehuisvrouw,maarweldoordemate
waarin devrouw buitenshuis werkt.
Degenen diegehele dagen buitenshuis werken kopen minder in het
straatkanaal enmeer indeoverige
kanalen. Bijdiegenen die geenbetaaldebaanbuitenshuishebben,zien
we hettegenovergestelde.
Diegenendieeenhalvebaanbuitenshuis hebben of enkele dagenper
week buitenshuis werken, hebben
ongeveer even vaakhetstraatkanaal
als de overigeaankoopkanalenalsfavoriet aankoopkanaal.
ad H2:Winkelgebondenheid en
prijsbewustheid zijn vaninvloedop
de keuzevanhetfavoriete aankoopkanaal,nietde interactietussenbeide
variabelen. (Zeer) winkelgebonden
huishoudens kopen meer inhet
straatkanaal enminderindeoverige
aankoopkanalen(Zeer)prijsbewuste
huishoudens kopen minder in het
straatkanaal enmeer indeoverige
aankoopkanalen.

aankoopkanalen instedelijke gebieden. Daarnaast is hetstraatkanaal
ten opzichte vandeoverige kanalen
met name favoriet in huishoudens
waargeenkinderen(meer)thuiszijn.
Ditgeldttevensvoordehuishoudens
waar dehuisvrouw ouder isdan 50
jaar. Huishoudens waarin dehuisvrouw jonger isdan30jaar hebben
daarentegendeoverigekanalenvaak
alsfavorietaankocpkanaal. Integenstelling tot hypothese 1beïnvloedt
leeftijd van de huisvrouwhierwel significant de keuze vanhetfavoriet
aankoopkanaal. Dit wordt veroorzaaktdoordeconditioneringnaarde
verklarendevariabelen,welkeinbeide modellen verschillen.
Huishoudenswaardehuisvrouwjongeris dan 30jaaren waargeenkinderen aanwezig zijn kopen meerin de
overige kanalen. Huishoudens zonder kinderenofmet kinderen ouder
dan 17jaarenwaardehuisvrouw5064jaaris, hebbenvaak hetstraatkanaal alsfavoriet aankoopkanaal.
ad H4: Erisgeen invloedvandesocialeklasseopdekeuzevan hetfavoriete kanaal voor de aankoop van
mmp, welvande grootte van het
huishouden en vande verdieping

maar niet vaneen interactie tussen
deze beidevariabelen.
Zij dieop de beganegrondwonenkopen vakerinhetstraatkanaal dan in
de overige aankoopkanalen. Voor
diegenendienietop de beganegrond
wonenisditjuist andersom.
Daarnaast zienwedatéén-en tweepersoons huishoudensvakerde overigekanalen alsfavoriet kanaalhebben danhetstraatkanaal, terwijldit
bijhuishoudensmet5ofmeerpersonen juist andersom is. Huishoudens
bestaandeuit3of4personenhebben
ongeveereven vaakhet straatkanaal
als deoverige kanalen alsfavoriet
aankoopkanaal.
Hetstraatkanaal isdusm.n.favoriet
in huishoudenswaardevrouwmeer
thuisis- geenbetaaldebaanbuitenshuis, aanwezigheid vankinderenen/
of gezinsgrootte — enwaarzijouder
is en bij huishoudensin landelijkegebieden. Debezorgende melkdetailhandel profiteert derhalve nietvan
het feit dat debuitenshuiswerkende
vrouw minder tijd vindt omboodschappen tedoenenuitdien hoofde
bezorgingaan huiszoukunnenwaarderen.

ad H3: Deurbanisatiegraad oefent
invloeduitopdekeuzevanhetfavoriete aankoopkanaal, daarnaast gezinscyclus, leeftijd vandehuisvrouw
en deinteractie tussen beide.
Hetstraatkanaal ismetnamefavoriet
in landelijke gebieden; de overige

r

Tijdschrift

mimi» immmna ^mnt

p i

t

m
U.im«.hi.mJi •»•'»H!
AT+,\mj>à* m

voor

Marketing

december 1984pag. 22

»Ulli I » • » ! « • »

P'IW^M'™»»''»)*^**''*»!'»'^» Willi»'« i ' f i l

Veranderingen in kanaalkeuze in de
periode 1974-1980
In de periode 1974-1980 zien we bij
de huishoudens die in deze periode
permanent in het panel zaten, dat
69% van hen niet van favoriet aankoopkanaal veranderd is 52% van
diegenen die in 1974het straatkanaal
als favoriet aankoopkanaal hadden,
hebben dat in 1980 nog en dit geldt
voor91%vande huishoudens met de
overige kanalenalsfavoriet aankoopkanaal. Voor de periode 1977-1980
zijn deze cijfers 86% respectievelijk
72% en 94%. Kan nuhet veranderen
van favoriet aankoopkanaal inde periode 1974-1980 verklaard worden
door demografische en koopgedragsvariabelen van huishoudens? Dit is
weeronderzocht met behulpvanlogitanalyse, bij de huishoudens die zowel in 1974als in 1980als bijde huishoudens die zowel in 1977 als in 1980
in het panel zaten. Ook bijdeze analyse is het straatkanaal weer tegenover de overige aankoopkanalen geplaatst. Noch degrootte van hethuishouden, noch de mate van prijsbewustheid en winkelgebondenheid
noch het feit of de vrouw al of geen
betaalde baan buitenshuis heeft,
noch district, oefenen invloed uit op
het veranderen van favoriet aankoopkanaal voor de aankoop van
mmp in de periode 1974-1980. Wel
blijkt dat vrouwen jonger dan 40jaar
(in 1980)indezeperiode meervanfavoriet aankoopkanaal zijn veranderd
dan oudere vrouwen. In deze leeftijdscategorie zijn evenveel vrouwen
van straatkanaal naardeoverige aankoopkanalen overgestapt als omgekeerd. Dat jongere vrouwen meer
van favoriet aankoopkanaal veranderdzijn, hangtsamen met degezinscyclus. Een mogelijke verklaring zou
kunnen zijn, de aanwezigheid van
kleine kinderen kan de keuze van het
straatkanaal als favoriet aankoopkanaal bevorderen, terwijl men, wanneer de kinderen wat groter zijn, uit
budgettaire overwegingen het winkelkanaal weer als favoriet aankoopkanaal kan kiezen.
Voor de periode 1977-1980 kunnen
dezelfde relaties vastgesteld worden
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tussen demografische en koopgedragsvariabelen en de keuze van het
favoriet aankoopkanaal.
Alhoewel er samenhang bestaat tussen de verschillende demografische
en koopgedragsvariabclen en de keuze van het favoriete kanaal voor de
aankoop van mmp (de enige uitzondering is de variabele sociale klasse:
de keuze van een favoriet aankoopkanaal wordt niet beïnvloed door de
sociale klasse waartoe een huishouden behoort) moet de verandering
van straatkanaal naardeoverige aankoopkanalen worden gezien als een
ontwikkeling in de totale samenleving, die niet specifiek isvoor bepaalde groepen uit de samenleving.
De verklaring van deze ontwikkelingen en van marktaandeelverschuivingen zijn gelegen in factoren aan de
vraagkant:
—o.a. voorkeur voor one-stopshopping, gedaalde behoefte aan
voorlichting en bediening doordedetaillist - evenals in factoren aan de
aanbodzijde
—o.a. lagere prijzen bijgrotere winkels door schaalvoordelen, lagere

kostenbijzelfbediening - (zieverder
Nooteboom. Bakker en Vollebregt
1982).
Veranderingen in verbruik van mmp
in de periode 1974-1980
Tenslotte isnagegaan welke veranderingen optreden in het verbruik van
mmp wanneer men in de periode
1974-1980 van favoriet kanaal voor
de aankoop van mmp is veranderd.
Tabel 7laatzien de hoeveelheid mmp
die een huishouden in 1974 in het
straatkanaal en indeoverige kanalen
koopt als men het straatkanaal alsfavoriet aankoopkanaal heeft. Tevens
wordt aangegeven hoeveel mmp men
in 1980 koopt wanneer het straatkanaal nog steeds favoriet aankoopkanaal is, dan wel wanneer de overige
kanalen favoriet zijn geworden.
Daarnaast wordt de gemiddelde
grootte van de huishoudens die het
betreffende kanaal als favoriet aankoopkanaal hebben,aangegeven.
Eenzelfde tabel (tabel 8) is opgesteld
voor die huishoudens die in 1974 de
overige kanalen alsfavoriet aankoopkanaal voor mmp hadden.
Inovereenstemming met andere analysesishet feit dat dehuishoudens die
in 1980 het straatkanaal als favoriet
aankoopkanaal hebben gemiddeld
groter zijn dan de huishoudens die de
overige aankoopkanalen als favoriet
aankoopkanaal hebben.
Uit deze tabellen kan verder afgeleid
worden dat:
1. het totale verbruik aan mmp per
huishouden afneemt ongeacht het
feit of men alof niet van favoriet aankoopkanaal van mmp verandert en
tevens dat het verbruik in het straatkanaal iets minder snel afneemt dan
in de overige kanalen;
2. wanneer men van favoriet aankoopkanaal verandert, men maar
weinig mmp in het oorspronkelijke
kanaal blijft kopen;
3. diegenen die het straatkanaal als
favoriet aankoopkanaal hebben,
meer mmp in het bijkanaal kopen
dan diegenen die de overige kanalen
als favoriet aankoopkanaal hebben;
4. met de nodige voorzichtigheid
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vanwege hetgeringe aantal huishoudens —na correctie op huishoudgroottehet verbruikaanmmpinhuishoudens dievande overige kanalen
naar het straatkanaal overstappen
ongeveer hetzelfde blijft als in de
huishoudens die de overige kanalen
als favoriet aankoopkanatol blijven
houden. Blijkbaar leidt hetgaankopen in het straatkanaal in dit geval
niet tot een hogere consumptie van
mmp.
Deze conclusies worden bevestigd
door de data over de periode 19771980.
Conclusies voor hetbeleid vande bezorgende melkdetailhandel
Met behulp van huishoudpanelgegevens zijn veranderingen in het winkelkeuzegedrag van consumenten
voor mmp, waarbij het aandeel van
de algemene levensmiddelenhandel
enorm is toegenomen ten kostevan
de bezorgende melkdetailhandel, onderzocht.
Hierbij is gebruik gemaakt vanlogitanalyse. Deze analysemethode heeft
alsvoordeel dat meervoudige samenhangen eninteracties tussen variabelen op nominaal niveau opgespoord
kunnen worden. Het belangrijkste
nadeel van deze methode ishet grote
aantal waarnemingen dat noodzakelijk is. De bezorgende melkdetailhandel wordt thans vooral bezocht
door de huishoudens met oudere
huisvrouwen, huishoudens met kleine kinderen thuis, huishoudens in
landelijke gebieden, grote huishoudensendie waarinde huisvrouw geen
hele betaalde baan buitenshuis heeft
en die niet prijsbewust of winkelgebonden zijn. Debezorgende melkdetailhandel zalook inde toekomst veel
aandacht moeten besteden aandeze
groepen huishoudens, die veel aan
huis gebonden zijn.
Veranderingen in de keuze van het
favoriete aankoopkanaal kunnen niet
toegeschreven worden aan veranderingen in het individuele huishouden.
We zien bij alle bevolkingsgroepen
een verschuiving optredenvanbezorgende melkdetailhandel naar algew

Tabel7. Hetverbruik aan mmp inkgin 1974en 1980 bijdehuishoudensdiein 1974 helstraatkanaal
alsfavoriet aankoopkanaal voor mmp hadden
Verbruikaanmmp in kg in
HetstraatDeoverige
kanaal
kanalen

Totaal

1974: Straatkanaal
93,04
Favoriet aankoopkanaal
Gem. huisnoudgrootte:2,83

5.69

98,73

Straatkanaal
86,60
Favoriet aankoopkanual
Gem. huishoudgrootre; 3,39

11,09

97,69

66,42

72.11

1980: Overige kanalen
3,69
Favoriet aankoopkanaal
Gem. miishoudgroofte:3,03

Tabel 8. Hetverbruik aanmmp inkgin1974en 1980 bijdehuishoudensdiein1974deoverige
kanalenalsfavoriet aankoopkanaal voor mmp hadden
Verbruikaanmmpinkg 'm
HetstraatDeoverige
kanaal
kanalen
1974: Deoverige kanalen
5,77
Favoriet aankoopkanaal
Gem. huishoudgrootte: 2.88
Straatkanaal
70,17
Favoriet aankoopkanaal
Gem. huisnoudgrootte:3,29
1980: Deoverige kanalen
2,16
Favoriet aankoopkanaal
Gem. huisnoudgrootte:3,09

meen levensmiddelenkanaal voorde
aankoop van mmp.Naast aandacht
voor de eerdergenoemde groepen
huishoudens wordt door de bedrijfstakernaargestreefd dat andere huishoudens mmp bij de bezorgende
melkdetailhandel blijven/gaan kopen. Ditisvermoedelijk alleen mogelijk indien debezorgende melkdetailhandel de nadruk legtopeen zorgvuldigsamengesteld assortiment - volumineuze produkten enverse Produktendieinhoge frequentie worden gekocht - , service, gemak en vriendelijkheid. Ditzijn aspecten waaropde
bezorgende melkdetailhandel zich
positief kan onderscheiden van de
overige aankoopkanalen.
Hoewel ervoorde bezorgende melkdetailhandel kritische prijsafstanden
bestaan ten opzichte vande overige
afzetkanalen voor mmp —zo mocht
volgens respondenten ineen enquête
uit 1975het algemene prijsniveau van

Totaal

86,35

VIM

16,87

87,04

79,61

81,77

de bezorgende melkdetailhandel
hooguit 5cent hoger liggen dan bij de
overige afzetkanalen —is prijsconcurrentie geen geschikte marketingsstratégie voor de bezorgende melkdetailhandel. Ook prijsacties enallerlei aanbiedingen hebben waarschijnlijk beperkte betekenis omdat
met name melk bijde algemene levensmiddelenhandel toch al veel als
lokartikel wordt gebruikt.
Bij de service die verleend dient te
worden hoort, dat de bezorgende
melkdetaillist zijn route expliciet
maakt en dateen goed systeemvan
bestellen ontwikkeld wordt. Met dit
systeem kan tegemoet gekomen worden aande gezinsverdunning, waardoormeerhuishoudensbezocht moeten worden om een bevredigende
omzet te behalen, aan het feit dat
steeds meer vrouwen buitenshuis
gaan werken enaan eenveranderende levensstijl. Het bezorgsysteemzou
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mogelijkerwijs per gebied kunnen
verschillenomzogoedmogelijk inte
spelen op de aldaar levende wensen
en mogelijkheden.
Het instandhoudenvandebezorgende melkdetailhandel is van belang
voorbejaarden,ziekenenandereaan
huisgebondengroepenhuishoudens.
Ook is hierbij het aspect werkgelegenheidrelevant.Wilditgerealiseerd
worden dan is samenwerking tussen
de betrokken ondernemingen vereist. De groeiende samenwerkingop
regionaal niveau is hiervoor van
groot belang. Een gunstig neveneffect isdathetkopenvanmmpinhet
straatkanaal een positief effect heeft
op het hoofdelijk melkverbruik.
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ERASMUS UNIVERSITEIT ROTTERDAM
Vacature:bijdevakgroepCommerciële Beleidsvorming enCommerciële Economie van
de Faculteit der Economische Wetenschappen.

buitengewoon hoogleraar(m*)
in de Commerciële Beleidsvorming <o.4dagtaak).
Vacaturenummer: 4/575 TM
Taak: de vakgroep verzorgt het onderwijs in het bedrijfseconomisch hoofdvak
Commerciële Beleidsvorming d m v . hoorcolleges en een werkcollege.
Vanuit praktijkgeoriënteerde, beleidsanalytische aanpak wordt aandacht besteed aan
zowel het strategische als operationele marketing management.
Vande hoogleraarwordt verwacht inoverleg metdebeide anderefulltime hoogleraren
leiding te geven aan onderwijs en onderzoek.
Vereisten: van de te benoemen hoogleraar wordt verwacht, dat hij/zij:
- praktische kennis en ervaring heeft van Marketing-Management;
- een gedegen kennis heeft van de beleidsanalytische marketing, hetgeen bij voorkeur
blijkt uit een dissertatie of geschriften van vergelijkbaar niveau;
- beschikt over goede didactische kwaliteiten;
- bereideninstaat istotsamenwerkinginteamverbanden leidingtegeven inonder»ijsen onderzoekprojecten van de vakgroep;
- bereid is - voor zover de deeltijdse aanstelling dat toelaat - bestuurszaken te
aanvaarden.
Honorering: de selectie richt zich in eerste instantie op voordracht op het niveau van
een buitengewoon hoogleraar B (bruto salaris minimaal fl. 7.157,— en maximaal
fl. 10.720,— per maand bij een volledige dagtaak).
Indien echter gedurende het selectieproces blijkt dat geen der kandidaten voldoet aan
de kriteria welke gelden voor een voordracht op B-niveau, is het niet uitgesloten dat
besloten wordtdeleerstoel omtezettenopA-niveau (brutosalarisminimaal fl. 6.364,—
enmaximaal fl. 9.005,—permaandbijeen volledige dagtaak). Daarom wordenook zij
die voor een benoeming op A-niveau in aanmerking wensen te komen verzocht te
solliciteren.
Informatie:nadereinformatieoverdezefunctie kanwordenverkregen bijde voorzitter
vandebenoemingscommissie.Prof. mr.W.J.Slagter(010-525511tst3523)of Prof.drs.
J. Bunt (010-525511 tst 3049).
Schriftelijke sollicitaties met curriculum vitae en lijst van publicaties, onder vermelding
vanhetvacaturenummer binnendriewekennaplaatsing vandezeadvertentie terichten
aandeDecaanvandeFaculteitderEconomische Wetenschappen, Prof.dr. S. Cnossen,
Erasmus Universiteit Rotterdam, Postbus 1738, 3000 DR Rotterdam. Ook zij die de
aandachtwensentevestigenopmogelijkekandidaten wordenverzocht zichtewenden tot
de decaan.
Sollicitaties en aanbevelingen worden strikt vertrouwelijk behandeld.
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