Ontevredenheid over aangekochte produkten
of diensten blijkt een veelvoorkomend consumentenorobleem te ziin. Toch onderneemt
het meiendeel van de'consumenten nlet of
nauwelijks actle bll ontevredenheid. Wel actle
ondernemen betekent negatleve mond-totmondreclame verspreiden, van merk of leverancier veranderen of een klacht indienen.
Aan deze laatste vorm van actie heeft de producent het meest. De organisatie heeft zo de
mogelijkhe~dde getroffen klant en mogelijk
andere (ook potentiele) klanten te behouden.
Bovendien verschaft een klacht informatie
over hoe soortgelijke klachten in de toekomst
vermeden kunnen worden.
Het rapport analyseert uitvoerig de eigenschappen van markten, produkten en consurnenten in relatie tot klachten. Zo blijken bijvoorbeeld de prijs van een produkt en het
aantal aanbieders op een markt bepalend te
zijn voor het aantal klachten dat wordt ingediend. Daarnaast spelen de houding van de
consument ten opzichte van het klagen en de
ervaring met klagen een rol.
Consumenten die klagen zijn vaak jonger en
e klahoger opgeleid dan consumenten d ~ niet
gen. Er wordt meer geklaagd over duurzame
produkten dan over niet-duurzame. Klachten
worden meestal rnondeling geuiC een kleine
meerderheid van ontevreden consumenten
blijkt telefonisch te klagen. Klagen gebeurt
rneestal rechtstreeks. Slechts enkelen maken
hun ontevredenheid kenbaar aan een derde,
onafhankelijke partij, zoals een consymentenorganisatie.
Be wijze waarop een organisatie klachten behandelt en de (0n)tevredenheidvan de consument -hierover is van groot belang. Consumenten met goede ervaringen blijven
namelijkvaakzeer trouwe klanten. Een goede
klachtbehandeling voorkornt tevens dat consumenten negatieve rnond-tot-mondreclame
gaan verspreiden. Het is daarorn zowel in het
,belang van het bedrijfsleven als van de consurnent )om aan klachtenrnanagement te
doen.(JG)

Genoeg van:vet

k SWOKA, 1990. Genoeg van vet, M.H. Feen+Om consumenten ervan te overtuigen dat zij
te vet eten, is het beter om hen te confronteren met hun eigen (hoge)vetconsumptie. Dat
zsl oak, meer effect hebben dan alaernene
t er om gaat cokurneni
rninder vet te eten. Dat
nclusie van een ondern 1990 heeft uitaevoerd

voor de Stuurgroep Project Goede Voeding
ten behoeve van een campagne die in h G
voorjaar van 1991 van start zal gaan. De campagne is erop gericht de hoeveelheid vet van
de Nederlanders te verminderen. Bij deze
campagne wordt het bedrijfsleven (handel,
horeca en industrie) actief betrokken.
De Nederlandse consumenten staan in het
algemeen positief tegenover het matig gebruiken van vet in de voeding; zij zijn zich
bewust dat je op vet moet letten en ze kennen
de risico's van veel vet eten. Voor rneer informatie hierover hebben zij dan ook weinig belangstelling. Meer belangstelling bestaat er
voor informatie over bereidingswijzen en de
hoeveelheid vet in verschillende produkten.
De kennis van consumenten op dit laatste
punt blijkt, als het om wat meer details gaat.
ook niet groot te zijn.
Maar de belangrijkste vraag is hoe de Neder
landse consument overtuigd kan worden da
hij of zij zelf te vet eet (dit geldt voor ongevee,
80% van de bevolking). Een goede manier
hiervoor lijkt een confrontatie met de eigen
vetconsumptie (hoeveel vet zit er nu in de
eigen dagelijkse voeding) of een directe (medische) confrontatie met de gevolgen van veel
vet eten. Aan de consumenten die ervan overtuigd zijn geraakt dat zij minder vet moeten
eten en die ook daadwerkelijk moeite willen
doen om hun vetconsumptie te verminderen,
kan de campagne hulp bieden in de vorm van
informatie en door het aanbieden van produkI
ten met minder vet.(JG)

lncasso in kaart
SWOKA, 1990. lncasso in kaart. P.R. Rodrigues en G.J. Schep. Rapport nr. 102.
Het innen van schuldvorderingen roept bij
slechts weinigen positieve associaties op.
Voor een schuldeiser betekent incasso dat hij
zijn wanbetalende klant achter de vodden
moet zitten. Bij de debiteur roept het woord
incasso veelal een sfeer van intimidatie en
kosten op. Degenen die van incasso hun beroep of bedrijf hebben gernaakt -de incassanten- zullen daarentegen incasso als een interessante broodwinning zien. De afgelopen
jaren zijn er in de pers verschillende rnisstanden rond incasso gesignaleerd. Het rneest in
het oog springend waren zaken als gebrek
aan rnedewerking bij hulpverlening aan consumenten in een problematische schuldsituatie::afsluiting van gas en licht in de winter,
frauduleusren'crirnineelhandelen door incassobureaus, intimidatie, geweld en schending
7'
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Informatie over veiligheid

ek is gebleken dat de gevaarsnfwmatie bij handleidingen
rPdbtkten verbeterd kan worden. Tevlrns is gebleken dat consumenten
meer a@ndachtr a n deze informatie zouden
moeten be8tMen. Door consumentenvoorOjehtingvia andere media dient bereikt te worden, dat de Qekendheid en het belang van
evarr- en veiligheidsinformatie bij consummten worden vergroot en het gebruik van
d ~ z einformat~egestimuleerd. De veiligheid
van hetprodukt zelf zal uiteraard altijd zo goed
mogelijk moeten zijn.(JG)

Geld en eten
SWOKA, 1990. Minder geld, minder eten?
M.H.Feenstra. Rapport nr. 91.

SWOKA, 1990. Produktinformatieter preventie van ongevallen in de privbsfeer. Gevaarsen veiligheidsinformatie in handleidingen
van gebruiksprodukten. A. Venema. Rapport
nr. 95.

Eet iemand die moet bezuinigenongezonderZ
Deze vraag is weer actueel sinds de economische recessie in de tachtiger jaren de .in.komensituatie van een aantal groepen-deed
verslechteren. In het rapport Minderqeld:
De informatie i n handleidingen over moge- minder eten? wordt de aard van bezuihiah?
lijke gevaren en risico's bij onveilig gebruik en gen van huishoudens met lage inkomens&w
de instructiesvoor veilig gebruik laten te wen- geleken met die van hogere inkomens..Witfe&i
sen over. Dit blijkt uit een onderzoek waarin vooronderzoek was reeds geblekewdatt~prh
'
is nagegaanwat de kwaliteiten effectiviteit is blemen met de voeding het eerst verwa&&
van gevaars- en veiligheidsinformatie. die kunnen worden bij grotere huishoUdens3@es
a
voorkomt i n handleidingen van gebruikspro- personen of meer) met lage inkorne'RsrZUI@
dukten, zoals huishoudelijke apparaten, elek- grote huishoudens vertegenwoondlg'den
trisch geresdschap en trappen en ladders. De slechts 3%van de steekproef. Vand&mdat&
informatie is bedoeld om ongevallen tijdens onderzoeksaroeo in het venrolaonderzbek
-. :T:?irw ~b t
;
hat gebruik te voorkomen en het veilig om- toch ruimeiis. '
Het was de bedoeling, zou de uitkomsfveri dit
gaan met de produkten te bevorderen.
;
~ ~ ~ ~ ~
Uit het onderzoek blijkt, dat de hoeveelheid onderzoek wijzen i n - d e ~ ~ r i c h t i ,
oevaars- en veilioheidsinformatie die in zonde voedselbezuini~ingerrbijrbeSR_ald&isL
Landleidingen wor& gepresenteerd groot is. cooroeoen. een derdC on&tzobWarPN &
~ t ~te
e beveleh@ndehn- -'
De presentatie is in het algemeen goed te v o ~ d s e i c ~ n s u maan
noemen. Het isvoor consumenten echter niet gezond wordt verstaan s~l,l-)~!rniirderaIb3;ood,1:.
de!~,
fruit,laa
te voorspellen waar in een handleiding de me~k~rodukten,
gevaars- en veiligheidsinformatie kan wor- caroni e.d..~Q)~aoedbberdme~U&
den gevonden. Om diverse soorten lezers ('le-' ter/margarine,-hartig'beleg of
zers' en 'zoekers') te bereiken, verdient het combinati&mBntI,efd\ke~rs~
I
aanbevelina de informatie zowel voor in de blikgroente.
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Welvaartsindicatoren
.SWOKA, 1990. Be consumptieverdeling.
;M.E. Homan. Rapport nr. 87.
2et'inkomen is de meest gebruikte welvaartsdndjqator~maar niet de beste, lemand die uit
4~1je
,wil.besluit minder betaald tkgaan wer,hq&:wordt
niet vermogender, maar misiSclj'/epyel welvarender.
,d&ceokonderzoek gaf aanleiding tot het her-

Indicator van d%?
welvaart hemen, tan $$ kiden tot beslissingen ten nadele van tw
dieners. Het verschil rn wlvaart turn%
en tweevedieners blijba blj de empiriwhe in
vulling van de verdiencapciteit e n het volle
dig inkomen fzie 2) ruamellijk aanrienlijk kleiner te zijn dan w a n n e r a l l w n (aekekercwrdt
naar het inkomen. Overigens merkt de auteur
op dat de analyse mez deze indicatoren wl
nieuwe inzichten levert, maar dat niet vaststaat dat deze indicatoren ook echt beter zijn
dan het inkomen.
Bij de derde indicator(rie 3) waarbij consumptie breed opgevat wordt, vormt de opsrationalisering en met name het optellen van de verschillende componenten een essentieel
probleem. Bedoeling is alles uit te drukken in
geldelijkewaarde, maar er is geen eenduidigheid over de methode voor het vaststellen van
de prijs van de componenten. Van de methoden om de waarde van huishoudelijke arbeid
vast te stellen geeft de opportunity-cost-methode waarschijnlijk een iets realistischer
beeld dan de market-cost-methode. Bij beide
methoden bestaat het probleem dat de tijd die
aan huis~oudelijkeproduktie besteed wordt,
moeilijk meetbaar is en verschillen i n intensiteit en efflcientie van de huishoudelijke arbeid
er niet i n tot uitdrukking komen. Daar alle
componenten niet even vrij besteedbaar zijn;
.steltidearuteurhove&ien voor een wegipgs.faotor:.tes~gebrg?iken vosr de verschillende
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