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GRONDSLAGEN EN TECHNIEK VAN DE
MARKTANALYSE
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Stenfert Kroese B.V.,Leiden, Antwerpen,pp.,XV,
792. Prijs ƒ 142.25.
door Prof. Dr. Ir.Af. T G. Meulenberg
In 1950 publiceerde P.J. Verdoorn,de nestor van
het Nederlands Marktonderzoek hetboek„Grond
slagen en Techniek van de Marktanalyse". Dit
boek heeft voor de Nederlandse Marktonderzoe
kers lange tijd als handboek gediend en beleefde
een aantal, zij het ongewijzigde, herdrukken. De
omvangrijke ontwikkelingen in het marktonderzoek sinds 1950 maakten een herziening van dit
boek noodzakelijk. Het in 1980 gepubliceerde
boek van Van der Zwanen Verhulp „Grondslagen
en Techniek van de Marktanalyse", dat als opvol
ger van Verdoons boek mag worden beschouwd,
voorziet daarom in een behoefte. In hun voorwoord introduceren deze auteurs hun boek als
„... een geheel nieuwe publikatie . . . waarin de
verworvenheden van de Rotterdamse traditie
worden geconsolideerd en de moderne ontwikkelingen en inzichten op het wel zeer brede vakgebied geïntegreerd". Het boek heeft volgensde au
teurs als doelgroepen „vakbeoefenaren die een
naslagwerk willen raadplegen" en „studenten en
andere geïnteresseerden die over een studieboek
willen beschikken".
Inde traditie van Verdoorn handelen de eerste
vier hoofdstukken van het boek over de grondsla
gen van de marktanalyse en wel over het Domein
van het marktonderzoek. De marktconstellatie.
Onderzoek naar de marktsituatie en Onderzoek
naar de marktontwikkeling. Het tweede deel van
het lx>ek!>evatvierhoofdstukken over de techniek
van de marktanalyse te weten, Ontwerp en voor
l>ereiding van onderzoek. Verzameling en inter
pretatie vandata.StatistischeTechnieken en Voor
spellen. De auteurs benaderen de marktanalyse
zeer bewust als een eigen discipline en minder
nadrukkelijk dan andere auteurs op dit gebied,zo
alsGreen en Tuilin hun „Research for Marketing
Decisions",in het verlengde van Marketing beslissingen. Het domein van het marktonderzoek
wordt omschreven als „het onderzoek naar de
structuur en ontwikkeling vande markt als grondslagvan hetafzetbeleid enalsmiddelter bewaking
van de doelmatigheid van de marktbewerking".
Als uitgangspunt voor de marktanalyse hante
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ren de auteurs een mantelschema waarin het gedrag van een individu functioneel afhankelijk
wordt gesteldvaninterneenexternefactoren, van
gedragsveldspccifieke factoren, vandewijzewaarop het individu de twee laatste groepen factoren
waarneemt en evalueert, van het marktgedrag in
hetverleden en vaneen restvariabeledieongespecificeerde invloeden en toevalscomponenten omvat Het doel van de marktanalyse kan hierbij zijn
beschrijven, verklaren of voorspellen.
Onderzoek naar marktsituatie en naar marktontwikkeling vormen de hoofdthema's binnen de
„Grondslagen van de Marktanalyse". Binnen het
hoofdthema marktsituatiekomenonder meer aan
de orde marktomvang, marktverdeling: concurrentieanalyse (met de onderwerpen: marktvormen, concentratiegraad en herhalingsaankopen),
deelmarkten: segmentering en positionering (met
de onderwerpen: verkoopquoten, stratificatiefactoren, socio-economische, socio-culturele- en persoonlijkheidsfactoren).
Binnen het hoofdthema onderzoek naar de
marktontwikkeling worden onderscheiden de beschrijving van de marktontwikkeling (met de onderdelen: het algemeen ontwikkelingsproces, typologie van marktontwikkelingen, componenten
van samengestelde grootheden, samengestelde
bewegingen ensplitsingvan tijdreeksen)enverklaring van de marktontwikkeling (met de onderdelen: kwalitatiefkwantitatief, trend, prijs, inkomen,
complete marktmodellen, synthetische benadering vandirektevraagelasticiteitenen vertragingsverschijnselen).
Binnen deze structurering worden een groot
aantal concepten, modellen en methoden behandeld.Het interdisciplinair karakter van de marktanalysekomthierinduidelijk naar voren.Met name
vallen op de uitvoerige behandeling van een aantal penetratie- en adoptiemodellen voor nieuwe
produkten en van de conjunctuur- en lange golven.
Het tweededeel van hetboek,teweten „Techniek
van de Marktanalyse" bevat een hoofdstuk over
het ontwerp van marktonderzoek met algemene
onderzoeksconcepten zoalsonderzoekcyclus,planningsfasen in een onderzoek, classificatie van onderzoeksopzetten en resulterende marktproblematiek, een hoofdstuk over verzameling en interpretatie van data met de onderwerpen deskresearch, observatiemethoden, informele gespreksmethoden, enquête, panelmethoden en experimentele waarneming, een hoofdstuk over statisdsehetechnieken met beschrijvende statistieken,associatiematen, correlatie en regressieanalyse, variantieanalyse, steekproeftechiek, parametervrije
toetsen en schaaltechnieken en een afsluitend
hoofdstuk over voorspellen. Ook deze hoofdstukken zijn rijk van inhoud en worden gekenmerkt
door een grondige behandeling van de stof. Hier
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valt met name tenoemen de behandeling van de
enquête. Ook valt op dat, in tegenstelling tot veel
andere boeken op dit gebied,de behandeling van
de statistische technieken zich niet beperkt tot de
gebruikswijze vandezetechnieken inhet marktonderzoek, maar ook ingaat op kansrekening, op de
afleiding van statistische grootheden en op hun
statistischeeigenschappen.Hierdoor kandeenigszins statistisch geschoolde lezer dit boek bestuderen, zonder geregeld statistische handboeken te
moeten raadplegen.
Het hoofdstuk over het voorspellen is grotendeels een beschouwing van de in de voorgaande
hoofdstukken behandelde modellen bij het gebruik voor voorspellingsdoeleinden. Het boek
geeft duseen breed overzichtvanhet marktonderzoek.Erzijnweinigonderwerpen uithet marktonderzoek dieniet inde tekst,dan wel indeveleverwijzende voetnoten aan de orde worden gesteld.
De onderwerpen worden zorgvuldig en vaak fundamenteel behandeld. Geavanceerde onderwerpen, zoals het STEAM-model van Massy hebben
de noodzakelijke ruimte gekregen.
Het is een verdienste van de auteurs, om zo'n
compleet boek over een dergelijk veelzijdige disciplinealshetmarktonderzoek teschrijven. Tegen
deze achtergrond moet dan ook onze opmerking
worden verstaan, dat een aantal technieken, met
name multivariate technieken,naar ons gevoelen,
een watsummierebehandeling hebben gekregen.
Zo is, naast de uitvoerige behandeling van de
hoofdcomponentenanalyse geen verdere aandacht besteedaan defactoranalyse; methoden van
clusteranalyse krijgen weinigaandacht en meerdimensionale schaaltechnieken worden vrij sober
behandeld.
Ook een aantal schaaltechnieken, zoals de Li
kertschaal,de semantische differentiaal en descalometer worden ergbondig besproken. Debehandeling van de statistische problemen bij pooling
van tijdreeks- en doorsnee gegevens, beperkt zich
slechts tot de schatting van gemiddelde en variantie.Bijeen aantal punten lijkt de toelichting onvoldoende,zoalsbijvoorbeeld bijdebehandeling van
deafzetelasticiteit opp. 151,vande Mokkenschaal
opp.749 Iealinea,van„randomized response"op
p. 461 en van proefopzetten op p. 5S2.
Het boek bevat weinig drukfouten. Enkele
puntjes in dit verband zijn de uitwerking van het
elasticiteitsbegripopp.19S,hetontbreken vanonderscheid tussen schatter en verwachtingswaarde
opp. 577,+Pr (AOC)in plaats van- Pr(AOO in
formule (7.156) op p. 650 en Bernoulli in plaats
van Bernoulli op p.655.
Samenvattend menen wij dat de auteurs hun
doelstellingen hebben waar gemaakt Zij hebben
een zeer informatief boek geschreven voor student en vakbeoefenaan een waardige opvolger
van Verdoorns boek.

