
UvA-DARE is a service provided by the library of the University of Amsterdam (https://dare.uva.nl)

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

Snoeimes of kaasschaaf?

Bronner, F.

Publication date
2011
Document Version
Final published version
Published in
Clou

Link to publication

Citation for published version (APA):
Bronner, F. (2011). Snoeimes of kaasschaaf? Clou, 55, 7. https://moa04.artoo.nl/clou-
moaweb-images/images/bestanden/pdf/Clou_magazine/Clou55.pdf

General rights
It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s)
and/or copyright holder(s), other than for strictly personal, individual use, unless the work is under an open
content license (like Creative Commons).

Disclaimer/Complaints regulations
If you believe that digital publication of certain material infringes any of your rights or (privacy) interests, please
let the Library know, stating your reasons. In case of a legitimate complaint, the Library will make the material
inaccessible and/or remove it from the website. Please Ask the Library: https://uba.uva.nl/en/contact, or a letter
to: Library of the University of Amsterdam, Secretariat, Singel 425, 1012 WP Amsterdam, The Netherlands. You
will be contacted as soon as possible.

Download date:24 May 2023

https://dare.uva.nl/personal/pure/en/publications/snoeimes-of-kaasschaaf(8b796b53-edd5-4c0d-b6e9-f394e64d3c36).html
https://moa04.artoo.nl/clou-moaweb-images/images/bestanden/pdf/Clou_magazine/Clou55.pdf
https://moa04.artoo.nl/clou-moaweb-images/images/bestanden/pdf/Clou_magazine/Clou55.pdf


# 51

Clou
55 

John Kivit
over de gouddetector  
van Multiscope  
Researchcommunities 
zijn booming business 
SWOCC: ‘wij zijn  
communicatie’

SIRE-campagne over  
vaders langs de lijn 

marketing, informatie en research
november 2011



Adverteerdersindex
Intomart GfK 47  
Isiz 20  
Ivomar 37  
Millward Brown 11  
MOA 24,25, 34, 35  
Mobiel Centre 48  
NEBU 39   
OP&P 2  
PanelClix 29  
Passageway 43  
Research Keurmerkgroep 14, 15  
SSI 18  
TeamVier 31    

clou 55 | november 2011

november 2011

15 Jaar SWOCC
SWOCC is 15 jaar. Reden voor een interview met beschermheer 
Giep Franzen en directeur Piet Verhoeven. Over de band tussen 
wetenschap en praktijk, over de rol die SWOCC moet spelen, en 
over eigen onderzoek. ‘Wij zijn communicatie – dat is het.’  8

John Kivit
Vragen stellen. Is dat nog nodig? Voor John Kivit van Multiscope 
niet. De toekomst ligt bij  social media-onderzoek. En zijn 
aanpak gaat nog verder, met SMDR. Het wordt, naast  
online consumentenpanels en survey software, het derde 
bedrijfsonderdeel van Multiscope.   12

Dutch Design Awards
Eind oktober werden de Dutch Design Awards uitgereikt, 
waaronder die voor professionele en consumentenproducten. 
Drie pikten we eruit: verrassende straatverlichting, een nieuw 
verfblik en textiel met neon-lijnen.  26
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We slaan de krant ’s ochtends open en een belangrijk 
deel van het nieuws gaat over de economische crisis. 
Maar het gekke is dat we eigenlijk helemaal niet veel 
weten over de reacties van de consument op deze 
crisis. Wat verwacht hij of zij? En via welke bezuini-
gingsstrategie wordt er gereageerd? Volgens de 
wetenschappelijke literatuur kan de herstelcurve 
vier vormen aannemen. Meestal wordt een U-curve 
verondersteld waarbij het groeipercentage van het 
BNP snel daalt, er vervolgens stabilisatie is en daarna 
het herstelproces inzet. Andere mogelijkhe-
den zijn de L-curve, V-curve en W-curve. 
Vooral consumenten die de W-curve 
verwachten (de bodem wordt twee keer 
geraakt) zullen hun uitgaven beperken. Dat 
zijn vier mogelijkheden en het zou interessant 
zijn om die eens aan consumenten voor te 
leggen en hun verwachtingen zo te meten.
Over strategieën die consumenten in hun 
bezuinigingsgedrag volgen is ook weinig 
bekend omdat er een lange periode van groei is 
geweest. Wanneer wij de wetenschappelijke 
literatuur over bezuinigen bekijken blijkt dat het 
laatste hierover begin jaren ’80 werd gepubliceerd.
Samen met enkele collegae besloot ik een onderzoek 
naar bezuinigingsgedrag in de huidige crisis te gaan 
doen. En koos hiervoor het onderwerp vakantie-uit-
gaven. Zouden vakantiegangers een andere strategie 
gebruiken dan in de jaren ’70? De oude studies uit die 
tijd schetsen het beeld van de snoeimes-strategie. De 
consument schrapt minder noodzakelijke uitgaven 
en geeft prioriteit aan zaken zoals verzekeringen, 
huur, voeding. Men ging vaak niet met vakantie. Wat 
blijkt nu uit ons onderzoek? Het snoeimes is vervan- 
gen door de kaasschaaf. We gaan met vakantie, maar 
wel korter, dichterbij, in een goedkoper hotel of doen 
minder activiteiten ter plekke. De uitgaven aan 
vakanties in verder weggelegen landen dalen en de 
uitgaven in buurlanden zoals Duitsland en België 
stijgen. Dat wordt in de wetenschap met de mooie 
term ‘staycation’ omschreven. Overigens wordt er in 
gezinnen met grotere kinderen het minst bezuinigd. 
In dit soort gezinnen is ieder druk druk met school en 
werk en wordt vakantie als een middel beschouwd 
om weer tot elkaar te komen.
Samengevat: we gaan korter en dichterbij maar laten 
onze vakantiepret niet bederven door de economi-
sche crisis. «
het onderzoek naar bezuinigingsgedrag en vakanties voerde  
fred bronner (universiteit van amsterdam) uit samen met  
robert de hoog (universiteit twente), ad schalekamp (tns nipo) en 
kees van der most (continuvakantie onderzoek).
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De netto bestedingen voor televisiereclame zijn in het derde kwartaal 
van 2011 met 7,4% gestegen ten opzichte van hetzelfde kwartaal in 
2010 en kwamen uit op 190 miljoen euro. 
Het aantal merken dat op TV adverteert is – net als in de eerste twee 
kwartalen – ook in het derde kwartaal gegroeid. In totaal 979 merken 
hebben in het derde kwartaal op TV geadverteerd. Opvallend is dat 
steeds meer campagnes gebruik maken van een twin spot. Deze 
ontwikkeling is een aantal jaren geleden ingezet en lijkt zich dit jaar 
sterker voort te zetten. Een twin spot is een commercial die bestaat 
uit basis-commercial van bijvoorbeeld 20 seconden, gevolgd door een 
reminder van 5 seconden die later in het blok uitgezonden wordt. 
Uit de registraties van Nielsen op basis van tariefkaartprijzen over 
het derde kwartaal van 2011 blijken telecom, retail en automotive de 
sterkst groeiende branches te zijn. 

Recordomzet TV-reclame 

Stichting Decisions Makers Survey (DMS) publiceerde onlangs de 
onderzoeksgegevens 2012. Het onderzoek wordt uitgevoerd door 
Intomart GfK.
Belangrijkste kenmerken van de Nederlandse decision maker: 
●	 12% is 35 jaar of jonger; 48% tussen de 35 en 50 jaar; 40% is  

50 jaar of ouder. Ten opzichte van het vorige onderzoek daalt  
de gemiddelde leeftijd iets.

●	 Het merendeel is man (72%), al stijgt het percentage vrouwen 
licht.

●	 De decision maker is voornamelijk hoogopgeleid (HBO/WO), 
het opleidingsniveau t.o.v. voorgaande jaren stijgt niet.

●	 De decision maker kijkt relatief weinig televisie, bijna een uur 
per dag minder dan de gemiddelde Nederlander (13+).

●	 Hij luistert juist relatief veel radio, bijna een half uur per dag 
meer dan de gemiddelde Nederlander (13+).

●	 Ook maakt hij relatief veel gebruik van internet, eveneens een 
half uur meer per dag dan de gemiddelde Nederlander (13+).

●	 Naast internet stijgt ook het dagelijks gebruik van mobiele 
data/sms, elektronische nieuwsbrieven en zoekmachines ten 
opzichte van vorig jaar.

Wie neemt in Nederland 
de zakelijke beslissingen? 
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