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Marktonderzoek,enmetname consumentengedragsonderzoek,moet sturend
zijnvoorhetproduktontwikkelingsbeleid vandeonderneming.Deze
filosofiewordt aangeduid metde term 'researchguidance'.De onderhavige
studiehandelt overde rolvanonderzoeknaarkwaliteitsperceptie als
researchguidancevoor produktontwikkeling.Op basisvande literatuurop
hetgebied vanresearchguidance,produktontwikkeling enkwaliteitsperceptie,wordt een theoretischmodelvoor research guidance
geformuleerd.Inditmodelwordenexpliciet relaties gelegd tussende
fysieke objectieve produkteigenschappen, consumentenpercepties vanhet
produkt enhet totaaloordeel overdekwaliteit.
Hetmodelvoor researchguidancewordt empirisch geïllustreerd voorde
vleessoorten ribkarbonade ensukadelappen.Daarnaastwordt de bereidheid
vanconsumenten ommeer tebetalenvoor beterekwaliteit onderzocht.
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SUMMARY

Quality perception researchasresearchguidance forproduct development

There isadistinct consumer trend tobecomemore demanding about
quality.Ithasbeenargued that thesearch forquality isthemost
important consumer trend of the1980s.However,evidence indicates that
many consumer areunhappywith thequality theyarereceiving.A viable
strategy for firms tosustain their profitability may betoimprove the
quality of their products.Forquality improvement tobeeffective,itis
important thatmanagement and engineershave insight into theway
consumers evaluate thequality ofaproduct,asitistheconsumerwho
ultimately useshis idiosyncratic perception of thequality ofthe
product alternatives in thedecisionwhichalternative tobuy.Thismay
becalled theconsumer-oriented approach toquality.Ontheotherhand,
products ofconstant good quality have actually tobeproduced.This
requires physico-chemical product specificationswhich canbeused as
product-standards.Good product quality means thataproductmeets
defined standards.Thismay becalled theproduct management-oriented
approach toquality.It isobvious thatquality improvement canonlybe
effectuated ifbothapproaches toquality areintegrated.The following
threestepshave tobe carried out to integrate the twoapproaches:
1.Identificationofquality criteria ofconsumers inthe targetmarket;
2.Translation of these consumer criteria intechnical product
specifications;
3.Establishing methods of productionand quality control inorderto
meet technical product specifications.
Thepresent study focussesonthefirst twoof thesesteps.
In thetheoretical section,theconsumer-oriented approach toproduct
development and the concept of researchguidance arediscussed.Further,
theroleofproductquality indifferent approaches toconsumer behaviour
isreviewed.Successively,the 'traditional'economic approach to
consumer behaviour andLancaster's neweconomic theory of consumer
behaviour aredescribed.Specific shortcomings of theseapproachesare
alsodiscussed.Acknowledging the intervening roleofperceptions in

product evaluation,amodel for the formationofoverall product
judgements Isdeveloped,which isgrounded onBrunswik's lensmodel.The
model states that subjective attribute perceptions are shaped bothby
objective product characteristics and socalled socio-psychological
factors.The subjective attribute perceptions are integrated intoan
overall product judgment.The latter step iscalled the 'attribute
integrationphase'.The linkbetweenobjective product characteristics
and subjective attribute perceptions canbemodelled asa psychophysical
function.Working back from the subjective perceptions tothephysical
characteristics providesuswith thedetailed setof technical product
specifications necessary tomanufacture aproduct thatmeets theneedsof
the targetmarket.Socio-psychological factors aredefined as those
factors thatarenot physically related to theproduct,like price,brand
name,advertising etc.Though these factors doexerciseaninfluence on
theattribute perceptions,theyarenot investigated inthisstudy,as
theyarenoprime concern of product development.
Themodel for theformation ofoverall product judgments,is
empirically illustrated for consumer perceptions of thesensory quality
ofmeat.The physicalmeat characteristics weremeasured by researchers
of theResearch Institute forAnimalProduction 'Schoonoord' atZeist.
Themeat cutsused inthisstudy arearepresentative sample of thetotal
consumermarket for thesemeat cuts intheNetherlands.Consumer dataon
themeat cutswere collected at thecentral testfacility ofamarket
researchagency atRotterdam.The sample consisted of384mainpurchasers
ofmeat inthehousehold.The consumer datawere related tothephysical
product characteristics,thusproviding insight into the phychophysical
relations.For bothmeat cuts (pork ribchop and blade stake),the
quality perceptionat thepoint ofpurchase ismainly based onthe
perceived freshness and theamount ofvisible fat.At themomentof
consumption,thequality perception ismainly based ontheperceived
flavour/texture characteristics and theamount ofnon-meat components in
themeat cut.The relationships between theconsumer judgements and the
physicalproduct characteristics differ between theproducts.This
clearly illustrates thatnogeneral ruleexists for the translationof
consumer judgments toproduct specifications.The translation should be
carried out formeat cuts separately.
For pork ribchops,itisshown that the criteria consumers areusing

tojudgequality at thepoint ofpurchase,arenot inlinewith the
criteriaused intheconsumption experience.Inphysical terms,the
technical specifications thatapork ribchop should fulfilinorder to
bepositively evaluated by consumers atpoint ofpurchase (lowpHand
relatively high cooking losses)areopposite to thestandards that should
bemet tobeevaluated positively intheconsumption experience.Thismay
verywell lead todissatisfactionwith thepurchasemade,and inthelong
run itmay even contribute toanegative imageof this particularmeat
cut.Education extensiononmeat should therefore playan important role
inguiding consumers intheir chocie ofmeat.
Anothermotive foradjusting product quality toconsumer's needsmaybe
toobtain better prices forone'sproduct.In chapter six the surplus
value ofbetterquality isinvestigated for the twomeat cuts.Using the
Gabor-Granger methodology,consumers'willingness topay forbetter
quality isquantified and related to the consumer-characteristics
'qualitymindedness','perceived risk','age','family size','usage
frequency'and 'having ajoboutside thehome'.For bothmeat cuts
perceived quality exerted asignificant influence onwillingness topay.
Forpork ribchopquality mindedness exertsasignificant influence on
thewillingness topay,while forblade stake frequency of consumption
didso.
Itmay beconcluded thatadjusting product quality toconsumers'needs
isanimportantmeans toretainoreven increase afirm'smarketshare,
butalso toobtain better prices forone's product.As itisthe consumer
whoultimately decideswhichproduct tobuy,itisessential tostudy
quality from thepoint ofviewof theconsumer.From thisstartingpoint,
technical standards canbeformulated that should bemet byproduction.
The present study provides amodel forcarrying out this translation.The
methodology presented here,ishelpful tolinkquality perception to
objective product standards.In thisway quality perception research can
actas research guidance forconsumer-oriented product development.

1.INLEIDING

De onderhavige studiehandelt over de rolvanonderzoeknaar
kwaliteitsperceptie als research guidance voor produktontwikkeling.
Recent isde term 'researchguidance'meer inde belangstelling gekomen
(bijv.Schogt enBeek, 1985).Met deze termwordt bedoeld dat
marktonderzoek, enmet name consumentengedragsonderzoek, sturend moet
zijnvoorhet produktontwikkelingsbeleld vande onderneming.De filosofie
waarop het begrip research guidance betrekking heeft isdevolgende.
Consumenten zijnsoeverein enkopen die produkten diehun behoeftenhet
best bevredigen,binnen debeperking vanonvolledige informatie,tijd,
geld etc.Eenonderneming issuccesvoller naarmate zebeter instaatis
omproduktenaan tebiedendiede behoeften vandedoelgroep bevredigen.
Teneinde succesvol tekunnen opereren zaleenonderneming de behoeften
vandeconsumentenmoeten identificerenendeontwikkeling vannieuwe
produkten cq.deaanpassing van bestaande produktenmoeten baserenop
consumentenbehoeften.Research guidancewordt hier gedefinieerd als
marktonderzoek tenbehoeve vanhet produktontwikkelingsbeleld vande
onderneming.Een centraal aspect van research guidance ishet vertalen
vanconsumentenoordelen overhet produkt intechnische specificatiesdie
gerealiseerd moetenworden inhet produktieproces.Aangezien eenprodukt
voor consumentenmeer isdanalleenhet fysieke produkt,heeft research
guidance ookbetrekking opaspecten die sterk aanhet produkt gerelateerd
zijnzoalsdeverpakking endeprijs.
Het belang vanresearch guidance voor hetmarktsucces vaneen
onderneming wordt treffend geïllustreerd met hetvolgende citaatvanJack
Givens,Director ofSalesOperations bijChrysler (Givens,1980). Hij
gaat indit citaat inophet succesvanJapanse importmerken opde
Amerikaanse automarkt.De catastrofale gevolgen voor deAmerikaanse
automobiel industrie,begin jaren '80zijnalgemeen bekend.

'...what theJapanse do isfind outwhat weAmericanswant.And then
they build those features and values into their cars.And thenthey
price themwherever theyhave tobepriced ...Today,theimport
cars provide theprimary source of individualexpressionand the

primary succes symbolamong abroad spectrum ofcarowners...Their
carsoffer theambiance,thepracticality and theoperating economy
thatAmericanswant.People are buying imports today because they
like them,because they're right for the times.And any other excuse
weuse for their succes just isn'tworth adamn'.

Indeze studiekomt dewijzewaarop kwaliteitsperceptieonderzoek kan
dienenals researchguidancevoorproduktontwikkeling aandeorde.Voor
demeeste consumenten isdekwaliteit vanprodukteneen cruciale factor
inhetaankoopgedrag (e.g.Verhallen endeNooy,1982;Sloan etal.,
1986).Het streven naar goedekwaliteitwordt zelfsdebelangrijkste
consumententrend vande jaren80genoemd (Parasuraman,1985)enhet isde
verwachting dathet belang dat consumentenaankwaliteit hechten inde
toekomst noggroter zalworden (GFK-Marktforschung, 1986).
Voor ondernemingen isproduktkwaliteit een cruciale strategische
variabele.Eenkwaliteitsstrategie endedaarop aansluitende consumentensegmentatie zijndoorPeters enWaterman (1982)geïdentificeerd als twee
cruciale determinanten vansuccesvol ondernemen.Een kwaliteitsstrategie
kanechter alleen succesvol zijn alsdeproduktkwaliteit ookalszodanig
door consumenten herkendwordt.Dit benadrukt het belang vaneen
consument-gerichte kwaliteitsbenadering: de produktkwaliteit dient
afgestemd tezijnopdewijzewaarop de consument dekwaliteit
percipieert.Omdezekwaliteitsprodukten ookdaadwerkelijk tekunnen
produceren ishetnoodzakelijk dat de consumentenpercepties 'vertaald'
worden intechnische parameters dieals standaard voor de produktiefasen
gelden.Indien consumenten echter eenduidelijk 'foutief'beeld hebben
vanhet produkt-zodenkenveel consumenten tenonrechte datbotervetter
iadanmargarine (Steenkamp etal.,1986)- kandoelgerichte voorlichting
naast of inplaatsvanproduktontwikkeling wenselijk zijn.
Indeze studiewordt onderzocht opwelkewijze onderzoek naarkwaliteitsperceptie kandienen als research guidance voor produktontwikkeling.
Inhoofdstuk 2wordt de theoretische achtergrond vanhet onderzoekbesproken.Hierbijkomen debegrippen research guidance,produktontwikkeling enkwaliteitsperceptie(-onderzoek) achtereenvolgens aandeorde.Op
basisvande literatuurwordt eenalgemeen theoretischmodelvoor
researchguidance geformuleerd.Hetmodelwordt empirisch getoetst voor
twee produkten: ribkarbonade ensukadelappen.Inhoofdstuk 3wordt de

methodologie vandeze empirische studies besproken.Dehoofdstukken4en
5 gevenachtereenvolgens de resultatenvoor ribkarbonade en sukadelappen
weer.Hoofdstuk 6behandelt demeerwaarde vanbeterekwaliteit:wat zijn
consumenten bereid extra tebetalenvoorproduktenvanbeterekwaliteit?.
Hoofdstuk 7 sluithet rapport afmet eenalgemene discussie en
conclusies.

2.THEORETISCHEACHTERGRONDVAN HETONDERZOEK

2.1 Research guidanceenproduktontwikkelingIndecontext van
strategischmarketingmanagement

Indezeparagraaf zalenigeaandacht besteed worden aan research
guidance enproduktontwikkeling indecontextvan strategisch marketing
management.De overige paragrafen vandithoofdstuk behandelendeplaats
vankwaliteitsperceptieonderzoek indezecontext.
Research guidance iseenmin ofmeer continue ondernemingsactiviteit,
dieerop gericht ishet produktontwikkelingsbeleid vande onderneming af
testemmenop resultaten vanmarktonderzoek,enmetnamevanconsumentengedragsonderzoek.Eenmarktgerichte onderneming zalregelmatig onderzoek
(laten)doennaar depositie vanzijnprodukten,deproduktenvan
concurrentenende behoeftenvan consumenten.Toch zaleen onderneming
niet iederemogelijkheid diezichopdemarkt voordoet aangrijpen.Het
produktontwikkelingsbeleid vandeonderneming moet passenbinnenhet
strategischkadervandeonderneming.Marketing management als
strategische activiteit heeft nade tweedewereldoorlog eenhogevlucht
genomen.Een belangrijk aspect van strategischmarketing management is
het bepalen inwelkemarkten ofconsumentensegmenten deonderneming met
welke produkten actiefwilzijn (AbellenHammond,1979;Abell, 1980).
Figuur 2.1 geeft eenoverzicht vandevijf belangrijkste 'marketcoverage' strategieën.

/?sFiguur 2.1.De belangrijkste 'marketcoverage'strategieën.Bron:Abell
(1980).
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Indeprodukt/markt concentratie concentreert de onderneming zichop
èèn specifiekemarkt diemet èènprodukt(groep)bediend wordt.Deze
strategiewordtmeestal doorkleine ondernemingen gevolgd.De tweede
strategie isprodukt specialisatie.De onderneming richt zichdanmet
zijn produkt(groep)opalle consumenten.Vanuit deaard vandegrondstof
zoudenzuivelcoöperatieshieronderkunnenvallen.Inhetgeval van
marktspecialisatie staathet bedienenvaneenbepaald marktsegment met
eenbrede rangevanproduktenvoorop.Te denkenvalt bijvoorbeeld aan
Nutricia.Selectieve specialisatie betekent dat deonderneming zijn
verschillende produkten aanverschillende marktenaanbiedt waarbijde
produkten onderling endemarkten onderling nauwelijks samenhang
vertonen.Eendergelijkemarkt-coverage strategievindtmenvaak bij
conglomeraten.Inde 'full-coverage'strategie bedient deonderneming de
totalemarktmet eengroot assortiment aanprodukten.Te denkenvalt
ondermeeraanUnilever.
Binnenhetkader vandemarktwaarin de ondernemingwil opereren,kan
deonderneming zijnprodukt-portfolioanalyseren.Portfoliowordt
uitgevoerd voor 'StrategieBusinessUnits' (SBU).EenSBU iseen produkt
of eenproduktgroep welke vanuit demarkt alseeneenheid kanworden
beschouwd enbinnen deonderneming alseen strategische eenheid kan
wordengehanteerd (zieKotier,1984voor details).De opbouwvaneen
portfolio vanSBU's isvangrote betekenis vooreen regelmatige cash
flow,voor demogelijkheid omregelmatig innieuwe produkten tekunnen
investeren,voorhet behalen vaneengunstig rendement ophet
geïnvesteerd vermogen enuiteindelijk voor decontinuïteit vande
onderneming.Er zijneengroot aantalmethodenvan produkt portfolioanalyse ontwikkeld.Hieronder zalde bekendste procedure,deprodukt
portfolio-analysevandeBostonConsultingGroup,kortwordenbesproken.
ZieWind (1982)vooreenbespreking vanandereprocedures.
DeBostonConsulting Group analyseert deprodukt portfolio vaneen
onderneming opbasisvan tweecriteria:
- marktgroei,verdeeld in:groot (meer dan10%per jaar)enklein (minder
dan10%per jaar);
- relatief marktaandeel,verdeeld in:groter danèèn (d.w.z.groter dan
degrootste concurrent)enkleiner danèèn (kleiner dandegrootste
concurrent).
Uitgangspunten vandeanalyse zijn: (1)produktenmet een relatief

marktaandeel groter dan1genereren eengrotere cash-flow dan produkten
met eenrelatief marktaandeel kleiner dan1en,(2)produkten In snel
groeiende markten (marktgroei >10%) vergen grotere investeringendan
produkten inlangzaam ofniet groeiende markten (marktgroei < 1 0 % ) .
Figuur 2.2 geeft de produkt portfolio matrix vandeBoston Consulting
Group weer.

Figuur 2.2.Produkt portfolio matrix vandeBoston Consulting Group.
Bron: Wind (1982).
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De Strategie Business Units worden opgrond vanhunwaarde op deze
criteria invier groepen ingedeeld:
1 De groep metgrote marktgroei enklein marktaandeel,de 'Problem
Children'.Devraag tenaanzien vandeze business units luidt of zij
zich kunnen ontwikkelen totbusiness units meteengroot marktaandeel.
De onderneming zalernaar streven omhet 'Problem Child' ineen'Star'
te veranderen. Indeze Problem Children moet dusgeïnvesteerd wordenom
een groei vanklein naar groot marktaandeel tebewerkstelligen. Hierbij
bestaat uiteraard hetrisico datditniet wordt gerealiseerd.
2 De groep metgrote marktgroei eneengroot marktaandeel, de 'Stars'.
Deze business units leveren noggeen grote cash flows.Ermoet soms

zelfsnog inwordengeïnvesteerd.Zijzijnechter de leveranciers van
cash flowsvoor detoekomst.
3De groepmetkleinemarktgroei eneengrootmarktaandeel,de 'Cash
Cows'.Deze produkten leveren decash flowsvoordewinst ende
investeringen inde 'ProblemChildren'ende 'Stars'.
4 Degroepmetkleinemarktgroei enkleinmarktaandeel,de 'Dogs'.Deze
businessunits leveren eenkleinewinst,somszelfsverlies op.Zij
moetenuit deprodukt portfolioworden verwijderd.
DeBostonConsulting Group onderscheidt devolgende strategieën ten
aanzienvandebusinessunits inde produkt portfolio
'Build' :vergroot hetmarktaandeel.Dit isde strategie voordeProblem
Children.
'Hold'

:handhaaf hetmarktaandeel.Dit isde strategievoor deCash
Cows.

'Harvest':vergroot de cashflowopkorte termijn.Dit isde strategie
voor deDogs entwijfelachtigeCash Cows.
'Divest' :liquideer deprodukten eninvesteer inandere produkten.Deze
strategie behoort bijDogs.
Uithet bovenstaande blijkt dat produktontwikkeling geenop zichzelf
staande ondernemingsactiviteit is.Produktontwikkeling vindt plaats inde
contextvanstrategischemarketing planning enprodukt portfolio-analyses
kunnen (mede)bepalenwelke produktenwelenwelke produkten niet
ontwikkeld ofgeherpositioneerd moetenworden.Zozalvolgens deBoston
ConsultingGroup-analyse,produktontwikkeling met betrekking tot 'Problem
Children* teprefereren zijnbovenhetuitbouwenvanhet produktassortimentvan 'Dogs'.
De portfolio analyse benadering vandeBostonConsulting Group heeft
eenaantalnadelen.Inhetkader van deze studievoert het tever omhier
diepopin tegaan.ZiehiervoorLilienenKotier (1983).Deze auteurs
vergelijken debenadering vandeBostonConsulting Group ookmet een
aantalandere portfolio analysemethoden.

Produktontwikkeling
Indemarketing literatuurwordt veelaandacht geschonken aande
introductievannieuwe produktenenhetherpositioneren van bestaande
produkten (bijv.Pessemier,1977;Shocker enSrinivasan,1979;Wind,
1982;Urbanetal.,1987).Denuvolgende bespreking vanhetprodukt-

ontwikkelingsproces ishoofdzakelijkontleend aanUrban etal. (1987).
Produktontwikkeling heeft betrekking ophet ontwikkelen vande
belangrijkste 'benefits' diehet produktmoet leverenaan consumenten,de
psychologische positionering van deze benefits tenopzichte van
concurrerende produkten endewijzewaarophet produkt zijn benefits
middels fysiekekarakteristieken moet leveren.De belangrijkstebenefits
kunnenworden samengevat inde '^CoreBenefitProposition' (CBP).DeCBP
omvatde essentiële benefits diehet betreffende produkt onderscheiden
van de concurrerende produkten.DeCBPmoet aanconsumentenworden
gecommuniceerd viahet produkt zelf envia reclame,distributie eneen
bepaalde prijsstelling.DeCBP moet specificerenwathet produkt aande
consument tebiedenheeft enwaarom dezeeigenschappen voorhemofhaar
belangrijk zijn.Zo isdeCBPvanBecelhet hoge percentage meervoudig
onverzadigde vetzuren,datvoor consumenten belangrijk isomdat dithet
cholesterol gehalte helpt verlagen.De CBP vanLinera (voorheenEra)is
de fijne smaak enhet lagevetgehalte.Twee anderevoorbeelden: deCBP
vanOvertoom isde snelle levering vaneenzeergroot aantal
kantoorartikelen envanDuracell batterijen isdeCBP dat zevijfmaak
langermeegaandananderebatterijen.
Urban etal.(1987)hebben eenprocedure ontwikkeld omdeCBP vaneen
produkt teidentificerenen teontwikkelen.Deze procedure isweergegeven
infiguur2.3.De procedure bestaat uit eenmanagement component eneen
consumenten component.
Deeerste stap inhet produktontwikkelingsproces betreft deidentificatievannieuwemogelijkheden.Nieuwemogelijkhedenkunnenontstaan door
technologische ontwikkeling,acquisities,actiesvan concurrenten,resultatenvan research endevelopment,ideeënvanklanten,personeel etc.Er
zijneenaantalmethoden ontwikkeld omde identificatievannieuwe
mogelijkheden testuren (Urbanetal,1987;pp.73-87).Dezenieuwe
mogelijkheden zullen door deonderneming alleenuitgewerkt worden indien
zepassen binnenhet strategischmarketing planvande onderneming.
Het isbelangrijk dat nieuwemogelijkheden,voor zover die passen
binnenhet strategische planvandeonderneming,ineenvroeg stadium
wordenvoorgelegd aanconsumenten.Ineerste instantie zaldit
consumentenonderzoek kwalitatief vanaard zijn.Eennieuw produktidee (of
eenmodificatie vaneenbestaand produkt)moetworden besprokenmet
consumenten omde sterke enzwakke puntenvanhet concept beter inkaart
8

Figuur 2.3.Het produktontwikkelingsproces.Bron:Aangepast vanUrban,
Hauser enDholakia (1987).
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tekunnen brengen.Groepsdiscussies,diepteinterviewsenandere
kwalitatieve techniekenzijnhiervoor hetmeestgeschikt.
Eenproduktconcept kanopbasisvankwalitatief consumentenonderzoek
wordenaangescherpt enverbeterd.Vervolgensmoet eengrootschalig,
representatief consumentenonderzoek worden uitgevoerd omde opiniesvan
consumenten tekwantificeren.De gestructureerde enquête ishiervoor het
meest geschikte instrument.Opbasisvandezeenquêtekunnenmodellenvan
het consumentenkeuzegedrag wordengekwantificeerd.
Het perceptiemodel identificeert debelangrijksteaspectenwaarop
consumenten het produkt eneventuele concurrerende produkten beoordelen
engeeft inzicht inhoeconsumenten produkten scorenopdeverschillende
aspecten.Perceptieanalyse heeft betrekking opde psychologische
positionering vande produkten.De belangrijkste perceptieanalyse
techniekenzijn factoranalyse enmultidimensional scaling.
Het evaluatiemodel beschrijft hoeconsumenten de produktaspecten
gebruikenbijhet evaluerenvanprodukten.Het relatieve belang van
produktaspecten indevorming vaneenoordeelwordt gekwantificeerd ener
kanworden onderzocht of consumenten voor bepaalde dimensies een ideale
scorehebben.Het evaluatiemodel istegebruiken omdeCBP teformuleren.
Belangrijke evaluatieanalyse techniekenzijnregressie-analyse,PREFMAP
(Carroll,1972)enLINMAP (Srinivasan enShocker, 1973).
Segmentatieanalyse wordt toegepast omteonderzoeken opde consumenten
relatief homogeen zijninhunevaluaties ofdat erduidelijke segmenten
indemarkt bestaan.Indienhet laatstehet gevalis,kanhetzinvol zijn
ommeerdere produkten teontwikkelen die ieder tegemoet komenaande
behoeftenvaneenspecifiekmarktsegment.Voor eeneffectief marketing
beleid ishetbelangrijk dat deconsumentensegmenten teidentificeren
zijnopbasisvan socio-economische endemografischekenmerken,
mediagedrag etc.Segmentatieanalyse wordtmeestaluitgevoerd met behulp
vanclusteranalyse omde segmenten teonderscheiden endiscriminantanalyse omde segmenten tebeschrijven.
Keuzemodellenkwantificerenderelaties tussenevaluaties en
keuzegedrag.Inveelgevallenzaleenpositieve evaluatie niet leidentot
aankoopvanhet produkt.Keuzegedrag wordtvaakgemodelleerd met
logitanalyse.
Het individueelvoorspelde keuzegedrag kanwordengeaggregeerd over
respondenten ommarktaandeel,afzetvolumee.d. tevoorspellen.Twee
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factoren diehierbijnog speciale aandacht verdienen zijndemerkbekendheid: hoeveel consumentenkennen ookhet produkt,endete
realiserengewogen distributie (vgl.Magnin,1982). Bij levensmiddelen
bijvoorbeeld,zijnveel consumenten niet bereid omeenbepaald produkt te
kopenals zedaarvoor speciaalnaar eenanderewinkelmoetengaan.Op
basisvandeproduktiekosten enhetvoorspelde marktgedrag,waarbijbij
niet-duurzame consumptiegoederen het niveauvanherhaalaankopen nogeen
belangrijke rolspeelt,moet hetmanagement beslissen omhet produktwel,
niet ofmisschien teintroduceren.Eennegatieve beslissing betekent dat
het produkt zelfsnabelangrijke aanpassingen naar allewaarschijnlijkheid nietvoldoende cashflowzalgenereren.Indien de beslissing
'misschien'luidt,betekent dit dat eengewijzigde versievanhet produkt
waarschijnlijkwel aandedoor deonderneming gestelde (rendements-)
eisenvoldoet.Demarketing-,research endevelopment-endeproduktieafdelingenmoeten tezamenhet produkt aanpassen.Indiende aanpassingen
beperkt zijn,kanhetgewijzigde produkt geëvalueerdwordenmet deinhet
kwantitatieve consumentenonderzoek geschatte perceptie,evaluatie en
keuzemodellen (depijlenA enB infiguur2.3).Bijgrote veranderingen
kanhetnodig zijnomdemogelijkhedenopnieuw teevaluereneneennieuw
kwalitatief enkwantitatief consumentenonderzoek uit tevoeren (pijlCin
figuur2.3).Wanneer uiteindelijk beslotenwordt omhet produkt te
introduceren zullenookeenprijs-,reclame-en distributiestrategie
moetenwordengeformuleerd.Hetuiteindelijkeproduktontwerp iseen
specificatie van (Urbanet al,1987;pp.99):
-dedoelgroep vanconsumenten endemarkt;
A-deCoreBenefitProposition;
\-de psychologisch positionering vanhetprodukt tenopzichte vanzijn
ƒ concurrenten;
/
/-de fysiekekarakteristieken vanhet produkt die deCBP moetenvervullen;
\
^--initiëleprijs-,reclame-en distributiestrategie.
Alvorens het produkt teintroducerenkaneventueel nog een testmarkt
wordenuitgevoerd.Een testmarkt isondermeer bruikbaar voorhet bepalen
vandeoptimale prijs,reclame endistributiemix.

Kwaliteit
Indehuidige studie richtenwijonsniet opde totale evaluatie van
het produktmaaropdekwaliteitsperceptie vanhet produkt.Voorde
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..meeste consumenten isdekwaliteit vandeprodukten eencruciale factor
inhet aankoopgedrag (Verhallen endeNooy,1982;Sloan etal.,198A;
Folkers,1986;Glerum-vanderLaan,1986;Steenkamp,1987a;b). Het
streven naarkwaliteit isdebelangrijkste trend inhet consumentengedrag
vande80-er jarengenoemd (Parasuraman etal.,1985). Consumenten eisen
eenhogerekwaliteit inprodukten dan inhetverleden (Takeuchi en
Quelch, 1983), enhet isdeverwachting dat hetbelang vankwaliteit voor
consumenten inde toekomst nog zal toenemen (GFK-Marktforschung, 1986).
Voor ondernemingen isproduktkwaliteit ookeen cruciale strategische
variabele.Porter (1980)stelt inzijnboek 'CompetitiveStrategy'dat
^4-het aanbiedenvanproduktenvansuperieurekwaliteit alsondernemingsstrategie leidt tothogere prijzen eneenhoger rendement ophet
geïnvesteerde vermogen (ROI).Anderzijds zalde onderneming ookhogere
prijzenmoeten berekenen omdat deproduktle-enmarketingkosten vaneen
kwaliteitsstrategie hoger zijn.Alsgevolg van dehogerekosten ishet
marktaandeel vankwaliteitsprodukten volgensPorter beperkt.
De relaties tussen relatieve produktkwaliteit (het kwaliteitsniveau
vergelekenmet concurrerende ondernemingen)enandere strategische
ondernemingsvariabelen isineenaantal studiesempirisch onderzocht.
Deze studiesmaaktengebruik van deProfit Impact ofMarket Strategies
(PIMS)data base.Indeze studieswerd gevonden datproduktkwaliteit een
4Ç-positief effect heeft ophet rendement ophet geïnvesteerd vermogen ende
prijs,maar ookophetmarktaandeel; deinvloed vankwaliteit opkosten
wasniet significant (Schoeffleretal.,1974;Buzzell etal.,1975;
BuzzellenWiersema,1981;Phillips etal.,1983;Buzzell enGale,1986;
Luchs,1986;Gale,1987;JacobsonenAaker,1987).Porter'shypothese dat
produktkwaliteit positief gerelateerd isaandekostenennegatief samenhangt met hetmarktaandeelwordt empirisch dusniet ondersteund.Figuur
2.4 geeft de relatie tussende relatieve produktkwaliteit,marktaandeel
enrendement opgeïnvesteerd vermogenweer,zoalsdiegevonden isinde
PIMSstudies.
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Figuur 2.4.Relatie tussen relatieve produktkwaliteit,marktaandeel en
rendement opgeïnvesteerd vermogen.Bron:Buzzell enGale
(1986).
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Buzzell enGale (1986)kwamen opgrond vandePIMS studies tothet in
figuur2.5 weergegevenmodel betreffende de relaties tussenproduktkwaliteit enwinstgevendheid (rendement opgeïnvesteerd vermogen).

Figuur 2.5.Hetverband tussenproduktkwaliteit enwinstgevendheid.Bron:
Buzzell enGale (1986).
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De belangrijkste causale relaties inhetmodelvanBuzzell enGalezijn:
1.Superieure relatievekwaliteit wordt bereikt dooreencombinatie van
eengoed produktontwerp,goed produktiemanagement eneen juistekeuze
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vandedoelgroepwaaropmenzichricht.
2. Superieurekwaliteit stelt eenonderneming instaat ombinnenzekere
grenzen hogere prijzen te realiseren enhetmarktaandeel uitte
breiden.De prijsalskwaliteitsindexkanhierbij ondersteunend
werken.
3.Doorhetvergrotenvanhetmarktaandeelkrijgt eenonderneming schaalvoordelen enkostenvoordelen opgrond van 'leereffecten'.Fine (1983)
hypothetiseert verder dat,onafhankelijkvan leereffectenviaeen
hogerverkoopvolume,kwaliteit ook direct samenhangtmet deleercurve.
De gemiddelde kostenpereenheid vaneenkwalitatief superieur produkt
zullenvolgensFine sneller dalendandekostenvaneenminder goed
produkt omdat de leereffecten inhet eerste gevalgroterzijn.
4.Groterewinstgevendheid ishet gevolgvandehogere prijzen,kosten
die lager ofgelijk zijnaandievande concurrenten enandere
voordelen zoals eenhogere bezettingsgraad.

Uit het bovenstaande blijkt het belang vanproduktkwaliteit alskeuze
criterium inhet consumentengedrag enals strategische ondernemingsvariabele.Dewijzewaarop de consument dekwaliteit percipieert is
hierbijvandoorslaggevend belang aangezienhijuiteindelijk beslistwelk
produktwordt gekocht.Ditwordt ookerkend indePIMS studies,aangezien
bijdedataverzameling aanmanagerswordt gevraagd omdekwaliteit te
beoordelen vanuit het perspectief vandeafnemer/consument.
Indeandere paragrafen vandit hoofdstuk zalnader ingegaanwordenop
dewijzewaarop de consumentkomt toteenoordeel over dekwaliteit.De
verschillende elementenvandeconsumenten component vandeproduktontwikkelingsprocedure (zie figuur2.3)zullenhierbijopnieuwaande
ordekomen.Zijzijndan toegespitst opdekwaliteit vanhetprodukt.

2.2De 'traditionele'economische benaderingvanhet consumentengedrag

Indeeconomische theoriewerd totvoor delaatste vijftig jaar
nauwelijks aandacht besteed aanproduktkwaliteit alsvariabele inhet
consumentengedrag. Inde 'traditionele'economische benaderingwerdhet
produkt homogeenverondersteld,d.w.z.vanuniformekwaliteit.De
consument Isvolledig geïnformeerd over dekwaliteit enstreeft naar
nutsmaximalisatie.Hijkanzijninkomen bestedenaaneeneindig aantal
14

goederen,die iedervooreenbepaalde prijswordenaangeboden.Iedergoed
verschaft eenzekernut pereenheid enisnaar hoeveelheid deelbaar.Zie
Phlips (1974)vooreenuitgebreide bespreking vandeaxiomatavande
traditionele economische benadering vanhet consumentengedrag.Het
traditionele economischemodelvanhet consumentengedrag kanalsvolgt
wordengeformuleerd:

(2.1)maxU(x)

onderdevoorwaarde:

(2.2)p'x=Y

waarbij:
U(x)=denutsfunctie voor degoederen
x

= (nxl)vectorvan goederen

p

= (nxl)vector vanprijzenvande goederen

Y

= besteedbaar inkomen

Erkanwordenafgeleid dat,onder bepaalde vooronderstellingen (Phlips,
1974),eennaarnutsmaximalisatie strevende consument zijn inkomen
zodanig overdegoederenzalverdelen dat de ratiovanhetmarginalenut
vanieder paargoederen gelijk isaanhunprijsratio (2ewetvan Gossen):

(2.3)

U(x) / U ( x )

=

Pl

Chamberlin (1933)was eenvandeeerste economen dieeropweesdatde
marktsituatie vanhomogenegoederen eerderuitzondering dan regel is^).
Inzijninvloedrijke boek 'TheTheory ofMonopolistic Competition'merkte
hijopdat 'itisevident thatvirtually allproductsaredifferentiated,

X

) . Andere economenwarenClark (1918a,b),Sraffa (1926),Hotelling
(1929),Robinson (1933)enTriffin (1940).Zo steldeClark (1918a;p.
16): 'There issowide afield inwhich adifference betweenthe
goods offered bydifferentmakers isone of theessential features
of thecompetitive struggle that this isreally the typical case
rather than theexception'.De grote doorbraak inhet economische
denkenwerd echter bewerkstelligd doorChamberlin's 'TheTheory of
Monopolistic Competition' (Schneider,1967).
15

at least slightly,and that overawide range ofeconomic activity
diffentiationisof considerable importance' (Chamberlin,1933;pp.57).
Als alternatief voor produktdifferentiatie gebruikte hijkwaliteitsverschillen (Chamberlin,1953,zie ookWhite,1936,pp.644).Verschil in
kwaliteit tussen deproduktenvormt debasisvoorhetverschilin
voorkeurvan consumenten voor produktalternatieven. 'Where such
differentiationexists,even though itmay be slight,buyerswillbe
paired by sellers,not by chance and at random (asunder pure
competition)but according to their preferences' (Chamberlin,1933;pp.
56). De notie van produktheterogeniteit heeft geleid toteen groot aantal
studieswaarin produktkwaliteit alsvariabele isopgenomen.Deze studies
hadden betrekking opkwaliteit inrelatie totdeaanbodzijde vande
markt: 'qualityasacompetitiveweapon' (bijv.Abbott,1953,1955;
DorfmanenSteiner,1954;Brems,1948,1957;Leiand,1977,Leff1er,
1982), devraagzijde vandemarkt (bijv.Houthakker,1952;Theil,1952;
Lancaster,1966,1971,1979)ende totalemarkt (bijv.Rosen, 1974).
Inhet literatuuroverzicht vandeeconomische theorie beperkenwijons
totdeeconomische theoriemet betrekking totproduktkwaliteit als
variabele diedevraag naar produkten beïnvloedt.Hierbijzullenwe
alleenaandacht schenkenaandenieuwe economische theorievanhet
consumentengedrag vanLancaster.Vanalle economische theorieënvanhet
consumentengedrag heeftLancaster's theorie indemarketing namelijk de
meeste aandacht gekregen (bijv.Nicosia,1974;Ryans,1974;Ratchford,
1975, 1979;Hauser enSimmie,1981;Hauser enGaskin,1984;Hauseren
Shugan,1983;Wierenga, 1984).

2.3Lancaster's theorievanhet consumentengedrag

Lancaster heeft eeneconomische theorievanhet consumentengedrag
ontwikkeld diehierin afwijkt vande traditionele economische theoriedat
de consument nutniet rechtstreeks aanprodukten ontleent,maaraande
karakteristieken of attributen vanprodukten.Lancaster ziet ieder
produkt alseenbepaalde combinatie vankarakteristieken.De consument
koopt eenprodukt of eencombinatie van produkten omaanhun
karakteristieken nut teontlenen.Lancaster (1971;pp.20)stelthet als
volgt:
'The relationship between characteristics and people isexpressed by
/
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their preferences.We assume that theinterest ofconsumers isin
characteristics,not ingoods per se.Thus theindividual consumer
has preferences,in thefirst instance,over the setof
characteristics collections.Any preferences concerning collections
ofgoodsarederived preferences,aparticular goods collection
being preferred over another only because the collectionof
characteristics associated with the former ispreferred tothe
collection of characteristics associated with thelatter'.

Veel produkten bezittenmeer danèènkarakteristiek,enveelkarakteristiekenkunnengeleverdworden doormeer danéén produkt.Lancaster
definieert karakteristieken alsde objectief meetbare eigenschappen van
deprodukten die relevant zijnvoor dekeuzesvanconsumenten (Lancaster,
1971; pp.114-115).
Lancaster veronderstelt datde consument zijn inkomen opzodanige wijze
verdeelt over degoederen,dathijhetnut,dathijontleent aande
karakteristieken die doorde produkten geleverdworden,maximaliseert.
Verderwordt aangenomen dathetmarginale nutvaneenkarakteristiek niet
negatief is.HetmodelvanLancaster kanalsvolgtwordengeformuleerd:

(2.4)maxU(z)

onder devoorwaarde:

(2.5)p'x<K

met:

(2.6)z

=Bx

(2.7)x,z ^ 0

waarbij:

z = (rxl)vector vankarakteristieken
x= (nxl)vectorvan produkten
B- (rxn)consumptietechnologie matrix dieaangeeft hoe den produkten
wordengetransformeerd inrkarakteristieken.
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p= (nxl)vectorvandeprijzenvande produkten
U(z)= nutsfunctie voorde karakteristieken
K = budget

Vergelijking (2.6)geeft de relatieweer tussenproduktenen
karakteristieken.Een elementvande consumptietechnologiematrixB,b-M,
geeftaanhoeveel vaneenkarakteristiek z^verkregenkanworden door
consumptievanèèneenheid x.i.De consumptietechnologie matrix is
identiek voor alle consumenten.
Hetkeuzeprobleem voorde consumentkan intwee stappenopgelostworden.Eerstmoet dezogenaamde 'efficiency frontier1 worden geconstrueerd.
Op deefficiency frontier liggendehoogst bereikbare combinatiesvan
karakteristieken die eenconsument met eenbepaald budgetkankopen.De
efficiency frontier isonafhankelijk vandenutsfunctie vandeconsumenten.Een consument diezijnnutwilmaximaliseren zalinzijnkeuzegedrag
uitsluitend dieprodukten (d.w.z.combinaties van karakteristieken)
kopen,dieopdeefficiency frontier liggen.Produkten diebinnende
efficiency frontier liggenwordennamelijk volledig gedomineerd door
(combinaties van)produktendie opdeefficiency frontier liggen.Dit
impliceert dat er,gegeven dehoeveelheid karakteristieken vaneen
produkt,eenmaximum prijs iswaarvoor eenprodukt nogkanworden
verkocht,onafhankelijk vandevoorkeuren vande consumenten.Indien een
produkt erg duur is,zalhet binnendeefficiency frontier liggenen
zodoende nooit door consumentenworden gekozen.Inde tweede stap bepaalt
de consument opgrond vanzijnnutsfunctiewelke (combinaties van)
efficiënte produktenhijkoopt.De gekozen combinatiewordt bepaald door
de raaklijnvan de indifferentiecurvemetdeefficiency frontier.
Kwaliteit isgedefinieerd alsdehoeveelheid van ieder vandekarakteristieken per eenheid vanhet produkt (Lancaster,1971;pp.122).
Andere economenhebbenkwaliteit opeen soortgelijkewijze gedefinieerd
(bijv.Brems,1948;Houthakker,1952;Abbott,1953;Griliches,1971;
Rosen,1974;Leiand,1977,Leffler,1982).Kwaliteitsverandering isde
verandering inhoeveelheid karakteristieken pereenheid vanhetprodukt.
Indiendehoeveelheid vanèènofmeerkarakteristiekenwordt vermeerderd
entegelijkertijd dehoeveelheid vanèènofmeerandere karakteristieken
wordt verminderd daniser sprakevanhorizontale kwaliteitsverandering.
Verticalekwaliteitsveranderingheeft betrekking opde situatie datde
18

hoeveelheid vanèènofmeerkarakteristiekenwordtvermeerderd of
verminderd, terwijldehoeveelheid vande overige karakteristieken
ongewijzigd blijft (Lancaster, 1979).
Met hetLancastermodelkunnendeeffectenvanprijsveranderingenenvan
horizontale enverticalekwaliteitsveranderingen geanalyseerdworden.De
wijzewaarop ditgebeurt zalgeïllustreerd wordenvoor eenmarktsituatie
vandrie produkten entweekarakteristieken.
Steldat ineenmarkt drie produkten,x^,X2enX3voorkomendieper
eenheid verschillende hoeveelhedenkarakteristieken z^enZ£leveren.
Veronderstel verder dat devolgende relatie tussenkarakteristieken en
produktenbestaat:

z

z

l

=

2

1

5

6

x

l

4

5

1

x

2

x

3

Dit betekent dat èèneenheid vanx^,1eenheid vanz^en4eenhedenvan
Z2levert,enz.Veronderstel verder datdeprijzenvanx^,X£ enX3
respectievelijk fl.0,25, fl.0,50 en fl.0,40 zijn.Per guldenkanmen
dus4xi» 2x2 °f2,5x3kopen.De hoeveelheid z^enZ2dieverkregenkan
worden door èènguldenaanx^,X2ofX3 tebesteden,wordt verkregen door
hetaantaleenheden z\ enZ2dat pereenheid vanx^,X2ofX3 verkregen
wordt tevemenigvuldigenmethetaantaleenhedenx^,X2ofX3datper
guldengekochtkanworden.Het resultaatis:
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Ter illustratie:hetgetal4 onder de ingang (z]_,x^)betekent dat een
consument4 eenheden z^krijgt indienhijèènguldenaan x± besteedt.
Veronderstel dathet budget vandeconsument fl. 1 , — is (generalisatie
naar andere budgetten iseenduidig).De efficiency frontier bijeen
budgetvanfl.1 , — isweergegeven infiguur2.6.De efficiency frontier
isverkregendoor decombinaties (z^,Z2)dieverkregenkunnenworden door
hethele budget aanx^,X2ofX3 te bestedenweer tegeven indetweedimensionelez-ruimte.Inde figuur zijndeze combinaties aangeduid met
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X,Y enZendelijndieX,Y enZverbindt isdeefficiency frontier.

Figuur 2.6.Horizontale enverticale kwaliteitsverandering inhet
Lancastermodelvoordrie produktenen tweekarakteristieken.
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Uit figuur 2.6 blijkt datalle drie produkten efficiënte keuzeszijn.
Welk produkt ofwelke combinatie van produktengekozenwordt,is
afhankelijk vandenutsfunctie vande consument.Opgeaggregeerd niveau
wordt hetmarktaandeel vanieder produkt bepaald doordenutsfuncties van
de individuele consumenten.
Eenaspect van figuur 2.6 verdient speciale aandacht,x^ isvan
slechterekwaliteit danX2 (x^ levertminder z^ènminder Z2per eenheid
dan X2). x^ isechter tocheenefficiënt produkt aangeziendeprijsvan
xi dehelft isvandeprijsvan X2.
Stelnudat dekwaliteit vanX2verlaagd wordt tot 4z^ en4z2per
eenheid, terwijldeprijs constant blijft.Dit iseenvoorbeeld van
verticale kwaliteitsvermindering. Dehoeveelheid z^enZ2dienu
verkregenwordt indienhet hele budget uitgegevenwordt aanX2zal
afnemenvan 10z^ en10z2 tot8z^ en8z2 (puntY' infiguur 2.6).Doorde
kwaliteitsverslechtering ligtX2niet langer opdeefficiency frontier en
zaldusverdwijnen vandemarkt.De prijsvanX2zouminimaal moeten
dalen tot fl.0,42 omhet opdeefficiency frontier tehouden.
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Het effect vaneenhorizontale kwaliteitsverandering kanookin
Lancaster's modelgeanalyseerd worden.Steldatdehoeveelheid T.\ per
eenheid X2 toeneemt van5naar7endehoeveelheid z^ afneemt van5naar
4. Indiendeconsument zijnhele budget spendeert aanX2dankrijgt hij
14z^ e n 8 Z 2( P u n t Y " i n figuur2.6).Y" isgelegenopde nieuwe
efficiency frontierX-Y"-Z enisduseen efficiënt produkt.De
nutsfuncties vande consumenten endekostenfunctievande onderneming
bepalen ofdezehorizontalekwaliteitsverandering winstgevend isvoorde
onderneming.Indien bijvoorbeeld het gewijzigd produkt goedkoper iste
produceren danhet oorspronkelijke produkt endeonderneming hierdoor in
staat isdeprijs vanX2 teverlagenvan fl.0,50 tot fl.0,25 dan levert
X2 28Z;L en16z2pergulden op.De aangepaste versie vanX2domineert dan
*1enX3endeze tweeproduktenzullen,ceteris paribus,vandemarkt
verdwijnen.
Uithetbovenstaandevoorbeeld blijkt datmenmetbehulpvanhet
Lancastermodel deeffectenvanprijswijziging enhorizontale en
verticalekwaliteitsveranderingen kanbestuderen.Kennisvanconsumentenpreferenties isechternodig ommarktaandelen tekunnen bepalen.Het
modelvanLancaster heeft echtereenaantalbeperkingen.Sommige vandeze
beperkingenzijnmeer technischvanaard enwordenhierniet besproken.
ZiehiervoorLancaster (1971),Hendier (1975),Lucas (1975),Ladd en
Zober (1977)enRatchford (1979).
Eénbeperking vanhetmodel vanLancaster isechter speciaal relevant
voordehuidige studie.Lancaster veronderstelt datde consumentenvoorkeurenuitsluitend gebaseerd zijnopfysieke,objectiefmeetbareprodukta

ttributenendat consumenten daarover volledig geïnformeerd zijn.Hij

houdtgeenrekeningmet dewijzewaarop consumenten informatieuitde
omgeving verwervenenverwerken.Dit zogenaamde 'perceptievraagstuk'komt
indevolgende paragraaf aandeorde.

2.4Fysiekeproduktkarakteristiekenenconsumentenpercepties:debenaderingvanBrunswik

Inveelstudies isgevonden datdeconsumentenpercepties vanproduktattributenkunnenafwijkenvandeobjectievewaardevandieattributen.
ZovondWierenga (1984)datdegepercipieerde hoeveelheid vitamineCin
groentennauwelijks samenhingmet dewerkelijke hoeveelheid vitamineC
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(r=0,02).Termorshuizen (1982)rapporteerde dat41%vande respondenten
vanmeningwas datvollemelk.meer dan10%vet bevat enSteenkamp,
Wlerenga enMeulenberg (1986)vonden datechte boter alsvetterwerd
gepercipieerd danmargarine.Deze bevindingen illustrerenhet belangvan
\s het opnemenvan depercepties vanproduktaspecten alsaparte factor in
consumentengedragsmodellen.
De perceptie vaneenattribuut kandusafwijkenvandewerkelijke
waardevan eenattribuut.Redenenhiervoorkunnen ondermeer zijnde
beperkte tijd diede consument ter beschikking heeftvoor iedere
afzonderlijkeproduktbeoordeling,debeperkte informatieverwerkings^vcapaciteit,de imperfecte informatie overhet produkt,het beperkte
vermogen omfysiekekarakteristieken waar tenemen (denk bijvoorbeeld aan
kleurschakeringen)ende invloed vansocio-psychologische factorenzoals
reclame (Bettman,1979).Bovendien abstraheert deconsument meerdere
fysieke produktkarakteristieken om tekomen totdeperceptie betreffende
eenmeer algemeen produktattribuut (HauserenSimmie,1981).Ter
illustratie:een consument kandehoeveelheid vet,eiwit,koolhydraten,
vitamineA envitamineC pereenheid vaneenprodukt gebruiken bijhet
vormenvaneenperceptie tenaanzienvandevoedingswaarde vanhet
produkt.Hierdoor zalhet aantalperceptuele attributenwaarop een
consument deprodukten beoordeelt doorgaans geringer zijndanhet aantal
fysiekekarakteristieken.
Afgezienvande invloed vansocio-psychologische factoren (ziehieronder)geeft figuur2.7 het basisproces vandevorming van produktoordelen
door consumentenweer.Inditmodel zijnde fysiekeproduktkarakteristiekendebasisvoorattribuut-percepties enishet overall-oordeel ten
aanzienvaneen produkt gebaseerd opdeperceptievanhet produkt opde
attributen.
Een fysiekekarakteristiek kandeperceptie opmeerdere attributen
beïnvloeden.Verder zullen doorgaansmeerdere fysiekekarakteristieken de
perceptie opeen bepaald attribuut beïnvloeden.Hetmodel ismet succes
toegepast doorTybout,Hauser enKoppelman (1978),HauserenSimmie
(1981),Holbrook (1981)enTybout enHäuser (1981).Opgemerkt zijdat
beide 'verbindingen' inhetmodel,depsychofysische relatiesende
integratie vanattribuut-percepties,opzichzelf alzeerveel onderzoek
hebbengegenereerd.De attribuut-integratie isvooral bestudeerd inde
psychologie enhet consumentengedragsonderzoek, terwijlde psychofysische
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Figuur 2 . 7 . Een model voor de vorming van o v e r a l l produktoordelen. Bron:
Holbrook (1981).
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relaties onderwerp vanstudiezijnindepsychofysica .Hierbijdient
opgemerkt datereenaantalduidelijke verschillen bestaan tussende
traditionele'psychofysica endewijzewaarop psychofysische relaties
"innendehier beschreven benaderingwordenonderzocht.
i«Dehiergehanteerde definitievanpsychofysica isaanzienlijk ruimer
dandedefinitiediegangbaar isindetraditionele psychofysische
studies.Indecontextvandevormingvanoverall produktoordelen
wordt psychofysica gedefinieerd opdewijzedieisvoorgesteld door
Stenson (1982): 'Broadlydefined,psychophysics isthestudyof
relationships among asetofphysically defined variablesandasetof
variables presumed tobeindicatorsofthepsychological counterparts
of thephysicalvariables.'
2.Intraditionele psychofysische studies staatoverhetalgemeende
relatie tussenafzonderlijke fysische variabelenenhununivariate
psychologische representaties ('sensaties')centraal.Inhetvoorgesteldemodelkunnenzoweldefysische variabelealsdepsychologische representatie ervanmultivariate groothedenzijn.
3«Intraditionele psychofysische studies spitst deinteresse zichmet
nametoeopmethodenomdepsychologische variabelen valide temeten
enopdemathematische vormvandepsychofysische functie (Stenson,
1982).Hetuitgangspunt bijhetbeschrijven vandepsychofysische
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verbanden ishierbijde fysiekevariabele:gegeven bepaaldewaarden
voordefysischegrootheid,totwelkepsychologische representatie
leidtdit?Inhetkader vanonderzoeknaarkwaliteitsperceptie als
researchguidancevoorjproduktontwikkelingishetdoel juist
omgekeerd: gegeveneenconsumentenbeoordeling,welke fysische
grootheid ofgrootheden gevenhiertoeaanleiding?Dientengevolge isde
aandacht sterkgericht opdeverklarendewaardevande beschikbare
fysischegrootheden.De exactemathematische vormvande
psychofysische relaties,hetzijlogaritmisch (Fechner'swet)hetzij
exponentieel (Stevens'wet)staat indit type studiesminder centraal.
Indiendeverklarendewaardevandebeschikbare fysische grootheden
gering blijkt,isdit eenindicatiedatmet behulpvandegangbare
methoden fysiekegrootheden gemetenwordendieslechts ingeringemate
relevantzijnvoor de consumentenbeoordeling.Uitgaandevande
centralewaardevandeconsumentenbeooordeling, zaldeaandachtzich
dandienen terichtenopverbetering van dezemethoden enopde
ontwikkeling vannieuwemeetmethoden diewèlrelevantiehebbenvoor
het consumentenoordeel.Consumentgerichtejroduktontwikkelingdient
gebaseerd tezijnoppsychofysische relatieswaarinde subjectieve
attribuut-percepties deteverklaren groothedenzijn.

Hetmodelvoordevormingvanoverallproduktoordelen isafgeleid van
Brunswik'sLensmodel dat indepsychologie isontwikkeld (Brunswik,
1943,1952,1955,1956;PostmanenTolman,1959).Brunswik bestudeerdehet
gedragvaneenindividu ineenonzekereendynamische omgeving.Zijn
aandachtwasmet namegericht opderelaties tusseneenpersoon enzijn
omgeving.Hijsteldedatdebelangrijkstemanierwaarop eenpersoonzich
aanpast aanzijnomgeving isdoor zijnvermogen ominformatie of 'cues'
opeencompensatorischemanier tegebruiken inhetvormenvanpercepties.
Dit ishetprincipevan 'vicarious functioning'.
Brunswik ontwikkeldehet 'Lens-model'omderelatiestusseneen
objectievevariabele of 'distalvariable'endeperceptievandeze
objectievevariabeleweer tegeven.HetLensmodel isweergegeven in
figuur2.8.
Het belangrijkste aandachtspunt inhetLensmodel isde overeenkomst
tussendewerkelijkewaardevandeobjectievevariabele endeperceptie
van_dezevariabele:achievement.Aangezien dewerkelijkewaardeniet
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Figuur 2 . 8 . Brunswik's Lens model. Bron: Hammond, Hirsch en Todd (1964).
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lmulus-dimensies:de'proximalcues'.Tucker (1964)heeft aangetoond

«atdecorrelatieofachievement (r a )tussendewerkelijkewaardevaneen
variabeleendeperceptievandievariabele ontleedkanwordeninvier
componenten:(1)desterktevandelineaire relatie tussendedistal
variableendeproximalcue(ecologicalvalidity=»Re),(2)desterktevan
delineaire relatie tussendeproximalcuesendeperceptievandedistal
variable (cueutilization=Rs),(3)dematewaarindeecologische
validiteitvaneenproximal cue(r£ e )overeenkomtmethetbelangdathet
individuaandecuehechtbijhetvormenvanperceptie (r i s )en(4) de
ffl

atewaarindeniet-lineairecomponentinderelatie tussendistal
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variable enproximal cuesgecorreleerd ismet deniet-lineaire component
inde relatie tussen proximal cuesenperceptie.
HetLensmodelwasoorspronkelijk,ontwikkeld omdevorming van
percepties teanalyseren.Het isechter ookmetveelsucces toegepast op
oordeelsvorming inhet algemeen (bijv.Hammond etal.,1964).HetLens
modelheeft eenaanzienlijke invloed gehad ophetdenken inde
psychologiemet betrekking totdewijzewaarop individuen oordelen
vormen.Slovic enLichtenstein (1971,pp.655-656)merktenhierover op
dat: 'Thelensmodelhasproved tobeanextremely valuable framework for
conceptualizing the judgmentprocess'.
Hetmodel zoalsweergegeven infiguur2.7 verschilt vanhetLens model
opdrie belangrijke punten (Holbrook, 1981).Teneerste ishetLensmodel
geformuleerd met betrekking totèènobjectieve variabele,terwijl inhet
model voordevorming vanoverall produktoordelenmeerdere objectieve
variabelen onderscheidenworden.Vrijrecent ishetLensmodel echter
gegeneraliseerd naarmultiple objectieve variabelen (Castellan,1972;
Cooksey enFreebody,1985,1987).Ten tweede zijn proximal cuesinhet
Lensmodel externe omgevingsvariabelen diehet individu beïnvloeden,
terwijlde percepties inhetmodelvandevorming van overall
produktoordelen zich inhetgeheugen vanhet individu bevinden inplaats
van indeomgeving vanhet individu.Rozeboom (1972)heeft echter gesteld
dathetLensmodel zonder fundamentele problemen toegepast kanwordenop
beoordelingssituaties met interneproximal cues.Tenderde ishetLens
model gericht opachievement,dematevan overeenstemming tusseneen
objectieve variabele eneenindividu's perceptievandievariabele.In
hetmodel vandevorming vanproduktoordelen iseendergelijkemaatstaf
vrijwelnooit beschikbaar,aangezienermeestal geenobjectieve relatie
bestaat tussen objectieve produktkarakteristieken ensubjectieve overall
produktoordelen (Holbrook enMoore,1981;Tapp,1984).Dit^betekentdat
deconsument doorgaans geengoed of fout oordeelkangeven,omdat ergeen
maatstaf bestaat omcorrectheid vaneenoordeel te toetsen.De
formulering vanhetmodelvandevorming vanoverallproduktoordelen is
echter inovereenstemming met recente sociaal-psychologische studies
waarin eveneensgeen objectieve achievement maatstaf beschikbaarwas (zie
Holbrook,1981 voor referenties).
Nauwverbonden aanhetLensmodel ishet principevan 'Representative
Design'.Brunswik vindthetvanjiruciaalbelangvoojrdevaliditeitvande
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onderzoeksresultaten_datde stimuli die ineenonderzoekgebruiktworden
representatief zijnvoor deomgeving vandatindividu.Het gebruikvan
factoriëleproefopzetten,waarin stimuliwordengeconstrueerd opbasis
vaneenbeperkt aantaldimensies enenkeleniveaus perdimensie,wijzen
Onderzoekers indeBrunswik traditieaf:
'Brunswik'sprimary concernwaswith theexperimental designswhich
provide thedata forpsychologicalmeasurement.He rejected the
classical ideal of theone-variable designand foundmodern
multivariate design inadequate.Insuchsystematic designs,both the
values of theindependent variables and themanner of covariation
among variables arearbitrarily and artificially restricted.
Systematic designmust bereplaced byrepresentative design inwhich
situations characteristic of theorganism'snatural-cultural habitat
are sampled.Measurementmust not beallowed tointerferewiththe
patterns ofvariableswhich occur inuncontrolled environmental
situations' (PostmanenTolman,1959,pp.659-660).

Bijgevolg veronderstelt Brunswik dat destimulusdimensies gecorreleerd
2

ijn (zie figuur2.8).Ingevalvanmeerdere objectieve variabelen leidt

e

en 'RepresentativeDesign'ook tot correlaties tussende objectieve

variabelen.Indien hetnietmogelijk isomde totalepopulatievan
stimuliaanrespondenten voor te leggen,zalvoorhetonderzoek een
representatieve steekproef vandestimulimoetenwordengetrokken
(Brunswik, 1955).
Inhetmodelvandevorming vanoverall produktoordelen (ziefiguur
'•7)worden deattribuut-percepties alleengevormd opbasisvande
fysieke produktkarakteristieken.Percepties kunnenechter ook beïnvloed
Wordendoor eengroot aantalandere factoren,dieniet direct fysiekaan
ne

t produkt gerelateerd zijn,zoalsdeprijs,demerknaam,het imagovan

dewinkelwaarinhet produktwordt aangeboden,reclame,artikelen inde
Consumentengids,groepsinvloeden etc.Deze factorenzullen kortheidshalve
Wordenaangeduid met 'socio-psychologischefactoren'omzete
onderscheiden vande fysieke aspecten vanhetprodukt.
Het isinprincipemogelijk omdeeffectenvan socio-psychologische
factoren opdeattribuut-percepties tekwantificeren.Een recentvoorbeeld isdestudievanSteenkamp (1987a).Indezestudiewerd ondermeer
heteffect vandeprijsvanhet produkt endewinkelwaarinhet produkt
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gekochtwas opde sensorische,gezondheids-enhoudbaarheidsperceptie van
cervelaatworst gekwantificeerd.
Inhetkader vanonderzoek naarkwaliteitsperceptie als research
guidancevoor produktontwikkeling zijnmetname de relaties tussen
fysieke produktkarakteristieken enattribuut-percepties relevant (cf.
Urbanet al., 1987;Hauser enSimmie, 1981).Vandaar datwijonsindeze
studie beperken totde fysiekekarakteristieken enhun relatiemet
percepties.
Hetmodelvoor devorming van overall produktoordelen isook bijzonder
goed toepasbaar in studies naar dekwaliteitsperceptie van produkten.Het
kwaliteitsoordeel over eenprodukt iseenoverall produktoordeel (Jacoby
etal.,1971;Olson,1972;Wimmer,1975;Maynes,1976,Kupsch etal.,
1978; Etgar enMalhotra,1981,Steenkamp,1987c)enhet isgebaseerd op
deperceptie vanhet produkt opdekwaliteitsattributen (Kawlath,1969;
Wimmer,1975;Kupsch etal«,1978;Etgar enMalhotra,1981;Junen
Jolibert,1983;Erickson enJohansson,1985;Steenkamp,1987c,1988).

2.5Twee benaderingenvankwaliteit alsoverall produktoordeel

Marketing van produktengaat ervanuit dat deprodukteigenschappen in
overeenstemming moetenzijnmet de behoeftenvandeconsument.Inhun
dagelijksmarktgedrag hanterenconsumenten enproducenten kwaliteit voor
deduiding vanpositieve ennegatieve produkteigenschappen.Kwaliteit is
een "totaal-oordeel"voorhet produkt.Het isechtervanbelang omte
realiseren datkwaliteit voor consumenten ietsheelanderskan betekenen
danvoor producenten.Hierbijkaneenonderscheid gemaaktworden tussen
eenproduktgerichte eneenconsumentgerichte benadering vankwaliteit.

Produktgerichte benaderingvankwaliteit
,. y Producenten hebbendeneigingkwaliteit alseenobjectieve grootheid
vanhetprodukt tezien (kwaliteitsklassen bijeieren,appels,doperwten
enz.).Kwaliteitwordt danvaakgedefinieerd intermenvan technische
specificaties teneindehet produktproces tekunnenbeheersen.Indeze
visie iseenproduktvangoedekwaliteit alshetvoldoet aande
technische specificaties (Juran,Gryna enBingham, 1974).Kwaliteit is
"fitness for sale".Kwaliteitscontrole vindt plaats door toetsing vanhet
produkt aanvooraf gespecificeerdenormen.Implicietwordt er hierbij
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vaakvanuitgegaandat ereenalgemeengeldende voor alle consumenten
eenduidigekwaliteit bestaat.Als zodanig sluitde produktgerichte
kwaliteitsbenadering aanbijdeLancaster traditie,waarbijdematrixvan
consumptietechnologie identiek verondersteld wordtvooralle consumenten
endekarakteristieken geformuleerd zijn inobjectief meetbare
grootheden.Demethoden tervaststelling vandewaarden vande elementen
vanconsumptie-technologie matrixzijnhiermee inovereenstemming.De
produkt-gerichte kwaliteitsbenadering kenmerkt zichdoorhet feitdat
produkteigenschappenafzonderlijk isolatiewordengekwantificeerd.Dit
kanfysisch-chemisch plaatsvinden,maar ook sensorisch.
Bijhet fysisch-chemisch metenwordt ernaargestreefd ondergestandaardiseerde omstandigheden,volgens eengestandaardiseerde procedure aan
eenproduktkengetallen toe tekennenvoordeprodukteigenschappen.Ter
illustratiewordt hierkort demethodevan dripverliesbepaling
beschreven.Bijdezebepalingwordt eenplakvan2,5 cmdikte eneen
gewichtvanongeveer 150grammeteencelstof inlegvel (10x15 cm)op
eenstyrofoamschaaltje gelegd enmet polyethyleenverpakkingsfolie
afgedekt.NaA8uur bewaren bij4°Cworden demonsters afgedepten
ter

uggewogen.Hieruitwordt het dripverlies berekend.Door dergelijke

gestandaardiseerde methodenwordt de reproduceerbaarheid vandemetingen
vergroot.Dealdusgemetengrootheden vanhetprodukt (meteenhogemate
v

an reproduceerbaarheid)wordenwel objectieve ofobjectief gemeten

produkteigenschappengenoemd.
Produkteigenschappen, diekunnen fungerenalsprikkel (stimulus)voor
eenbepaald zintuig,kunnen ookgekwantificeerdwordenmet behulpvan
8

ensorischonderzoek.Hierbijworden proefpersonengebruikt omop

analytischewijzekengetallen toe tekennen aanprodukteigenschappen.Dit
gebeurt doormiddel vanpsychofysisch meten.Psychofysisch meten isdoor
F

££jters (1983)omschrevenals 'hetmetenvan intensiteiten van sensaties

en

het beschrijven vande functionele relatie tusseneenbepaald type

sensatie endebijbehorende stimulus (smaak-ofgeurcomponent)1.Hetis
hierbijbelangrijk eenduidelijk onderscheid temaken tussen 'sensaties'
en 'percepties'.Percepties zijncomplexe bewustzijnsinhouden,diezijn
°Pgebouwd uitkleinere elementen,de sensaties (Frijters,1983).Inhet
Psychofysisch onderzoekwordt ereveneensnaargestreefd dereproduceerbaarheid vandemetingen zogrootmogelijk tedoenzijn.Uitgangspunt
hierbijisdat de relatie tussende stimulus ende sensatie algemene
29

geldingskrachtheeft voorde betreffende stimulus enhet betreffende
zintuig.Met anderewoorden de relatie tussenhetprodukt enende
produkteigenschappen (inLancaster's terminologie de consumptietechnologiematrix)isidentiekvooralleconsumenten.Teneinde eenzogroot
mogelijke reproduceerbaarheid indegemeten functionele relatie tussen
stimulus ensensatie tebewerkstelligen,wordt inpsychofysisch onderzoek
gewerkt ondergecontroleerde enwaarmogelijk gestandaardiseerde
omstandigheden.Daarbijwordt bijdit typeonderzoek overhet algemeen
gebruik gemaakt vangetrainde of 'expert'-panels.De respondentenworden
opgevat als replicaten tervaststelling vaneen relatie tusseneen
stimuluseneensensatie,die specifiek isvoor deze stimulus-sensatiecombinatie.Çegevende sterkenadruk opde reproduceerbaarheid vande
meetresultaten,kanhetpsychofysisch meten ookgekarakteriseerd worden
alseenobjectievemanier vanmeten.

Consumentgerichtebenadering vankwaliteit
Indeconsumentgerichte visie opkwaliteitwordt benadrukt datde
produktkwaliteit niet losgezienkanwordenvande bestemming vanhet
produkt.Eenprodukt dient tervervulling vanbehoeftenvandeconsument.
Behoeftenkunnen tussenconsumenten verschillen,hetgeen betekent dater
nietnoodzakelijkerwijs èènbestekwaliteit is.Voor eenconsument is
kwaliteit "fitness foruse".Anders gezegd,kwaliteit isdematevan
geschiktheid voorhetgebruikwaarvoor de consument het produkt bestemd
heeft (Kawlath,1969;Juran,1974;Wimmer,1975;Genth,1981;Box, 1984).
Een produktkanvoor deene toepassingsmogelijkheidwèlvangoedekwaliteitzijnenvoor eenandere toepassingsmogelijkheid niet.Zokan
bijvoorbeeld eenbepaald merkmargarine bijzonder geschikt zijnvoor
gebruik opdeboterham,maar ongeschikt voor bakken enbraden.Evenzokan
een bepaald produkt indeogenvandeeneconsument wèlvangoedekwaliteit zijn,terwijlhet dat inde ogenvaneenandere consument nietis.
ZieSteenkamp (1988)voor eenverdere theoretische analysevande
consumentgerichte visie opkwaliteit.
De consumentgerichte benadering vanhet begripkwaliteit sluit meer.aan
bti_benad[eringvan,Brunswik,aangezien indezebenadering ruimte gelaten
wordt voorhet feitdat verschillende consumenten de relatie tussen
produkt enprodukteigenschappen opverschillendewijzenkunnen
percipiëren.Verschillende consumentenkunnenverschillende produkteigen30

