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Bijveelconsumentenbeslissingen isersprake
vaneengefaseerd keuzeproces.Zogaat aande
keuzevanveelproduktenofdienstendekeuzevan
eendistributiepuntvooraf.Omeenreistekunnen
boekenisdeconsumentbijvoorbeeld veelal
aangewezenopeenbezoekaaneenreisbureau,en
deaankoopvaneensportfiets geschiedtveelalvia
derijwielhandelaar. Nietalleen detailhandelsondernemingenmaarookproducentenvanconsumptiegoederenhebbendanookbehoefte aaninzicht
inhetwinkelkeuzegedrag vanconsumenten.Voor
detailhandelsondernemingen isditinzichtvan
belangvoordeinschattingvandeaantrekkingskrachtvaneenmogelijke vestigingsplaatsmaar
ookvoordevraaghoehunmarketingbeleidhet
winkelkeuzegedrag beïnvloedt(VanGooren
Leeflang, 1993).Voorproducenten isinzichtin
hetwinkelkeuzegedragmetnamevanbetekenis
voordeontwikkelingvan distributiestrategieën.
Maatschappelijkeontwikkelingenhebbende
betekenisvanhetwinkelkeuzegedragvanconsumentenvoorhetmarketingbeleidvergroot.Tothet
middenvandezeeeuwwasdeWesterseconsument
sterkgeografisch gebondeninzijnwinkelkeuze.
Hedentendagegeldtditinminderemate.Grotere
mobiliteitvanconsumentenenontwikkelingeninde
detailhandel,zoalszelfbediening enmassadistributie,hebbengeleidtoteenminderpersoonlijke
relatietussenconsumentendetaillist.Zowelde
doelmatigheidvanwinkelen,alshetplezierin
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winkelenspelenthanseenrolindewinkelkeuze.
Ditwinkelkeuze-proceswordtgeactiveerddoorde
marketingstrategievandedetailhandel.
Hetisdanooknietverwonderlijk dathet
winkelkeuzegedragvanconsumentenruime
belangstellinggenietindemarketingdiscipline,
onderandereblijkend uitrecenteoverzichtsartikelenoveronderzoekentheorievormingopdit
gebied(Timmermans, 1993;Laaksonen,1993;
Miller, 1993).Naastde marketingdiscipline
leverenookgeografische enplanologischewetenschappenbelangrijke bijdragen opditterrein.
Hetdoelvandezebijdrage isomnaeen
globaaloverzichtvanalgemeneontwikkelingenop
hetterreinvanwinkelkeuze,eenaantal specifieke
aspectenervannadertebelichten.Opbasisvan
dezebeschouwingwordteensuggestiegedaan
voordemodelleringvanhetwinkelkeuzegedrag.
Eenaantalkernelementen vanditmodelwordt
geïllustreerd aandehandvanrecentonderzoek
naarhetwinkelkeuzegedrag tenaanzienvanverse
levensmiddelen.
2 Dealgemene structuur vanhet
winkelkeuzegedrag
Verschillendeauteurshebben classificaties
voormodellenophetterreinvanhetwinkelkeuzegedragvoorgesteld.Inonzebijdrage volgen wij
Timmermans(1993)diedevolgendegemeenschappelijkeelementen inhetwinkelkeuzeproces
onderscheidt.Winkelkeuzegedrag isdeuitkomst
vaneenindividueel besluitvormingsproces.
Consumentenwordengeconfronteerd meteen
aantalwinkelsmetverschillende objectieve
eigenschappen.Deconsumentneemtslechtseen
deelverzamelingvanallebeschikbarewinkelsin
overwegingvoorzijnkeuze.Opbasisvanhet
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subjectieve beelddatdeconsumentvanwinkels
heeft, maakthijofzijaandehandvaneen bepaaldebeslissingsregel eenkeuzetussendewinkels.
Dewinkelkeuzemodellendiezijnvoorgesteld,
hebbenalsbelangrijkgemeenschappelijk element
datzealleuitgaanvandebasisassumptiedatde
aantrekkingskrachtvaneenwinkelofwinkelcentrumhaarbasisvindtineentrade-off tussen
attractiviteitvandewinkelendeafstand totdie
winkel.Demodellenverschillenmetnameinde
matevandetailwaarindezetweecomponenten
wordenuitgewerkt.Eenbelangrijkbasismodelvoor
hetwinkel(centrum)keuzegedrag ishetmodelvan
Reilly(1931)waarinverondersteldwordtdatde
aantrekkingskrachtvaneenwinkel(centrum)opeen
consumentrechtevenredigismetdegroottevan
de(het)winkel(centrum)enomgekeerdevenredigis
methetkwadraatvandeafstandvanhetwoongebiedvandezeconsumenttotdatcentrum.
EenverdiepingvanhetmodelvanReilly
vormendemodellen diedekeuzevaneenwinkelcentrum afhankelijk stellenvanhetrelatieve
nutdatdeconsument ervaartvaneen winkel/
centrum,dezogenaamde 'revealed preference'
benadering.Heteerstemodelvandattype was
dat van Huff (1964),waarin het nut vaneen
winkelcentrum vooreenconsument ingebiedi
afhankelijk wordtgesteld vandegroottevanhet
winkelcentrumj envandeafstand vangebiedi
totwinkelcentrum j :
Pi =

U.
2 U.

neN. ™

(s/D')
j
'
neN. * '"

consument uit i kan kiezen,
= parameter, die winkelbezoek relateert aan
afstand.

Laterebenaderingen brengenverdere verbijzonderingen aanindebasiscomponenten vanhet
model,bijvoorbeeld dooradditionele afstandsvariabelenoptenemenofdoorhetbegripattractiviteit(ofnut)naderuittewerken.Deze laatste
modellenidentificeren additionelewinkelkarakteristieken ('attractiviteitsvariabelen') die,naast
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3Aspecten van winkelkeuzegedrag

IJ

waarbij:
Pr
= kans dat een consument wonend in gebied i
winkelt in winkelcentrum j .
Ui,Ujn = nut dat consument wonend in gebied i ontleent
aan winkelcentrum j,n
S ,Sn = grootte van winkelcentrum j,n
Dr
= afstand van gebied i tot winkelcentrum j ,
Nj
= de verzameling winkelcentra waaruit een
k

groottevanhetwinkelcentrum,deattractiviteit
medebepalen.Deattractiviteitsvariabelen vaneen
winkel(centrum)zijndespecifieke uitwerkingen
vandemarketingmixinstrumentenprodukt,prijs,
promotieendistributie,zoalsondermeerhet
Produktassortiment,dedienstverlening,desfeerin
dewinkelendeskundigheid vanhetpersoneel.
Dezeattractiviteitsvariabelen wordenvaak
samengevatinhetbegrip'winkelimago' wat
eventueel alszodanig alsattractiviteitsvariabele in
hetmodelopgenomenkanworden.
Dehierbovenbeschrevenmodellenworden
veelalopgeaggregeerdniveauingevuldendoen
daarmeeonvoldoenderechtaanverschillentussen
consumenteninwinkelkeuzegedrag.Individuele
verschillentussenconsumentenkunnenbinnen
dezebenaderinggeanalyseerd wordendoorde
toepassingvanmultinominalelogitmodellenvoor
discretewinkelkeuze(bijv.Ghoshen McLafferty,
1987).Daarnaast kiesteengroot aantal studies
vooreenmicro-benadering.Indezebenadering
wordtveelalnietgetrachtdeuiteindelijke keuze
volledigteverklarenofte voorspellen.Inplaats
daarvanwordtgetrachtaspectenvanhetwinkelkeuzeprocesdiepgaanderteanalyseren,zoals
bijvoorbeeld zoekgedrag,motivatie,perceptie,
preferentie enattitudetenaanzienvanwinkelsen
winkelen.Wijzullen indevolgendeparagraaf
ingaanopdergelijke aspectenvandewinkelkeuze.

Demicro-benadering vanhetwinkelkeuzegedraggaatveelaluitvandeaannamedatconsumentenminofmeerbewusttoteenkeuzekomen
(hetzogenaamde 'uitgebreideprobleemoplossingsgedrag').Opbasisvanverzamelde informatievormenconsumenteneenbeeldvandeeigenschappenvandewinkelsinhunomgeving.Deze
gepercipieerdeeigenschappen wordenaandehand
vanbepaaldebeslissingsregelsgeïntegreerdtot
eenoveralloordeel(attitude,preferentie) opbasis
waarvankeuzetotstandkomt.Binnenhetmarketingonderzoek isveelaandachtbesteedaande
eigenschappen diehetoverallbeeldbepalen,
omdatdezeattractiviteitsvariabelen vandewinkel
middelseengerichtmarketingbeleid beïnvloed
kunnenworden.Reedsin 1958introduceerde
Martineau hiervoorhetbegrip 'winkelimago' als
'the wayinwhichastoreisdefined intheshopper'smindpartlybyitsfunctional qualitiesand
partlybyanauraofpsychological attributes'
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(zoalsgeciteerd inGreenberg,Shermanen Schiffman, 1983,p. 153).
Winkelimagowordtaldusopgevatalseen
meer-dimensioneelconceptvanmeerdereonderliggendebeoordelingsdimensiesdietezamenhet
winkelimagoopspannen.ZimmerenGolden
(1988)concluderen opbasisvaneen inhoudsanalysevandefinities vanwinkelimagodatmetname
dewinkelkarakteristieken kwaliteitenassortiment
vandeaangeboden waar,service,clientèle,
personeel,uitstraling,bereikbaarheid, prijsstelling
enpromotioneleactiviteit,atmosfeerenreputatie
ereencentraleplaatsininnemen.Inzichtinhet
winkelimagokannogverderverfijnd wordendoor
verschillentussenproduktcategorieëninde
analysetebetrekken,doorglobale affectieve
reactieserintebetrekken (ZimmerenGolden,
1988)enhetimagoteanalyseren inrelatietotde
stemmingen/ofhetzelf-conceptvanconsumenten
(DonovanenRossiter, 1982).

bezoeken('actionset')enzicheventueel blootstellenaandepersonal selling('interactionset').
Uiteindelijk zalhijéénvandezewinkelskiezen
omzijn aankooptedoen('retailerchosen').Sheth
(1983)suggereerteensoortgelijke opeenvolging
vanstappeninhetwinkelkeuzeproces:
'Alloutlets-*•Availableoutlets—» Considered
outlets—»Acceptableoutlets—»Preferred outlets'.
WeeenPearce (1985)suggereren datdemacromodellenvoorwinkelkeuzeaanrealiteitzouden
winnenwanneerzealleendeevokedsetvan
winkelsindeanalysezoudenbetrekken.
Dergelijke classificaties zijnnuttigvoorde
structureringvanhetwinkelkeuzeprocesen
kunnen,zekerwanneergekoppeldaandebesluitregelsdieconsumentenbijdeclassificatie hanteren,praktischeinformatie opleverenvoorde
prioriteitsstelling indemarketingstrategieten
aanzienvanindividuelewinkels.Besluitregels
kunnenvanvelerleiaardzijn.Inveelonderzoek

Figuur 1:Getraptproces van winkelkeuze (naarSpiggle enSewall, 1987)
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Eénvandecentralevraagstellingen inhet
winkelkeuze-onderzoek isookwelkewinkels,uit
hettotaalbeschikbarerepertoire,deconsument
überhauptindewinkelkeuze-overweging betrekt.
SpiggleenSewall(1987)modelleerdenwinkelkeuzegedragalseengetraptkeuzeproces waarbij
dedefinitieve keuzetotstandkomtopbasisvan
eenclassificatie vanbeschikbarewinkelsinsteeds
kleineresubsets (ziefiguur 1).Vanhettotaalvan
beschikbarewinkelskomenalleendiewinkels
vooruiteindelijke keuzeinaanmerkingwaarvan
deconsumentzichbewustis('awarenessset').
Nietallewinkelsdiedeconsumentkentkomenin
aanmerking.Winkelsdiedeconsumentongeschikt
acht('ineptset') of waarhijofzijneutraal
tegenoverstaat('inertset')wordennietverderin
beschouwinggenomen.Deoverigewinkels
vormende'evokedset'vanalternatievendiede
consumentactiefvoorkeuzeinoverwegingneemt.
Vandezewinkelszaldeconsumentereenaantal
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wordtuitgegaanvaneencompensatorischeregel,
waarbijmindergoedeeigenschappenvande
winkelgecompenseerdkunnenwordendoor
andereeigenschappenwaaropdewinkelwelgoed
presteert.Erisechterredenomaantenemendat
consumenteninhunclassificatie enkeuzevan
winkelsookniet-compensatorischebesluitregels
hanteren zoals:hetbasisassortiment moetaan
minimumvoorwaardenvoldoen,eriseenmaximumaandeafstanddieconsumentenwillen
hanteren,of: 'ikkoopindesupermarktdiehet
goedkoopstis'.
Omdatwinkelkeuzevoordemeesteconsumptiegoedereneenfrequent terugkerendeactiviteitis
voordeconsument,magverwachtwordendater
naverloopvantijdeenzekerautomatismeinhet
winkelkeuzegedrag zaloptreden.Verschillende
auteurshebbengesuggereerddatdergelijk routinematigwinkelenweergegevenkanwordenalseen
stochastischproces(bijv.UnclesenEhrenberg,
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analytischinsubgroepeningedeeldopbasisvanhet
relatievebelangdatzijaanbepaalde winkelattributentoekennen.SteenkampenWedel(1991)geven
eenoverzichtvanonderzoekingenopditgebieden
onderscheidenopbasisvanwinkelimagodrie
segmentenvanvleesconsumenten:'valueshoppers',
'qualityshoppers'en'serviceshoppers'.

1990).Hoeweldergelijkemodellenhetwinkelkeuzegedragvaakgoedbeschrijven, biedenze
beperktemogelijkheden voordeopnamevan
verklarendevariabelen.Daarmeeverschaffen ze
slechtsinbeperktemateaangrijpingspunten voor
hetmarketingbeleid.
3.1Verschillentussenconsumenten

4Tevredenheid metdewinkelkeuze,een
mogelijke verfijning vanhet
winkelkeuzeproces

Verschillentussenconsumenteninwinkelkeuzegedraglatenzichslechtsinbeperktemate
verklarendoorsocio-economischeen demografischevariabelen.Meerbetekenisvol lijktde
segmentatieopbasisvanpsychologische factoren.
Centraalindergelijke segmentaties staatde
gedachtedatconsumentenverschilleninhun
motivatietenaanzienvanwinkelkeuzeendatdeze
verschilleninmotivatiezichonderanderezullen
uitenineenverschillendbelangdataan specifieke
kenmerkenvandewinkelgehechtwordt.Hoewel
ernoggeenalgemeenaanvaardetheorieten
aanzienvanwinkelmotivatie bestaat(Dawson,
BlochenRidgway, 1990),richtenrecentebenaderingenzichsteedsmeerophetonderscheidtussen
functionele enhedonischeoriëntatie(Babin,
DardenenGriffin 1994).Bijeen functionele
winkelmotivatie ligtdenadrukopdoelmatigheid
inhetverwervenvanprodukten,terwijleenhedonischeoriëntatieprimairgerichtisophetplezier
inherentinhetwinkelenopzichzelf.Opbasisvan
verschilleninmotivationelestructuurkunnen
consumentenvervolgensgetypeerdwordenals
prijskopers,kwaliteitskopers,sfeerkopersetcetera.
Anderestudieshantereneenzogenaamdeposthocsegmentatie.Hierbijwordenconsumenten

Figuur2structureertdehierboven genoemde
aspectenvanwinkelkeuzegedrag ineen formeel
model.Uitgangspuntvanhetmodelisdatconsumentenhunwinkelkeuzebaserenopdegeanticipeerdeofverwachtetevredenheiddiezijaande
keuzevandiewinkeldenkenteontlenen.Deze
verwachtetevredenheidwordtgeoperationaliseerd
alsdeovereenstemmingtussendegepercipieerde
winkelprestatie opeenaantal basiskarakteristiekenalsprijs,kwaliteit,assortiment, sfeeren
service,endeeisendiedeconsument opdeze
aspecten stelt(zieParasuraman,Zeithamlen
Berry, 1985).Inlijnmeteerderonderzoek wordt
deuiteindelijkewinkelkeuzegemodelleerdalseen
trade-off tussenverwachtetevredenheid enafstand
totbereikbaarheid vandewinkel.
Hetvoorgesteldemodelbiedtconcreteaangrijpingspuntenomverschillentussenconsumentente
analyseren.Terwijl hetbeelddatconsumentenvan
dewinkelhebben('winkelprestatie') betrekkelijk
stabielverondersteldmagworden,kunnende
prestatie-eisen zoweltussenalsbinnenconsumentenvariëren.Detussenpersoons-variatie vormt

Figuur2:Eentevredenheidsmodel van het winkelkeuzegedrag
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eenbelangrijk uitgangspuntvanconsumentensegmentatiestudiesenvindtonderanderehaarbasis
indeverschillendewaardenoriëntatiesvanconsumenten.Babin,Darden andGriffin(1994)stellen
eenmeetinstrumentvoorwaarmeeconsumenten
zinvolkunnenwordengeclassificeerd naarde
matewaarinzijwinkelenbeschouwen alseen
(vervelend)middelomproduktenteverwerven
danwelals(aangenaam)doelopzichzelf.Een
dergelijke functionele versushedonischewinkeloriëntatiezalzichopenbaren in systematische
verschillen indeprestatie-eisen tenaanzienvan
bijvoorbeeld sfeerenprijsstelling.Indienwinkels
indeogenvandeconsumentopdezeprestatieeisenverschillenkunnendezekenmerkenvan
doorslaggevendebetekenisvoordewinkelkeuze
zijn (MyersenAlpert, 1977).
Naastsystematischeverschillen inprestatieeisen,isereenveelheid aansituationele factoren
diekanleidentotkorte-termijnfluctuaties inhet
relatievebelangvanprestatie-eisen (i.e.binnenpersoonsvariatie) Dezezijn indemodel-representatievervatinhetconcept 'aankoopsituatie'.
Wanneermenbijvoorbeeld vleeskooptvoor
belangrijkegasten,kanproduktkwaliteiteen
belangrijkere prestatie-eiszijn danwanneermen
vleeskooptvoorpersoonlijkeconsumptie.Wanneermenweinigtijd heeft zalservice,inhet
bijzonderdesnelheidvandebediening,als
prestatie-eis aanbelangwinnen.
Winkelprestatieiseenmeer-dimensioneel
constructgebaseerdopdeovertuigingen diede
consumenttenaanzienvandewinkelheeft in
termenvanprijs,kwaliteit,assortiment,serviceen
sfeer.Eendergelijke beeldvormingkanook
bestaanzonderdatdeconsument daadwerkelijk
ervaringmetdewinkelheeft (i.e.eenvooroordeel).Doorervaringmetdewinkeloptedoen
(i.e.'winkelkeuze' inhetmodel)kandeconsumentzijn beeldoverdewinkelverifiëren. Nahet
keuzemomentkandeconsumentdewerkelijke
overeenstemmingtussenwinkelprestatieen
prestatie-eisen pasechtvaststellen
('(on)tevredenheid' inhetmodel).Waarnodigzal
deconsument,opbasisvandezewinkelervaring,
zijnovertuigingentenaanzienvanhetwinkelpunt
bijstellen.Opdezewijzekrijgthetmodeleen
dynamischkarakteromdatdeverwachtewinkelprestatiewordtbijgesteldopbasisvanwinkelervaring.
Doorditproceszaldebeeldvormingtenaanzienvan
dewinkelsindeevokedsetzichstabiliseren.Ditis
eenbelangrijkuitgangspuntvanimage-enpercep-
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tualmappingstudiesinhetwinkelkeuze-onderzoek.
Eénvandeopvallendekarakteristiekenvanhet
modelisdatdeconceptenattitude,preferentieen
winkel-imagonietalszodaniginhetmodelzijn
opgenomen.Zewordenvervatinhetconcept
'verwachtetevredenheid'.Deconceptenattitudeen
overall-imagowordenhierbijopgevatalsdemate
waarindeverwachtewinkelprestatieovereenstemt
metdelange-termijnprestatie-eisenvandeconsument.Preferentie wordtopgevatalseenmeeractiegerichtconcept,voorkeur,waarbijsituationele
omstandighedenindeanalysebetrokkenworden.
Eenachilleshielvanonzemodel-specificatie is
datdeconcepten'verwachtetevredenheid'en
'gepercipieerdewinkelprestatie'moeilijkteonderscheidenzijn.Ditprobleemisechtervanmeer
algemeneaardinhettevredenheidsonderzoek. Bij
frequent aangeschafte produktenofdienstenvindt
eencontinueup-datevanverwachtingenplaatsop
basisvanfrequente ervaringmethetproduktof
dienst.Inzo'ngevalzullenverwachtingenen
ervaringennaverloopvantijd identiekzijn.Ook
indiendeprestatie-eisenvanconsumenteneen
vectormodelvolgen('meerisaltijdbeter'),zullen
dezeprestatie-eisen(verwachtingen)weinig
toevoegenaandeanalyse.Inzo'ngevalisverwachtetevredenheideendirectefunctie vangepercipieerdewinkelprestatie(CroninenTaylor,1992).
Debelangrijkste bijdragevanhetonderzoeksmodelligtdanookinhetfeitdatheteendenkkader
biedtwaarbinnenonderzoekingennaarwinkelkeuzegedraggestructureerdkunnenworden.Bovendien
biedthethandvattenvoordebevindingdatconsumentennietperdefinitie dewinkelkiezenmethet
meestpositievewinkelimago.Bijvoorbeeld,
consumentenzijnvanmeningdathetimagovan
speciaalzakenvoorversproduktenbeterisdandat
vansupermarkten,terwijltocheensteedskleinere
groepconsumentenvoordespeciaalzaakkiest.
5Toespitsing opwinkelkeuzegedragten
aanzienvanverse levensmiddelen
Bijdeaankoopvanverselevensmiddelen is
winkelkeuzevanbijzondergrotebetekenis,onder
andereomdatdezeproduktenmindergestandaardiseerd(bijv.doormerkenbeleid)zijndanproduktenuitdelevensmiddelenindustrie.Indezeparagraafwillenwijeenaantalkern-elementen uithet
onderzoeksmodeltoelichtenaandehandvan
Nederlandsonderzoeknaarhetwinkelkeuzegedragtenaanzienvanverselevensmiddelen,zoals
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groenteenfruit enversvlees.Onderzoekopdit
generiekeniveauwordtinNederlandslechtsin
beperktemateverrichtenconcentreertzichveelal
ophetonderscheidtussenspeciaalzaken,supermarkten,enambulantehandelalsverkooppunten
voordezeprodukten.
Prestatie-eisenbijdeaankoopvan
versprodukten
Glerum-vanderLaan(1987)concludeerdeals
belangrijkewinkelkeuzemotievenbijdeaankoopvan
versegroente:afstand,voorlichting,bekendheidvan
dewinkel,hetbelangdatdeconsumentaanvers
toekent,kwaliteitenprijs.Consumentenmeteen
supermarktalseerstewinkelvoorversvleesnoemdenalsbelangrijkewinkelkeuzemotieven afstand,
kwaliteiten'andereboodschappenopdezelfdeplaats
doen'(Meulenbergetal.,1990).Ineenexploratief
onderzoeknaarwinkelkeuzetenaanzienvanvers
vlees(PijnenburgenTimmerman, 1994)werd
onderzochtinhoeverredeprestatie-eisenvan
consumentenverschillennaarachtergrondskenmerken.Indatonderzoekwerdonderanderegevonden
datconsumentenmeteenhoge,respectievelijklage
betrokkenheidbijwinkelkeuzeeenverschillend
belangtoekennenaanprodukt-gerelateerdewinkelattributen,maarditnietdoenvoorservice-gerelateerde
winkelattributen(zietabel1).
Keuzemotievenvanconsumentenomvattendus
zowelwinkel-gerelateerdeeigenschappen(kwaliteitenprijsstelling) als persoons-gerelateerde
eigenschappen (efficiency-overwegingen en
afstand).Dezewinkelkeuzemotieven bijde
aankoopvanversproduktenkomenovereenmet
die,welkeinhetvoorgaandealgemeneoverzicht
werdengerapporteerd.
Gepercipieerdewinkelprestatie
Supermarktenspeciaalzaakwordenalsverkooppuntvoorversevoedingsmiddelenverschillend
gepercipieerdopdeattributenprijs,kwaliteit,
exclusiviteitvanproduktenenbediening.Supermarktenwordenbeterbeoordeeldopprijs,de
speciaalzaakbeteropkwaliteit,exclusiviteiten
bediening.Depositievebelevingvansupermarkten
opprijsgeldtmindervoorversegroenteenfruit
(MeulenbergenVanTrijp, 1991).Metnameten
aanzienvanbedieninglijkthetimagovanspeciaalzakenvoorvleesengroente-enfruit zichpositiefte
ontwikkelen(CBL/CBS,1995).
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Tabel 1:Het belang dat consumenten bij aankoop
van vers vlees toekennen aan bepaalde winkelattributen,verbijzonderd naar hogeen lage betrokkenheid
bij de winkelkeuze (N=358)
Betrokkenheid

Lage prijzen*
Aantrekkelijke aanbiedingen*
Goede kwaliteit"
Deskundige bediening*
Vriendelijke bediening*
Speciale wensen*
Speciale soorten*
Ruime keuze*
Nooit iets uitverkocht*
In de buurt van andere winkels
Voldoende parkeergelegenheid
Niet lang wachten
Gemakkelijk bereikbaar
Gezellig
Overzichtelijk

Laag

Hoog

Overall

3,44
3,76
4,36
3,84
3,76
3,69
3,44
3,89
3,58
3,24
3,45
3,75
3,98
3,60
3,93

3,72
4,12
4,68
4,14
4,22
4,09
3,84
4,25
3,87
3,32
3,53
3,75
4,12
3,84
4,16

3,55
3,90
4,49
3,96
3,95
3,85
3,59
4,03
3,69
3,27
3,47
3,74
4,03
3,70
4,02

* Significante verschillen p<0,05 op5-puntschaal
Bron:Pijnenburg enTimmerman, 1994.

Versproduktenhebbengroteinvloedopde
consumentenpreferentie vooreenbepaaldesupermarkt.Deevaluatievandemeest geprefereerde
supermarktblijktopdriedimensiesteberusten,te
wetendekwaliteitvande versproduktenafdeling,
hetalgemeenprijsniveau vandesupermarktenhet
niveauvandeserviceinhetalgemeen (MeulenbergenVanTrijp, 1991).Ineenonderzoek naar
dewinkelkeuzevoordeaankoopvanversvlees
blijkt datopgroepsniveauzowelbijdeslagerals
Tabel 2: Regressieresultaten van het imago van de
eerste winkel voor vers vleesop prijs, kwaliteit,
assortiment, service en sfeer, verbijzonderd naar
type winkel (beta-coèfficiënten, onderstreept zijn de
significante effecten; p <0,05)*
Eerste winkel

Prijs
Kwaliteit
Assortiment
Service
Sfeer
R2

Slager
N=251

Supermarkt
N=289

-0,02
0.24
0,06
0.28
0.28
0,47

-0,05
0.33
0.11
0.24
0.25
0,59

* Bron: Meulenberg et al., 1990.
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deSupermarktkwaliteit,serviceensfeerhetmeest
bijdragen aanhetwinkelimago (zietabel2).
Echter,consumenten(segmenten) kunnenverschilleninhetrelatievebelangdatzijhechten aande
winkelkarakteristieken indevormingvanhun
oordeeloverwinkelimago.SteenkampenWedel
(1991)latenzienhoeFuzzy ClusterwiseRegression-analyse (FCR)benutkanwordenvoorde
analysevandergelijke verschillen.

naaronderdelenvanhetwinkelkeuzegedragvan
consumenten,zoalsditinparagraaf 3inalgemene
zingeschetst is.Hoeweldezeresultatenhet
inzichtinhetwinkelkeuzegedrag tenaanzienvan
versproduktenverdiepen,lijktvoordeondersteuningvanhetdetailhandelsbeleid verdereverdiepingenuitbouwvanonderzoekopditgebied
wenselijk.Eendynamischeanalyselangsdelijnen
vanhetvoorgesteldetevredenheidsmodel biedt
interessante mogelijkheden.

Winkelkeuze
6 Discussie
Insupermarktenwordtdeaankoopvanversprodukteninhetalgemeengestimuleerddooreen
positieveperceptievanprijzen,produktkwaliteiten
service(MeulenbergenVanTrijp, 1991).De
koopintensiteitvanversvleesineenbepaaldwinkeltypehangtpositiefsamenmethetwinkelimagoen
negatiefmetdeafstandtotdewinkel(Tabel3).
Tabel 3: Regressieresultaten van de koopintensiteit
op imago en afstand, verbijzonderd naar slagersen
supermarkten (beta-coëfficiënten, significante
effecten zijn onderstreept; p <0,05)

Imago
Afstand
R2

Slagers
(N=388)

Supermarkten
(N=489)

0.41
-0,13
0,20

0.39
-0.17
0,19

Bron: Meulenberg et al, 1990.

Verschillentussenconsumenten
SteenkampenWedel(1991)bepaaldenop
basisvanFuzzy ClusterwiseRegression drie
consumentensegmenten metbetrekkingtotde
winkelkeuzevoorversvlees:'valueshoppers',
'quality shoppers'en 'service shoppers' waarbij
prijs,kwaliteitrespectievelijk servicedebelangrijkste keuzecriteria zijn.MeulenbergenVan
Trijp (1991)bepaalden onderklantenvan supermarktenopbasisvanclusteranalyse zeskoperssegmenten:Averagebuyer(26%),Price-conscious
buyer (18%),Hurriedbuyer(16%),Congenial
buyer (14%),Quality consciousbuyer(13%),
Conveniencebuyer(6%).Hetattribuut "Goede
versafdelingen"heeftinvloedopdezeclassificatie.
Slotopmerking
Hetgerapporteerdeonderzoekoverwinkelkeuzevanconsumentenbijversprodukten illustreert
demogelijkheden enbeperkingenvanonderzoek
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IndetraditievanHuff isveelonderzoek
verrichtnaardeuiteindelijke winkelkeuzevan
consumentenopgrondvanbepaaldewinkeleigenschappen.Dezewinkeleigenschappen kunnenin
meer(bijv.produktassortiment) ofmindere (bijv.
vriendelijkheid personeel)mate'tastbaar' van
aardzijn. Veelvandeinzichten diezijn verworveninhetonderzoeknaarverkooppunten voor
concreteprodukten(zoalslevensmiddelen)zijnin
principeooktoepasbaarindedienstverlenende
(bijv.accountants,belastingadviseurs,reisbureaus
etc.)sector(zieMAB-specialdecember 1993).Er
bestaanechtergradueleverschillen tussende
distributievanproduktenendiensten (bijv.
GeldermanenLeeflang, 1986).Zobestaaterbij
diensteneennadrukkelijkere één-op-één-relatie
tussendegeleverdediensten(hetpersoneelvan)
hetdistributiepunt.Immersmeerdanbijde
distributievanbijvoorbeeld voorverpakteproduktenzijn kwaliteitenassortimentvandedienstverleningafhankelijk vandirectemenselijke input
(bijv.Leeflang enWillenborg, 1995).Omdaterin
minderematesprakeisvantastbarekarakteristiekenwaaropdeconsumentapriorizijn verwachte
tevredenheid kanbaseren(Steenkamp, 1993),zijn
dergelijke marktenvoorconsumenten wellicht
minderdoorzichtig.Hiermeewordthetbelangvan
inzichtindekeuzevandistributiepuntenvoor
dienstengeaccentueerd.Hetdooronsvoorgestelde
modelbiedthandvattenvoordestructureringen
analysevandergelijke vraagstukken.
Zoweltenaanzienvanwinkelkeuzealsdienstverleninggeldtdathetinzichtindestructuurvanhet
keuzeprocesalsmededevariabelendiehetkeuzeprocesbeïnvloeden,verrijktkanwordendoormeer
aandachttebestedenaandevolgendeaspecten:
- hetspanningsveldtussenverwachteengerealiseerdewinkelprestatieendematewaarindit
vervolgkeuzen beïnvloedt;
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- derelatietussenwaardenoriëntatie ende
structuurvandeprestatie-eisen endeimplicatieshiervanintermenvanmarktsegmentatie;
- desituationeleomstandighedendiehetkeuzeprocesenkeuzegedragbeïnvloeden.
Elkvandezeaspectenheeft directemarketing
implicaties.Verdiepingvanhetinzichtlangsdeze
lijnenzaldanookdemogelijkheden vergrotenom
door'winkel'-keuze-onderzoekbijtedragenaan
nieuwe 'winkel'-strategieën.
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