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Onderzoekvraag

Een groot aantal organisaties heeft haar distributie strategie vernieuwd en heeft gekozen voor 
een multichannel strategie, waarbij klanten benaderd worden via een aantal kanalen, zoals de 
telefoon, de winkel en het Internet. Het succes van de multichannel strategie wordt voor een 
groot deel bepaald door het proberen en accepteren (blijvend gebruik) van de nieuwe kanalen 
door de consument. Recente voorbeelden zijn Internet en mobiel Internet; in het algemeen zijn de 
innovaties gerelateerd aan het gebruik van ICT. Deze thesis heeft als doel een model te bouwen dat 
het multichannel gedrag van consumenten verklaart. De centrale onderzoekvraag is:

•	 Welke factoren verklaren de kanaalkeuze van de consument in een kanaalkeuze set met 
door ICT mogelijk gemaakte kanalen, waardoor een verklaring gevonden kan worden voor het 
proberen, accepteren en kiezen van een nieuw kanaal.

De hoofdvraag leidt tot drie deelvragen die beantwoord worden:

•	 Welke theorieën kunnen gebruikt worden om de factoren te vinden die het proberen, 
accepteren en kiezen van een nieuw kanaal verklaren?
•	 Is het mogelijk op basis van deze theorieën tot een model te komen dat het gebruik van 
kanalen verklaart?
•	 Is het mogelijk dit model empirisch te verifiëren?

Het doel van deze thesis is om het inzicht in het gebruik van nieuwe kanalen naar een hoger niveau 
te tillen. Het moet mogelijk zijn om tot een algemeen inzicht in het gebruik van kanalen te komen, 
zodat niet bij elke innovatie het wiel opnieuw moet worden uitgevonden. Het moet mogelijk zijn 
om het gebruik van Internet, het gebruik van mobiel Internet en het gebruik van het kanaal dat in 
2020 wordt geïntroduceerd te verklaren met hetzelfde model. 

Door het verbeteren van het begrip van multichannel consumenten gedrag levert deze thesis een 
bijdrage aan de kanaal migratie strategieën van organisaties. De resultaten zijn van belang voor 
organisaties die beschikken over (of van plan zijn te beschikken over) diverse kanalen om hun 
diensten aan hun klanten aan te bieden. Met deze resultaten kunnen zij meer inzicht krijgen in de 
wijze waarop hun klanten kiezen tussen de verschillende kanalen en op die wijze hun kanaalstrategie 
verbeteren. Hoewel er sinds de komst van het (commerciële) Internet veel gepubliceerd is over 
kanaalstrategieën, is er nog steeds relatief weinig kennis over kanaal keuze.

De academische relevantie van deze thesis bestaat uit drie delen. In de eerste plaats geeft deze 
thesis inzicht in de relevante theorieën uit een aantal academische gebieden om technologie 
acceptatie te verklaren. Het combineert de inzichten van onderzoek uit de academische disciplines 
Informatiekunde, sociale psychologie, economie en marketing. In de tweede plaats wordt dit 
technologie acceptatie onderzoek uitgebreid met inzicht in hoe en waarom consumenten kiezen 
tussen verschillende kanalen en daarmee tussen verschillende technologieën. Zoals duidelijk zal 
worden, is onderzoek vanuit het vakgebied Informatiekunde vooral gericht op het verklaren van het 
proberen en blijvend gebruiken (acceptatie) van informatietechnologie. Een verklaring voor de keuze 
tussen technologieën ontbreekt vooralsnog. Een derde bijdrage bestaat uit de methodologische 
aanpak in deze thesis. Om tot een model te komen is een aantal onderzoekmethoden gebruikt, dat 
niet of nauwelijks in het Informatiekunde vakgebied gebruikt wordt, maar wel degelijk relevantie 
heeft voor dit vakgebied.

75 Bij de vertaling van de Engelstalige begrippen is gebruik gemaakt van Verstegen, 2009. 
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Het onderzoek is beperkt tot consumenten gedrag en de verklaring van dit gedrag is beperkt tot de 
aankoopfase van diensten. De thesis bestaat uit drie delen: literatuuronderzoek, het formuleren van 
het model en het toetsen van dit model. In deze samenvatting zullen de belangrijkste uitkomsten 
per onderdeel besproken worden.

Literatuuronderzoek

Het eerste deel van de thesis behandelt de vraag welke theorieën geschikt zijn om multichannel 
gedrag te verklaren. Om deze theorieën te vinden is gebruik gemaakt van de grote hoeveelheid 
studies die zijn verschenen sinds de komst van het (commerciële) Internet. De gedachte hierachter 
is dat dit het meest recente door ICT mogelijk gemaakte kanaal is en dat de theorieën die gebruikt 
zijn om dit gedrag te verklaren hun waarde zullen hebben voor het verklaren van de kanaalkeuze 
in het algemeen. De literatuur over eCommmerce en online winkelen is als uitgangspunt genomen. 
De theorieën moeten de drie elementen bij kanaalkeuze, namelijk het proberen, het accepteren 
(blijvend gebruiken) en kiezen van een kanaal, kunnen verklaren. 

Het literatuuronderzoek leidt tot de conclusie dat het Technnology Acceptance Model (TAM)76 
en de Expectation Disconfirmation Theory (EDT) het meest geschikt zijn om het proberen en het 
accepteren van een kanaal te verklaren. Echter: de twee theorieën schieten tekort bij het verklaren 
van de daadwerkelijke keuze tussen kanalen. Gegeven het feit dat deze verklaring evenmin gevonden 
kan worden in de overige besproken theorieën, is het literatuuronderzoek uitgebreid met theorieën 
uit andere vakgebieden die gerelateerd zijn aan de wijze waarop consumenten beslissen. Deze 
zogenaamde consumer decision making theorieën worden gevonden in de psychologie, economie 
en marketing. Op basis van deze analyse is het adequacy importance model gekozen om de keuze 
tussen kanalen te verklaren. Dit model kan als volgt geïllustreerd worden. Stel dat een consument 
een keuze maakt uit drie kanalen. Deze kanalen worden dan, volgens het adequacy importance 
model, vergeleken op basis van de eigenschappen (attributen) die van belang zijn bij deze keuze. 
Het kanaal dat het hoogst scoort, heeft de voorkeur. Bij het bepalen van de score worden de kanalen 
niet alleen vergeleken op de attributen, maar krijgen de attributen ook een bepaalde belangrijkheid 
score. De consument scoort de kanalen vervolgens op de attributen en vermenigvuldigt deze scores 
met de belangrijkheid, zoals in tabel 1 cijfermatig is weergegeven.

Attribuut Belangrijkheid
score

Kanaal 1 Kanaal 2 Kanaal 3

risico 2 2 3 1

advies 1 2 3 1

snelheid 3 3 1 1

Totaal score 15 12 6

Tabel 1 Het adequacy importance model

De bouw van het model

Op basis van de literatuurstudie is het model geformuleerd, dat in drie stappen samengevat kan 
worden. De eerste stap bestaat uit het gebruik van TAM, dat stelt dat de Perceived Usefulness (PU) 

76 De namen van de theorieën en een aantal begrippen zijn niet vertaald. Op deze wijze is het mogelijk vanuit 
de Nederlandse tekst de koppeling met de (veelal Engelstalige) literatuur te maken.
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en Peceived Ease of Use (PEOU) van een kanaal bepalen in hoeverre consumenten overwegen 
dit kanaal te gebruiken. PU en PEOU leiden tot een intentie om het kanaal te gebruiken voor alle 
mogelijke kanalen (zie figuur 1). De intentie om het kanaal te gebruiken kan gezien worden als een 
voorkeur voor het kanaal: hoe hoger de intentie om het te gebruiken, hoe hoger de voorkeur voor 
het kanaal. Op deze wijze is TAM gecombineerd met het adequacy importance model, waarbij de 
attributen dus gevormd worden door Perceived Usefulness en Perceived Ease of Use. 
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Figuur 1 Het basis Technology Acceptance Model

Op deze wijze wordt het basis model omgezet in een kanaalkeuze model:
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Figuur 2 TAM en voorkeuren gebaseerd op de kanaalkeuze set

De voorkeuren zijn, conform TAM, gebaseerd op de PU en PEOU per kanaal. Hoe hoger een kanaal 
scoort op PU en PEOU, hoe hoger de voorkeur voor dit kanaal. Het favoriete kanaal is het kanaal 
waarvan de intentie om het te gebruiken het hoogst is. Een derde stap is het daadwerkelijke gebruik 
van het kanaal te integreren in dit model. Hier wordt EDT in het model opgenomen. EDT stelt dat 
consumenten op basis van hun daadwerkelijke ervaring (in dit model actual channel use) komen 
tot een bevestiging of ontkenning van hun verwachtingen (in dit model <dis>confirmation of 
expectations). Deze bevestiging of ontkenning van hun verwachtingen leidt tot een aanpassing van 
hun oordeel over het gebruikte kanaal en daarmee tot een aanpassing van hun kanalen voorkeurset. 
Dit kan op twee manieren: of men scoort het kanaal lager of hoger op de attributen (in dit model PU 
en PEOU) of men hecht een groter of kleiner belang aan de belangrijkheid van de attributen.
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Figuur 3 Het multichannel model

Het model laat zich als volgt uitleggen. Het gebruik van een kanaal zal afhangen van de intentie om 
dit kanaal te gebruiken, conform TAM. Echter: er is een keuze tussen verschillende kanalen, hetgeen 
betekent dat er voor ieder mogelijk kanaal een intentie om te gebruiken zal zijn. Dit leidt tot een 
voorkeur voor de verschillende kanalen. Het daadwerkelijke gebruik van het kanaal zal leiden tot 
een evaluatie van de prestatie van het kanaal conform EDT. Dit leidt ertoe dat het gebruikte kanaal 
nieuwe scores krijgt voor PU en PEOU en dat kan er toe leiden dat de voorkeuren voor de kanalen 
na het gebruik wijzigen. Stel een consument wil voor het eerst in haar leven een levensverzekering 
kopen. De kanaalkeuze set bestaat, op basis van eerdere ervaringen, uit de telefoon, Internet en 
het kantoor van de tussenpersoon. De consument gebruikt wellicht het Internet om informatie 
te verzamelen en gaat naar het kantoor om de verzekering af te sluiten. Na afloop zullen de 
verwachtingen bevestigd of niet bevestigd worden, hetgeen invloed zal hebben op de voorkeuren 
voor de drie kanalen. De volgende keer dat er een verzekering gekocht moet worden, heeft het 
kantoor wellicht niet meer de voorkeur.

Het model is vertaald in een vragenlijst die is gebruikt in een pilot onderzoek. De eerste stap is 
het definiëren van de attributen PU en PEOU, aangezien die een centrale rol in het model spelen. 
De TAM begrippen PU en PEOU blijken minder geschikt te zijn voor het gebruik in consumenten 
onderzoek dan vooraf werd aangenomen. Dit betekent dat de attributen van het kanaal, op 
basis waarvan de consument zijn/haar voorkeur bepaalt, opnieuw gedefinieerd moeten worden. 
Aangezien de literatuur een te diffuus beeld geeft, is er kwalitatief onderzoek verricht om de voor 
de consument belangrijke attributen te genereren. Zoals reeds vermeld is de focus van deze thesis 
op het kopen van diensten. Het concept diensten is evenwel te breed en daarom is het kwalitatieve 
vooronderzoek beperkt tot financiële dienstverlening. Respondenten moesten aangeven welke 
eigenschappen (attributen) van kanalen belangrijk zijn bij het gebruik van financiële diensten. Dit 
onderzoek heeft geleid tot acht belangrijke attributen:

- kwaliteit van de informatie;
- kwaliteit van de beslissing
- kwaliteit van het proces;
- efficiency;
- beschikbaarheid;
- eenvoud van communicatie;
- controle;
- privacy.

Deze attributen zijn vertaald in een vragenlijst in het pilot onderzoek. Op basis van de uitkomsten 
van dit pilot onderzoek is een (beperkt) aantal wijzigingen aangebracht. Nu het model geformuleerd 
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is, kan de derde onderzoekvraag beantwoord worden: is het mogelijk het model empirisch te 
bevestigen. 

De resultaten

Daar het concept financiële diensten eveneens te breed is, is dit in het veldwerk verder beperkt 
tot het kopen van een reisverzekering. Totaal zijn 296 bruikbare vragenlijsten gegeneerd. De 
interviews hebben face-fo-face plaatsgevonden. De vragenlijst is opgebouwd volgens het, bij dit 
onderzoek, vaste stramien: belangrijkheid van de attributen, kanaalvoorkeur, score van de kanalen 
per attribuut. Vervolgens werd de respondenten gevraagd de mobiele telefoon van de interviewer 
te gebruiken en moesten zij de aanschaf van een reisverzekering via de mobiele telefoon nabootsen 
(zie illustratie 1).

Illustratie 1  Screenshots: de aanschaf van een reisverzekering

In het tweede deel van het vraaggesprek evalueren de respondenten de tevredenheid met het 
gebruikte kanaal (mobiel Internet) en wordt opnieuw naar de kanaal voorkeur en de belangrijkheid 
van de attributen gevraagd. Dit zijn de wezenlijke vragen, omdat hier het dynamische karakter van 
multichannel gedrag naar voren komt. 

De resultaten maken duidelijk dat de veronderstellingen waarop het model is gebaseerd empirisch 
bevestigd worden. De belangrijkheid scores van de attributen zijn hoog, respondenten hebben 
inderdaad een kanaal voorkeur en zijn in staat de kanalen naar voorkeur te rangschikken. Het 
Internet is het meest populaire kanaal. De tevredenheid met het mobiele Internet na het experiment 
is 4.75 op een schaal van 1 (heel slecht) tot 7 (heel goed); 2/3 van de respondenten beoordeelt dit 
kanaal als beter dan verwacht. Een analyse op basis van de socio demografische kenmerken brengt 
een aantal interessante verschillen per groep aan het licht:
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•	 Vrouwen zijn bij de evaluatie van de kanalen meer uitkomst gericht; mannen zijn meer op 
gemak gericht.
•	 Mannen zijn relatief positiever over het Internet, vrouwen relatief positiever ten aanzien 
van mobiel Internet.
•	 Het face-to-face kanaal scoort relatief hoog bij de lager opgeleiden; het telefonische 
kanaal scoort relatief hoog bij de hoger opgeleiden.
•	 De middel hoog opgeleide groep is relatief positief over het mobiele Internet na het 
uitvoeren van het experiment; de hoger opgeleiden zijn het meest kritisch over dit kanaal.

Het model wordt slechts ten dele bevestigd. Het adequacy importance voorspelt in ongeveer 40% 
van de gevallen de juiste rangorde; bij 2/3 deel van de respondenten wordt de eerste keuze juist 
voorspeld. De Expectation Disconfirmation Theory wordt in het onderzoek bevestigd. Respondenten 
met een positieve ervaring (op basis van het experiment) met het mobiele Internet geven het kanaal 
een hogere score; respondenten met een negatieve ervaring geven het mobiele Internet kanaal een 
lagere score, terwijl de respondenten die neutraal zijn over het experiment hun kanaal voorkeuren 
niet veranderen.

Echter: respondenten veranderen weliswaar hun voorkeuren op basis van de tevredenheid of 
ontevredenheid met het mobiele Internet kanaal, maar het is niet duidelijk op basis van welke 
beslissingsstrategie. Er wordt geen bevestiging voor het adequacy importance model gevonden. Als 
de belangrijkheid scores niet mee genomen worden, verandert de kwaliteit van de voorspellingen 
niet, zowel in het voorspellen van de kanaalvoorkeur voor als na het experiment. Een nadere analyse 
van de resultaten maakt duidelijk dat een andere strategie, de Eliminiation By Aspects (EBA), door 
een aantal respondenten waarschijnlijk gebruikt wordt. Bij deze strategie vergelijken consumenten 
de kanalen met elkaar eerst op het belangrijkste attribuut. Alleen kanalen die aan een (door de 
consument) bepaalde waarde voldoen, ‘overleven’ deze selectie. Vervolgens worden de overgebleven 
kanalen vergeleken op het een na belangrijkste attribuut en vallen de kanalen af die niet voldoen aan 
de noodzakelijke waarde. Dit proces gaat door totdat er een kanaal overblijft. De resultaten laten zien 
dat bij 75% van de respondenten dit model van toepassing kan zijn. Daarnaast speelt bij de keuze van 
het kanaal vermoedelijk het zogenaamde “attraction effect” een belangrijke rol. Dit effect laat zich als 
volgt uitleggen. In figuur 4 is een situatie waarin twee kanalen A en B met elkaar vergeleken worden. 
Kanaal A scoort beter op attribuut 1; kanaal B scoort beter op attribuut 2. Een bepaald percentage zal 
een voorkeur voor kanaal A hebben; een bepaald percentage zal een voorkeur voor kanaal B hebben.

 
 
preference         A 
     
 
     
attribuut 1 
 
         B 
       F 
        
           
 
           
    attribuut 2    preference 
 
Figuur  4 Kanaal keuze en attraction effect
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Nu doet zich de situatie voor waarbij er een nieuw kanaal komt, kanaal F. Dit kanaal scoort, net zoals 
kanaal B, beter op attribuut 2 dan kanaal A en slechter, net zoals kanaal B, op attribuut 1 dan kanaal 
A. Het scoort evenwel slechter dan kanaal B op beide attributen. Bij de keuze van de consumenten 
zal nu kanaal F nauwelijks gekozen worden (B is immers ‘beter’), maar het zal de verhouding van de 
keuze voor kanaal A en kanaal B veranderen. Het attraction effect stelt dat het aandeel van kanaal 
B zal toenemen. Een analyse van de scores van de kanalen op de twee belangrijkste attributen voor 
en na het experiment maakt duidelijk dat het attraction effect een mogelijke verklaring voor de 
kanaalvoorkeur is. 

Conclusie

Delen van het ontwikkelde model zijn bevestigd door het onderzoek. De Expectation 
Disconfirmation Theory verklaart het proces van de verandering in attitude voor en na het 
experiment. Respondenten met een negatieve ervaring reageren anders (en in overeenstemming 
met de theorie) dan respondenten met een neutrale dan wel positieve ervaring. De wijze waarop 
de voorkeuren veranderen is niet duidelijk, omdat het adequacy importance model geen inzicht 
geeft in de wijze waarop deze verandering plaatsvindt. Het onderzoek heeft duidelijk gemaakt dat 
consumenten diverse strategieën gebruiken. Een combinatie van Elimination By Aspects en het 
attraction effect lijkt de best mogelijke verklaring. Consumenten hebben vermoedelijk twee kanalen 
die zij regelmatig gebruiken en deze kanalen zijn gekozen op basis van hun score op de twee of 
drie belangrijkste attributen. Wanneer er een nieuw kanaal wordt geïntroduceerd (zoals door het 
experiment gebeurde), veranderen de belangrijkheidscores. Daarmee veranderen de belangrijkste 
attributen en daarmee de posities van de kanalen.


