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Gezinspraak
Over beslissen in het gezin en de invloed van reclame daarop

Rede

in verkorte vorm uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt
van hoogleraar Communicatiewetenschap,

in het bijzonder media- en reclameonderzoek,
aan de Universiteit van Amsterdam

op vrijdag 26 september 2003

door

Fred Bronner



Men are from Mars, women are from Venus (John Gray)
maar op Aarde zullen zij toch samen beslissingen moeten nemen…



Mijnheer de Rector Magnificus,
Zeer geachte toehoorders,

Proloog

‘Gezinspraak’: onder deze titel wil ik u enige vraagstukken in media- en reclame-
onderzoek voorleggen. Gezinspraak is een voor deze gelegenheid bedachte conta-
minatie van ‘gezin’ en ‘inspraak’. Veel aankopen zijn van individuele tot gezinsbe-
slissingen geworden en zowel de marktonderzoekwereld als de reclamewereld hou-
den daar onvoldoende rekening mee. De voortschrijdende democratisering in
gezinnen zorgt ervoor dat beslissingen steeds meer het resultaat zijn van gezamen-
lijk overleggen en onderhandelen. Ieder in het gezin heeft dus inspraak in de aan-
koopbeslissingen. Dit betoog zal een beetje een commercial worden, namelijk re-
clame voor ander en nieuw reclameonderzoek. En u kunt niet wegzappen, niet gaan
plassen, geen koffie gaan zetten of snel de bladzijde omslaan. Nee, u behoort zeker
tot mijn reclamebereik, en hopelijk treedt na een tijdje ook reclamerespons bij u op
en raakt u overtuigd door mijn argumentatie.

1. Media- en reclameonderzoek in de wetenschap: reclame
lang een vies woord

De wereld had tot opluchting van iedereen toch 1984 gehaald, en in maart van dat
jaar verscheen de BVA/VEA-notitie Wensen met betrekking tot toekomstig mediaonder-
zoek (maart 1984).
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In deze notitie werd een pleidooi gehouden om in mediaonderzoek niet te volstaan
met cijfers over hoeveel procent blad x leest, maar om ook de aandacht te richten
op het percentage dat een advertentie binnen zo’n totaal ziet. Een pleidooi om de
stap van mediumbereik naar reclamebereik te zetten.

Een dergelijk uitgangspunt impliceert dat het begrip reclamebereik binnen een
multimedia-onderzoek een belangrijke plaats dient in te nemen. Gezien de com-
plexiteit van de meting van reclamebereik leek het verstandig in de onderzoekspro-
grammering een voorfase in te bouwen. Hierin zou door middel van literatuurstu-
die nagegaan moeten worden hoe dit begrip binnen een breed mediaonderzoek
hanteerbaar is te maken.

Zo kreeg ik opdracht de literatuurstudie ‘Oog voor reclame’ uit te voeren
(Bronner, 1986; Bronner, 1987).1 Op mijn zoektocht naar literatuur over het meten
van reclamebereik kwam ik vanzelfsprekend ook op universitaire instituten, maar
reclame was daar zo een twintig jaar geleden nog een vies woord.

Er was nauwelijks of geen aandacht voor het fenomeen reclame. Terwijl onze
maatschappij er toen al redelijk mee doordrenkt was en reclame toch gewoon een
onderdeel vormt van persuasieve communicatie. Dat gebrek aan aandacht voor recla-
me veranderde enige tijd daarna in de jaren negentig. Er ontwikkelde zich snel een
body of knowledge, zoals dat in wetenschapstermen heet. Kennis over reclamewer-
king werd vergaard en weergegeven in tijdschriften, in boeken en op congressen.
De samenwerking tussen praktijk en wetenschap groeide dankzij missionarissen zo-
als Giep Franzen. In lijn met deze ontwikkeling sta ik vandaag voor u en mag ik u
een college geven over media- en reclameonderzoek. ‘Times they are achangin’,
zong Bob Dylan.

2. Wetenschap en praktijk: de waarheid versus ‘als het
maar werkt’

Ik zal de komende tijd het werken in de praktijk en in de wetenschap combineren en
trachten een brug te slaan tussen beide werelden. Omdat ik altijd een go-between
tussen deze werelden ben geweest, weet ik dat dat gemakkelijker is gezegd dan ge-
daan. Vaak zijn er verschillende uitgangspunten. Zo is de wetenschap op zoek naar
de waarheid, terwijl de commerciële onderzoekswereld op zoek is naar modellen
die ‘werken’ – zoals de vage omschrijving luidt – en die niet per se de waarheid be-
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hoeven te representeren. ‘Hoe kan dat nu?’, zie ik de wetenschappers in deze aula
denken.

Twee voorbeelden:

Voorbeeld 1: Discrepantie praktijk-wetenschap: ‘recency-methode’

Bij mediaonderzoek naar het bereik van gedrukte media (kranten, tijdschriften)
wordt in ongeveer vijftig landen de recency-methode benut (Meier, 2001). Een we-
reldstandaard die blijkbaar werkt maar niet de werkelijkheid representeert. Hoe
werkt deze methode? Een voorbeeld: om te bepalen hoeveel mensen nummer x van
bijvoorbeeld De Kampioen hebben gelezen laten we niet het blad zien om vervolgens
te vragen: heeft u dit nummer gelezen of ingezien? Dat is te complex.2 Nee, we vra-
gen of mensen de afgelopen vier weken De Kampioen hebben gelezen. Als zij daar ‘ja’
op antwoorden worden ze opgenomen in het gemiddeld bereik van De Kampioen:
‘Average issue readership was equated with readership in the last publication inter-
val’ (Noordhoff & Brown, 1983, p. 20). In deze procedure telt het lezen van ver-
schillende nummers van De Kampioen in de laatste vier weken als één nummer, maar
aan de andere kant telt één en hetzelfde nummer verspreid lezen over acht weken
(twee publicatie-intervallen) voor twee nummers. Het eerste verschijnsel leidt tot
onderschatting (parallel reading, Cornish, 1982), het tweede tot overschatting (repli-
cated reading). Er wordt altijd van uitgegaan dat beide effecten elkaar compenseren,
maar dat blijkt niet terecht te zijn: het verschilt per type publicatie. Bijna twintig
jaar later schrijft Shepherd-Smith (2001, p. 16): ‘The recent reading methodology
clearly does not satisfy the requirements of providing a credible currency by which
press advertising may be bought and sold.’ Toch is de recency-methode de wereld-
standaard, omdat deze ‘werkt’.

Voorbeeld 2: Discrepantie praktijk-wetenschap: ‘advertising tracking’

Sommige onderzoeksbureaus zijn groot geworden met tracking. De gegevens van
duizenden campagnes zijn wereldwijd in een database gestopt en op basis van deze
database zijn benchmarks ontwikkeld. Vrijwel alle grote adverteerders in de wereld
maken gebruik van deze fantastische databases. Toch kan de vraagstelling die aan dit
alles ten grondslag ligt vaak de toets der wetenschappelijke kritiek slecht doorstaan.
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Voor een productcategorie wordt gevraagd of men daar de laatste tijd reclame voor
heeft gezien. Zo ja, van welke merken in welke mediumtypen. De advertenties
worden niet getoond en niet beschreven.

Ik ben ervan overtuigd dat je reclameconfrontatie alleen betrouwbaar en valide
kunt vaststellen door middel van de recognition-techniek, dat wil zeggen door
mensen commercials of advertenties te tonen in de werkelijke context. Een open
recall-vraag zonder echte reclame-uitingen te tonen kon misschien nog in de jaren
vijftig en zestig, toen mensen aan veel minder uitingen werden blootgesteld. Maar
nu is er gevaar voor het double jeopardy-effect. Dat houdt in dat kleine merken min-
der adverteren en nog eens extra op hun kop krijgen omdat mensen er minder op
gokken (Bronner, 1993b). Eerder zal hun redenering zijn: ‘Ja, doe maar de Rabo-
bank die adverteren nogal veel, dus daar zal ik wel wat van gezien hebben.’ En toch
wordt er succesvol mee gewerkt, uitgaande van het idee dat er bias in de antwoor-
den zal zitten, maar dat dit in alle campagnes doorspeelt en dat we dus wel cijfers
over campagnes mogen vergelijken en als benchmark mogen gebruiken. Kortom het
model ‘werkt’.

De brug tussen praktijk en wetenschap zal niet altijd even gemakkelijk te slaan
zijn, maar ik zal mijn best doen. Een ander interessant discussiepunt is dat in de we-
tenschap veel conclusies worden gebaseerd op niet real life-experimenten met stu-
denten die kunstmatig aan reclameboodschappen worden blootgesteld (forced expo-
sure). Dat krijgt nogal wat kritiek vanuit de praktijk. Zoals Kevin Roberts van het
reclamebureau Saatchi & Saatchi onlangs zei: ‘If you want to know how a lion hunts,
you’ve to go to Africa, not to the zoo’ (Havermans, 2002, p. 9). Veel wetenschap-
pers observeren volgens de praktijkmensen alleen maar in de dierentuin.

3. Belang van media- en reclameonderzoek: ‘Eyes wide shut’?

Eerder al in mijn verhaal noemde ik het magische jaar 1984. Sinds dat jaar is er zeer
veel veranderd wat betreft media en reclame: een enorme groei in aanbod en een
daaruit voortkomende informatieovervloed. Voor het vak media- en reclame-
onderzoek is het alleen al interessant om te bestuderen hoe de consument het hoofd
boven water houdt in deze informatiestroom. Het totale informatieaanbod ontwik-
kelt zich volgens een meetkundige reeks (Van Cuilenburg, Neijens & Scholten,
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1999), en verdubbelt zich eens per zeven jaar. Binnen de media neemt de hoeveel-
heid reclame ook voortdurend toe. Op de televisie worden tegenwoordig acht keer
zoveel commercials uitgezonden als tien jaar geleden en zien Nederlanders vieren-
half keer zoveel commercials als toen. Dagelijks keek men in 2001 zo’n 14 minuten
per persoon naar commercials tegen 3 minuten in 1991 (Olsthoorn, 2003). Het ge-
middelde advertentievolume, gemeten over alle mediumtypen, is in tien jaar ruim
verviervoudigd. Hierdoor worden iedere dag maar liefst vier keer zoveel reclame-
boodschappen verspreid. Een enorme toename van reclame vindt ook plaats buiten
de traditionele media via internet, brievenbusreclame, customer-magazines, buitenre-
clame, winkelreclame enz. De mediaconsument zou danig in de war kunnen raken.
Een bioloog vertelde mij kortgeleden3 het volgende verhaal: ‘Doe jonge snoeken en
watervlooien in een aquarium en de snoekjes gaan dood van de honger. Waarom?
Net als een snoekje een watervlo naar binnen wil werken, passeert er een andere, is
het snoekje afgeleid, komt er niet toe om de eerste op te eten en wil de tweede pak-
ken. En zo gaat dat door. Zo komen ze radeloos niet tot een keuze en verhongeren.’

Herkent u in deze jonge snoekjes de mediaconsument? Hij of zij wordt steeds
moeilijker te bereiken. Wil hij of zij net naar de ene uiting kijken, dan komt er weer
een andere in het vizier, en wordt hij of zij afgeleid van de eerste uiting. Allerlei heu-
ristieken worden door consumenten benut om uit dit overaanbod zaken te lichten
die ze leuk vinden of waarmee ze iets kunnen. Het is niet meer de homo sapiens
maar de homo zapiens geworden. Het spoorlijneffect treedt op: mensen die naast
een spoorlijn wonen, horen de trein niet meer, mensen die met reclame worden ge-
bombardeerd zien of horen de reclame niet meer. Van Oog voor Reclame naar Stan-
ley Kubrick: Eyes wide shut. Zo komen we in de schreeuwspiraal terecht. Reclame-
makers gaan steeds harder schreeuwen om mensen te bereiken en te beraken,
vervolgens krijg je weer meer informatieovervloed, gaan mensen zich afsluiten en
moeten reclamemakers op hun beurt nog harder schreeuwen.

Kortom, gezien de explosieve toename ervan is reclame een steeds belangrijker
verschijnsel geworden in ons dagelijks leven en dus zeer belangrijk om te bestude-
ren.
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4. Mijn hoofdonderwerp: reclame en gezinspraak

4.1 Individu of gezin?

In marktonderzoek in brede zin, maar zeker ook daarbinnen – in media- en recla-
meonderzoek – is het individu vrijwel zonder uitzondering de analyse-eenheid. De
praktijk in het marktonderzoek is dat er een steekproef van huishoudens wordt ge-
trokken en bij meerpersoonshuishoudens wordt daarbinnen vervolgens één per-
soon aselect gekozen. In het ene geval de man, in het andere geval de vrouw, of als er
kinderen boven de leeftijdsgrens van het onderzoek zijn: een van de kinderen. In
reclame-effectonderzoek wordt dan bij die random geselecteerde persoon de recla-
merespons (heeft hij/zij de uiting gezien, begrepen, gewaardeerd) en merkrespons
(merkbekendheid, merkimago, merksympathie, merkbinding) gemeten. Daar wor-
den conclusies op gebaseerd en effecten op koopintentie en koopgedrag geschat.
Maar hebben we dan wel de juiste analyse-eenheid te pakken? Nee! Ik zal betogen
dat beslissingen steeds meer in gezinsverband worden genomen en dat dat de een-
heid van analyse moet zijn. Het gezin heeft zich ontwikkeld tot wat in bedrijfs-
onderzoek heet een DMU, een decision-making unit. In dat bedrijfsleven zijn beslis-
singen het resultaat van een ingewikkeld interactieproces tussen invloedrijke indivi-
duen in dat bedrijf. In gezinnen gaat het steeds meer op vergelijkbare wijze. ‘Mar-
riages are like firms’ (Grossbard-Shechtman, 2003, p. 610). In gezinnen van nu
staan begrip, gelijkwaardigheid en compromissen hoog in het vaandel (De Swaan,
1982; Valkenburg, 1998). Dat geldt in brede zin, maar zeker ook voor het consu-
mentengedrag dat binnen dat gezin plaatsvindt.

Maar nu eerst een illustratie uit de praktijk waaruit blijkt dat individuele merk-
opvattingen niet voorspellend zijn voor werkelijk koopgedrag. Vorig jaar december
had Sanoma Uitgevers een aantal sessies met adverteerders georganiseerd over on-
derzoek en reclame.4 Ook de ontwikkeling van individuele naar gezinsbeslissingen
werd aan de orde gesteld. Één participant gaf het volgende voorbeeld dat enkele
weken daarvoor op hemzelf van toepassing was geweest. Er moest een foto- camera
gekocht worden in het gezin. Hij wilde een Nikon met veel mogelijkheden, acces-
soires, snufjes enzovoort van circa 1000 euro. Zijn vrouw wilde een eenvoudig te
bedienen simpel cameraatje dat je zo in je tas meeneemt van 100 euro. In het onder-
handelingsproces werd het de gulden middenweg, een camera van ongeveer 500
euro. Beiden waren er tevreden over dat ze een compromis hadden weten te berei-
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ken en waren niet gefrustreerd dat hun optie niet was gekozen. De verkoper
(= winkelier) had in de laatste fase een belangrijke sturende rol gespeeld.

U zult het verhaal herkennen en er waarschijnlijk niet door van uw stoel vallen.
Toch worden met dit verhaal de stoelpoten weggezaagd onder (1) de gangbare op-
vatting van beïnvloeding via reclame en (2) de gangbare marktonderzoekpraktijk.
Ik zal dat toelichten. Bij een individueel interview met deze man zouden we geme-
ten hebben dat hij een zeer hoge merksympathie voor Nikon heeft, alle advertenties
van Nikon ziet en daarvoor een hoge likeability heeft. De reclamemaker richt zich
individueel op hem en bevestigt telkens dat Nikon een goed merk is en producten
van hoge kwaliteit heeft. De marktonderzoeker voorspelt dat de reclame bij hem
werkt en dat hij, als hij voor de keuze van een camera staat, een Nikon zal gaan ko-
pen. Dezelfde logische redenering gaat op voor de vrouw, maar dan voor de gemak-
kelijke camera. Maar er gebeurt uiteindelijk iets heel anders. Bovendien blijken op-
eens kortetermijninvloeden op de winkelvloer doorslaggevend te zijn. In dit geval
kun je veel studie doen naar individuele wensen en verlangens, maar dan toch geen
verklaring hebben voor de uiteindelijke koopbeslissing. Dit was een voorbeeld,
maar de beschrijving is van toepassing op veel producten die zijn te beschouwen als
een soort collectief goed in het gezin waarover bij de keuze compromissen worden
gesloten en onderhandelingen plaatsvinden. Op basis van deze observaties heb ik
een boodschap voor marktonderzoekers, een boodschap voor reclamemakers en
een boodschap voor communicatiewetenschappers:

• Voor marktonderzoekers is mijn boodschap:
Waarom zou je verwachten dat het mogelijk is om op basis van individuele
merkbeleving het koopgedrag te voorspellen als je weet dat onderhandelingen
en compromissen een sleutelrol spelen? Waarom betrekken jullie altijd één per-
soon uit een huishouden in een onderzoek, waarom niet in plaats van duizend
waarnemingen uit duizend huishoudens, duizend waarnemingen uit vijfhonderd
huishoudens? Zodat je twee personen per huishouden kunt ondervragen. Dan
kun je het interactieproces tenminste bestuderen. Waarom doen jullie niet
meer onderzoek naar gezamenlijke beslissingen? Van Raaij (1996, p. 241)
schrijft: ‘Veel beslissingen vinden in huishoudens plaats, waarbij een aantal per-
sonen elkaar beïnvloeden en gezamenlijk een beslissing nemen. Er bestaat nog
weinig onderzoek naar gezamenlijke beslissingen van man en vrouw in een huis-
houden.’
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• Voor reclamemakers is mijn boodschap:
Waarom via reclame steeds maar weer bij een individu de merkpositie bevesti-
gen? Het zou beter zijn aan de consument argumenten te verschaffen die hij/zij
in het onderhandelingsproces kan benutten, en creativiteit aan te wenden om
het onderhandelingsproces te beïnvloeden. Ook adviseer ik te adverteren met
een family line van producten en in die laatste onderhandelingsfase, die zich vaak
op de winkelvloer afspeelt, pregnant aanwezig te zijn.

• Voor communicatiewetenschappers is mijn boodschap:
In de sociale wetenschappen is altijd wel aandacht geweest voor de rol van de
brede sociale omgeving en de sociale norm. Maar dan gaat het toch meer om de
invloed van mensen buiten het gezin op individuele voorkeuren en gedragingen
(bijvoorbeeld de invloed van peers op drinkgedrag). Als het gezin aan bod komt
dan is meestal alleen de onderzoeksvraag wie welke invloed heeft op de eindbe-
slissing. Er bestaat slechts een klein beetje literatuur over het onderhandelings-
proces zelf, en er zijn al helemaal geen publicaties over de invloed van reclame
in het onderhandelingsproces en over de wijze waarop reclame argumenten
voor in dat onderhandelingsproces naar voren kan brengen. Waarom is er geen
aandacht voor de interactie tussen reclame en gezinsbeslissingen?

De elementen die ik naar voren heb gebracht, zijn de laatste jaren steeds belangrij-
ker geworden. Er is steeds meer gezinspraak door de veranderende rol van man,
vrouw en kinderen in de maatschappij, en dat kan ik staven met cijfers. Maar eerst
een kort intermezzo over de vraag of we de term gezinnen of huishoudens moeten
gebruiken.

4.2 Gezin of huishouden?

Ik realiseer mij dat ik in mijn betoog de 14,6% éénpersoonshuishoudens (GfK Jaar-
gids 2003, p. 11) in Nederland buiten beschouwing laat. Ook realiseer ik mij dat ik
over ‘gezinnen’ praat en niet het begrip ‘huishoudens’ hanteer. De argumentatie
hiervoor ontleen ik aan een onderzoeksrapport van de Katholieke Universiteit Leu-
ven (Van Rompaey, Dehouck & Roe, 1999, p. 2). Zij schrijven: ‘Als analyse-eenheid
werd het “gezin” gekozen. Deze term blijkt voor onze doelstelling beter geschikt
dan de term “huishouden” die impliceert dat men om sociaal-economische redenen
een entiteit vormt. Aangezien relaties en dan vooral ook affectieve banden een be-
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lang hebben voor ons onderzoek kozen we voor de term “gezin”. We hebben het dan
niet alleen over wat beschouwd wordt als het “traditionele” gezin maar wel over
“gezin” in een ruimere betekenis. Het gaat om twee of meer personen die door soci-
aal-biologische redenen met elkaar verbonden zijn en in één woning samenleven.’

Ook realiseer ik mij dat een gezin vaak niet zo duidelijk is afgebakend. Bij een
scheiding leven kinderen vaak een deel van de tijd bij de ene ouder en een deel bij de
andere ouder. Er komen nieuwe partners in het spel. Maar voor mijn betoog doet
dat er niet zo toe. Het gaat om interacties tussen gezinsleden, hoe dat gezin dan ook
is samengesteld: man en vrouw, man en man, vrouw en vrouw of anders. Interacties
als voorbereiding op een keuze staan centraal. Ik beperk mij zeker niet tot de gezin-
nen die bestaan uit een man, een vrouw en twee of drie kinderen. Als ik de term
‘gezin’ in het vervolg van mijn betoog gebruik moet u dus zeker niet alleen denken
aan het klassieke gezin.

4.3 Steeds meer ‘gezinspraak’

In 1985 voerde ik voor een drietal opdrachtgevers het project ‘De Nederlandse
Man’ uit. Daarbij werden aan mannen vragen gesteld over opinies, attituden en
gedragingen. Bij een aantal beslisgebieden werd gevraagd wie de belangrijkste be-
slisser in het gezin was. In 2002 werd een soortgelijk onderzoek uitgevoerd voor Sa-
noma Uitgevers. De beslisvraag werd herhaald. Het gaat om de perceptie van de
man, en die kan vanzelfsprekend vertekend zijn. Maar omdat we in beide metingen
de perceptie van de man hebben, kunnen we de resultaten wel vergelijken en trends
bepalen. Het beslisproces op vijftien zeer verschillende gebieden kan worden ver-
geleken. In tabel 1 is per domein weergegeven of de man de belangrijkste beslisser
is, de partner of de man en de partner in gelijke mate. De eerste vier kolommen
omvatten de resultaten uit het onderzoek uit 1985, de laatste vier kolommen die uit
het onderzoek uit 2002. Duidelijk is uit de tabel af te leiden dat de categorie ‘beiden
evenveel invloed’ (= gelijk) in zeventien jaar is toegenomen. Als we de categorie
‘beiden evenveel invloed’ over de vijftien producten middelen komen we in 1985
tot 40% en in 2002 tot 50%. Bij alle vijftien beslisgebieden ligt het percentage ‘bei-
den evenveel invloed’ in 2002 hoger dan in 1985. Ter illustratie nog één voorbeeld:
de fotocamera. In 1985 was bij 50% van de meerpersoonshuishoudens de man de
voornaamste beslisser; nu is dat gedaald naar 35%. In 1985 hadden in 38% van de
meerpersoonshuishoudens man en vrouw evenveel over de aanschaf van een fotoca-
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mera te vertellen, in 2002 is dat opgeklommen naar 59%. We zien dus een trend
van een mannenbeslissing naar een gezamenlijke beslissing. Een niet oninteressant
gegeven voor reclamemakers lijkt mij zo, vooral ook omdat de twee situaties ver-
schillende creatieve uitingen eisen en de doelgroep anders omschreven zou moeten
zijn.

De democratisering in het huishouden krijgt dus steeds meer gestalte. In de ja-
ren vijftig en zestig werd er nog van uitgegaan dat de vrouw 100% besliste over de
aanschaf van dagelijkse producten en de man 100% over duurzame gebruiksgoede-
ren, maar we gaan steeds meer naar een 50/50-situatie, waarin man en vrouw even-
veel invloed hebben. Van alleenbeslisser naar medebeslisser. En dan komt in deze
tabel nog niet eens tot uitdrukking dat kinderen een toenemende invloed op gezins-
beslissingen hebben (Labrecque & Ricard, 2001). ‘Als vader wil je niet trots met
een nieuwe tv aankomen om vervolgens door zoonlief uitgejouwd te worden, om-
dat je het verkeerde merk gekocht hebt’ (Carat, 2002, p. 18).

De tabel laat ook zien dat eigenlijk wat betreft vrijwel alle producten een be-
langrijk deel van de gezinnen gezamenlijk beslist. Doe-het-zelf gereedschap is in
mijn rijtje van vijftien eigenlijk de enige uitzondering en nog klassiek male domina-
ted.

De conclusie van deze paragraaf is dat de ‘gezinspraak’ toeneemt. Naar verwachting
zal deze in de nabije toekomst nog verder toenemen omdat jongere stellen meer sa-
men beslissen dan oudere stellen (zie het tabellendeel van Veldkamp, 2002). Overi-
gens moet daarbij worden aangetekend dat in de bovenstaande studie alleen autoch-
tone gezinnen zijn betrokken.

14

FRED BRONNER

Tabel 1: Invloed op beslissingen in het gezin, 1985 – 2002
Per product is gevraagd of de man de belangrijkste beslisser is, de partner of dat man en
partner wat dit betreft in gelijke mate de belangrijkste beslisser zijn.
In 1985 n = 2047 (mannen), in 2002 n = 528 (mannen). Er is per product telkens geper-
centeerd op personen met partner (in 1985 n = 1699, in 2002 n = 348) voor wie de be-
slissing relevant is (excl. ‘niet van toepassing op mij, want dat koop ik nooit’, excl. ‘andere
huisgenoten beslissen’)
1985: De Nederlandse Man, McCann-Erickson, VNU, Bonaventura
2002: De Nieuwe Mannen, Sanoma Uitgevers
Beide onderzoekprojecten zijn uitgevoerd door Veldkamp/Marktonderzoek te Amsterdam
(Veldkamp, 1985, Veldkamp, 2002).



15

GEZINSPRAAK

B
el

an
gr

ij
ks

te
be

sl
is

se
r

va
n

p
ro

d
uc

te
n

(i
n

%
)

19
85

20
02

m
an

vr
ou

w
ge

li
jk

n
=

10
0%

m
an

vr
ou

w
ge

li
jk

n
=

10
0%

ap
p

ar
at

uu
r

•t
el

ev
isi

e
23

7
69

16
55

23
4

73
34

5
•f

ot
oc

am
er

a
50

12
38

14
29

35
6

59
34

0
•a

ut
o

40
4

56
15

31
34

3
64

33
6

ro
nd

d
e

w
on

in
g

•w
on

in
g

4
14

82
16

48
3

2
95

34
4

•m
eu

be
le

n
2

27
71

16
91

2
22

76
34

8
•v

lo
er

be
de

kk
in

g
2

36
62

16
87

2
25

73
34

2
•w

as
m

ac
hi

ne
5

46
49

16
75

4
39

57
34

8
•p

la
nt

en
in

de
tu

in
25

41
34

14
80

10
47

42
32

3
•d

oe
-h

et
-z

el
fg

er
ee

ds
ch

ap
87

4
9

15
77

87
2

10
34

1

kl
ed

in
g

va
n

m
an

•b
ov

en
kl

ed
in

g
33

26
41

16
99

41
15

44
34

8
•o

nd
er

go
ed

21
64

15
16

99
45

29
25

34
8

d
ra

nk

•s
te

rk
e

al
co

ho
lis

ch
e

dr
an

k
49

18
32

14
80

51
7

41
24

6
•w

ijn
35

33
32

15
71

37
24

39
25

3

ve
rz

or
ge

nd
e

p
ro

d
uc

te
n

m
an

•a
fte

r
sh

av
e

48
44

8
12

06
54

17
29

31
2

•s
ch

ee
rg

er
ei

69
25

5
15

12
82

7
11

33
0



4.4 De ‘nieuwe’ mannen en de ‘nieuwe’ vrouwen

Een belangrijke verklaring voor de toenemende ‘gezinspraak’ is uiteraard de veran-
dering in de traditionele mannenrol en traditionele vrouwenrol. Mannen hebben
meer verantwoordelijkheden in het huishouden gekregen en houden zich meer met
dagelijkse aankopen bezig. Hupfer (2002, p. 5) vat het als volgt samen: ‘Marketers
also have noted important changes in male purchase behavior and domestic respon-
sibilities. According to research firm GfK, men are starting to behave more like
female shoppers. They are doing more grocery shopping than ever before and have
become as brand-conscious as women. Men also are doing more household chores
and spending more time with children. Gender-related responsibilities and expec-
tations that once were distinct have become mingled and blurred.’

Ook de vergelijking van het onderzoek De Nederlandse Man uit 1985 met De Nieu-
we Mannen uit 2002 ondersteunt deze veranderde rolopvatting van de man. Sommi-
ge beslissingen die de vrouw vroeger nam, neemt de man nu zelf, zeker als het zijn
eigen kleding of lichaamsverzorging betreft. In 1985 was de hoofdkop in de lande-
lijk dagbladen over De Nederlandse Man: ‘kleren maken de man, maar aan zijn onder-
goed ken je z’n partner.’ Deze conclusie berustte op het feit dat in 1985 bij tweeder-
de van de mannen met een partner de vrouw zijn ondergoed kocht. Nu in 2002 is
dat percentage gezakt naar 29%. Hetzelfde zien we bijvoorbeeld bij de aankoop van
aftershave. Toen kocht 44% van de vrouwen die voor haar man, nu nog maar 17%.
Een andere bevinding in De Nieuwe Mannen is dat mannen steeds vaker achter het
fornuis staan, hetgeen ook weer wijst op een veranderend rolpatroon. Ook de ver-
anderende rol van de vrouw in de maatschappij is deels verantwoorde-lijk voor an-
dere beslisprocessen. Meer werken door vrouwen betekent minder tijd voor huis-
houdelijke werkzaamheden en meer behoefte aan tijdbesparende producten. En
bovendien zorgt het werken door de vrouw voor meer inkomsten in het gezin en
dat maakt aankopen mogelijk die vroeger boven het familiebudget uitstegen
(Moore-Shay & Wilkie, 1988). De financiële ruimte is groter geworden. Ook Belch
en Willis (2002, p. 112) benadrukken dat de rollen in het gezin zeer veranderd zijn
door de nieuwe inkomenssituatie: ‘The presence of two income families, which has
increased the status and options for women and has generated uncertainty about
gender roles and responsibilities.’ En even verderop concluderen zij (p. 114): ‘As
women became more educated and provided more income to the family on a relati-
ve basis, the more egalitarian the decision-making process became.’
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Overigens is invloed een oneindig reservoir en als de één de invloed uitbreidt, bete-
kent dat niet dat de invloed van de ander behoeft te verminderen. Invloed is geen zero-
sum game.

Ik heb het nu vooral over de ‘outcome of the decision-making process’ gehad en niet
over ‘the process itself’. Daartoe wil ik nu overgaan. Om het in woorden van Moore-
Shay en Wilkie (1988, p. 456) te zeggen: ‘To explain how the partners balance and
compromise as they wend their way towards a final decision.’ Met andere woorden:
ik wil verklaren hoe partners zich door het keuzeproces heen worstelen naar een
uiteindelijke keuze, en hoe men in die worsteling compromissen sluit, op elkaar in-
praat, boos wordt en elkaar overtuigt.

4.5 Onenigheid tussen gezinsleden

Als gezinsleden het allemaal met elkaar eens zouden zijn over de aantrekkelijkheid
van keuzealternatieven zou er weinig over ‘the process itself’ te vertellen zijn, maar
dat is zeker niet zo. Spiro (1983) vond dat maar liefst 88% van de koppels rappor-
teerden dat zij verschil van mening hadden gehad tijdens het keuzeproces van ‘a
piece of furniture or a major durable’ en ‘accomodative strategies with their
partners’ hadden moeten benutten. Zo’n verschil van mening kan zich op verschil-
lende punten richten.

Op het punt van gewichten van keuzecriteria (Bronner, De Hoog, 1978; Whan
Park, 1982) heb ik in 1998 data verzameld in een onderzoek voor de VNU (Veld-
kamp, 1998a). Bij de keuze voor een auto letten vrouwen meer dan mannen op ui-
terlijk, kleur, ruimte.5 Bij pc’s meer op de kosten, bij vakanties meer op de kind-
vriendelijkheid en bij sparen/beleggen letten vrouwen meer dan mannen op
zekerheid en minder risico. Wat betreft de keuzeregel kwam uit de kwalitatieve
aanvulling op het onderzoek, waarbij paren diepgaand zijn ondervraagd, naar voren
dat mannen snellere beslissers zijn (eerder noncompensatorisch) en vrouwen meer
afwegers van plussen en minnen (eerder compensatorisch) (Veldkamp, 1998b). Dat
sluit ook aan bij het feit dat mannen minder geduld hebben met lange advertentie-
teksten.

Veel vrouwen vinden dat de man meer bezig is met de niet functionele elemen-
ten van een product en niet nadenkt of iets nodig of handig is: ‘Ik denk dat vrouwen

17

GEZINSPRAAK



beter kunnen zien of het een goed product is voor een goede prijs. Een man wil ge-
woon die mooie zilveren stofzuiger’ (Veldkamp, 2002). In het onderzoek in 1998
ging het op financieel gebied alleen om sparen/beleggen. Enkele jaren later werd
een soortgelijk project uitgevoerd, maar nu alleen voor een zestal financiële pro-
ducten (Veldkamp, 2003). In dat onderzoek werd bevestigd dat vrouwen meer dan
mannen letten op eventuele risico’s die je loopt. Daarnaast blijkt de vrouw bij finan-
ciële producten meer dan de man te letten op of het eenvoudig is om alles te regelen
en klantvriendelijkheid.

Om erachter te komen wat de verschillen van mening zijn in het gezin kunnen we
ook kijken naar de fase waarin het beslisproces zich bevindt. Burns en Granbois
(1977) onderzochten het verschil van inzicht tussen man en vrouw in de verschil-
lende fasen en ontdekten dat de discrepantie het kleinst was in de beginstadia en het
grootst in de latere stadia. Ook met behulp van het eerder geciteerde onderzoek dat
ik in 1998 voor VNU uitvoerde, ontstaat inzicht in de interactie tussen man en
vrouw in de verschillende stadia van het beslisproces. In dat onderzoek zijn bij be-
slissingen op vier terreinen (auto, pc, vakantie, sparen/beleggen) een zestal fasen te
onderscheiden. De zes fasen zijn kort omschreven:6

• eerste idee (initiation, Boush, 2001)
• informatie verzamelen
• informatie verwerken
• naar winkel/dealer/reisbureau gaan/proefrit maken
• financiële grenzen bepalen
• uiteindelijke beslissing

De rol die vrouwen spelen in de verschillende stadia blijkt te variëren per product.
Vrouwen zijn bij een autokeuze vooral actief in de middenfase (dealerbezoek,
proefrit) en laten de voorfase voor een belangrijk deel aan de man over. Vrouw,
43 jaar: ‘Bij auto’s doet mijn man het voorwerk, vindt hij gewoon leuk. Maar ik
houd het wel in de gaten.’7

Bij de vakantiekeuze is het juist de vrouw die in de beginfasen actief is bij het eer-
ste idee naar voren brengen en het verzamelen en consumeren van informatie. Ik
geef twee illustraties. Vrouw, 21 jaar: ‘Ik kom met de ideeën. Je hoort, je leest, het is
toch een mediacircus. Toen zei ik: “Laten we naar Tunesië gaan.” Dan zegt hij: “Best”.’
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Vrouw, 27 jaar: ‘Ik weet hoe het ging. We hadden heel veel gidsen thuis en hij
keek er nooit in. Dus moest ik er in gaan kijken en dan komt hij er ook wel bijzitten.
En dan beslissen we samen. Daarna regel ik al die dingen.’

Als er binnen het gezin een pc aangeschaft moet worden, blijkt de rol van de
vrouw vooral gericht te zijn op het stellen van de financiële grenzen. Vrouw,
21 jaar: ‘Als hij een pc gaat kopen, ga ik wel mee naar de winkel, want anders krijgt
hij toch het duurste.’ En bij de aanschaf van pc’s spelen ook kinderen een rol.
Vrouw, 37 jaar: ‘Het eerste idee voor een nieuwe pc kwam van onze zonen. Zij
moeten ons eerst informeren en dan kijken wij wat financieel mogelijk is. De jon-
gens hebben het idee en oriënteren zich, wij beslissen.’

Bij sparen/beleggen speelt de vrouw de belangrijkste rol in het tweede deel van
het beslisproces van bankbezoek tot en met de uiteindelijke beslissing. Vooral bij
zo’n bezoek aanwezig zijn vinden zeer veel vrouwen belangrijk. Vrouw, 37 jaar:
‘We hebben samen verschillende financieel adviseurs over de vloer gehad. We heb-
ben dromen over later en daar moet ruimte voor zijn. We gingen steeds meer aan
“straks” denken. We ontvangen ze gezamenlijk en overleggen iedere keer na zo’n
gesprek. Toen ik een gesprek miste, hebben we die man nog een keer gevraagd,
zodat ik er wel bij kon zijn.’

Overigens is ook gebleken uit onderzoek (Veldkamp, 1984) dat in de verschil-
lende fasen van het keuzeproces verschillende informatiebronnen worden gebruikt
en dat een informatiebron een verschillende rol in het proces speelt, afhankelijk van
de fase waarin het proces verkeert. Reclame bijvoorbeeld wordt in het begin van
het keuzeproces gebruikt voor een merkoriëntatie: welke merken komen in aan-
merking? In de laatste fase wordt reclame nogal eens gebruikt om na te gaan waar
het product het goedkoopst te verkrijgen is.

Kortom: de rol van de verschillende gezinsleden bij de aankoop van producten
varieert over de fasen van het beslisproces en over productcategorieën.

In schema 1 vatten we de resultaten over de rol van de vrouw in de verschillende
fasen van het beslisproces samen.
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Schema 1. De rol van de vrouw in verschillende fasen van het beslisproces (vrou-
wen met partner, 18-50 jaar, zie Veldkamp, 1998a)

beslisproces stadium waarin rol vrouw het grootst is

auto dealerbezoek
pc financiële grenzen
vakantie informatie verwerken
sparen/beleggen bank bezoeken

In het bovenstaande zijn vier productkeuzen aan de orde geweest. De verschillende
rollen in de verschillende stadia zijn echter ook te onderscheiden in een ander type
gedraging zoals energiebesparing (NIPO, 1993, p. 32): ‘Uit de resultaten blijkt dat
in tweederde van de huishoudens inderdaad één persoon min of meer het voortouw
neemt en vaker aan de overige gezinsleden de aandacht op energiebesparing vestigt.
In vrijwel alle gevallen is dat een van beide ouders, waarbij opvalt dat vrouwen iets
vaker dan mannen de overige gezinsleden op het energiegebruik attenderen.’

Deze paragraaf zijn we begonnen met de opmerking dat er vrijwel altijd wel enige
onenigheid of verschil van mening in het beslisproces zal zijn. Juist dat verschil van
mening maakt het bestuderen van het keuzeproces zo interessant. Toch komen we
in de dubbelgesprekken (Veldkamp, 1998b) met man en vrouw ook tegen dat er
strategieën zijn om vooraf een verschil van mening te vermijden. Een illustratie
hiervan op basis van een vakantiekeuzeproces. Man, 50 jaar: ‘Meestal zegt zij eerst
“ik wil die buurt in”. Het maakt mij niet veel uit. Ja, ik zou wel graag een keer naar
Noorwegen willen, maar dat wil zij niet en wordt dan ook niet voorgesteld.’

In sommige gevallen wordt in de fase van ideegeneratie al ingecalculeerd wat
haalbaar is bij de partner en wat niet. Alternatieven die bij voorbaat als onhaalbaar
worden beschouwd komen bij het gezin dan niet op de agenda. Jongeren moeten in
het gezin die grenzen van acceptatie en non-acceptatie nog leren kennen en zijn die
aan het aftasten.

4.6 Beïnvloedingsstrategieën: van ruilen tot huilen

Uit het voorgaande betoog kunnen we aflezen dat (1) er steeds meer gezamenlijk
wordt beslist (par. 4.3 en 4.4) en dat (2) er vaak binnen het keuzeproces ergens een
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verschil van mening over is (par. 4.5). In zo’n situatie wordt het antwoord op de
volgende vraag interessant: welke strategieën worden er benut om tot de uiteinde-
lijke beslissing te komen?

Hoewel in de literatuur over gezinsbeslissingen de nadruk ‘is too much focussed on
who and too little on how’ (Commuri & Gentry, 2000), is er toch een aantal auteurs
dat zich verdiept heeft in beïnvloedingsstrategieën. Alles overziend meen ik tien
strategieën te kunnen onderscheiden, gedeeltelijk gebaseerd op eigen onderzoek in
het verleden (Veldkamp, 1985; AGB Nederland, 1988a/b; Bronner, 1993a; Kuin,
19938; Veldkamp, 1998a/b; Veldkamp, 2002; Veldkamp, 2003) en gedeeltelijk op li-
teratuur (Spiro, 1983; Nelson, 1988; Kirchler, 1990, 1995; Kim & Lee, 1996; Palan
& Wilkes, 1997; Hölzl & Kirchler, 1998).

Vanuit marketingoptiek is de hamvraag: hoe leidt het gebruik van bepaalde beïn-
vloedingsstrategieën tot een uiteindelijke aankoopbeslissing en hoe kan ik daarop
als producent inspelen? En omdat ik mij met reclameonderzoek bezighoud is voor
mijn vakgebied een nog interessantere vraag: hoe kan reclame op deze strategieën
inspelen en via deze indirecte weg uiteindelijk de aankoopbeslissing beïnvloeden?
En nu komt een opvallend punt: er is redelijk wat wetenschappelijke literatuur over
gezinsbeslissingen, maar over de rol van reclame met betrekking tot deze gezins-
beslissingen is eigenlijk niets te vinden. Reclameonderzoek neemt zonder uitzon-
dering het individu tot object van studie, terwijl individuele attituden en gedrags-
intenties bij veel productkeuzen nog niets zeggen over het uiteindelijke aankoop-
gedrag. Bij veel aankoopbeslissingen gaan die individuen met al hun verschillende
opvattingen elkaar namelijk eerst beïnvloeden. Niet alleen het reclameonderzoek
zou met deze strategieën rekening moeten houden, maar ook de reclamewereld
zelf. En dan bedoelen we niet in een reclame alleen oppervlakkig naar een gezins-
situatie verwijzen (‘de leukste campings voor de kids’, ‘dat maakt … de ideale ge-
zinsauto’, ‘5-daags gezinsarrangement naar Legoland’, ‘uw huis en gezin voordelig
verzekerd in één pakket’, ‘pappa moet een Peugeot kopen’9), maar aansluiten bij de
interactie binnen dat gezin.

Het begrip ‘vermogen om effectieve reclame te maken’ kunnen we op twee ma-
nieren interpreteren: (1) veel geld te besteden hebben (2) de kennis en kunde heb-
ben. En bij dat laatste punt hoort zeker ook kennis over het gezin als DMU (Decision
Making Unit).

21

GEZINSPRAAK



Ik zal nu mijn tien strategieën belichten en de wijze waarop reclame daarop in mijn
ogen kan inspelen. Twee onderliggende dimensies spelen door deze strategieën
heen:
(1) streven naar het compromis versus eigen zin ‘doordrijven’, ofwel:

ik wij
individueel samen

apart samen

(2) het gebruik van meer emotionele of meer rationele elementen in een poging tot
een besluit te komen.

Eerst volgen nu de tien strategieën, daarna worden de strategieën in een samenvat-
tend overzicht in een ruimte geplaatst die uit deze twee dimensies is opgebouwd.

Allereerst twee onderhandelingsstrategieën (bargaining strategies). Misschien
vallen deze eerste twee strategieën wel onder het poldermodel van het gezin.

1. De ‘voor wat hoort wat’-strategie
Spiro (1983, p. 394) beschrijft deze strategie simpelweg als: ‘If you do this, I’ll do
that.’ De onderhandelingen zijn erop gericht om wederzijds voordeel te behalen.
‘Jij mag die jas kopen, als ik een paar dagen met mijn vrienden mag gaan vissen’ of
‘jij mag dit kopen als ik dat mag kopen’, of ‘ik heb je laatst een gunst bewezen, nu
mag je dit wel eens voor mij doen’. In de ouder-kindrelatie komt die strategie voor
in de vorm dat een kind iets duurs krijgt, maar in ruil daarvoor elke week moet stof-
zuigen of de auto schoonmaken.

2. De gulden middenweg-strategie
Dit is meer de onderhandelingsstrategie van geven en nemen en tot een compromis
komen. Net als in mijn fototoestelvoorbeeld uit het begin van mijn verhaal (man wil
toestel van 1000, vrouw van 100, het wordt er een van 500). Daarbij levert ieder-
een in en houdt men de gulden middenweg aan. Het ‘water in de wijn’-model
wordt in de literatuur ook wel omschreven als reasoning. Naar elkaar toe logische ar-
gumenten gebruiken: ‘Intended to reach a purchase agreement with the other party
so that both sides would be satisfied’ (Palan & Wilkes, 1997, p. 161). En dat laatste is
een belangrijk punt in deze onderhandelingsstrategie: deze resulteert in een voor
beide partijen suboptimale keuze, maar beiden zijn er uiteindelijk wel tevreden
mee.
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Nog drie illustraties uit Veldkamp (1998b). Vrouw, 54 jaar: ‘Een auto daar gaan
we eerst samen over praten: wat we zullen doen, wat voor auto we gaan nemen. En
dan gaan we samen op pad. Ja, hij kijkt in de krant eerst, ik niet.’

Man, 27 jaar: ‘Ja, het is belangrijk in een relatie dat je altijd overleg hebt met el-
kaar.’

Vrouw, 29 jaar : ‘Ik respecteer zijn mening heel erg en heb mijn eigen inbreng.
Voor mijn gevoel gaat het echt in onderling overleg.’

In een gezin waarin onderhandelingstrategieën worden gevolgd, is reclame het ef-
fectiefst als deze inspeelt op discussies die in dit type gezinnen aan de onderhande-
lingstafel plaatsvinden. Deze gezinnen willen een voor alle partijen bevredigende
uitkomst. Dat wil zeggen dat alle onderhandelaars (alle partijen aan tafel) door de
reclame moeten worden gevoed met logische, redelijke argumenten. Reclame kan
bijvoorbeeld trachten de kwaliteit-prijsperceptie te beïnvloeden. Dat laatste zou in
deze trant kunnen: ‘Je moet spullen van hoge kwaliteit kopen, die kosten wat meer,
maar je hebt er dan ook veel meer en veel langer plezier van.’ De adverteerder moet
niet trachten individuele attitudes te versterken, maar munitie aanreiken om in de
discussie te gebruiken.

We hebben het nu gehad over een van de vier P’s van de marketing, namelijk de
promotie. Maar ook via een andere P, namelijk die van product, kunnen we inhaken
op de onderhandelingsstrategie, door bijvoorbeeld een family line van producten aan
te bieden. Bovenaan de droomoptie of het paradepaardje dat bijdraagt aan het posi-
tieve merkbeeld en onderaan de minimumoptie, maar daartussen de optie die waar-
schijnlijk van het onderhandelingsproces de resultante zal zijn. Denk maar aan de
droomcamera en de haalbare camera uit het begin van mijn betoog.

Dan is er nog de P van plaats. Een auto is de grootste regelmatig terugkerende
aankoop die mensen gezamenlijk doen. Toch lijkt de presentatie nog steeds voor
een groot deel op de man gericht. De showrooms zijn erg gericht op ratio en tech-
niek en weinig op emotie en beleving. De Franse strateeg Marc Bourgery deed en-
kele maanden geleden een uitspraak die past binnen mijn betoog: ‘Er is bijvoor-
beeld geen enkel product dat zo duur is als een auto, terwijl de presentatie ervan
slecht is. Want wie koopt er nou juwelen in een omgeving die op een showroom
lijkt? Als een auto de reputatie heeft “sexy” te zijn, dien je ook je showroom op die
manier aan te kleden’ (Hafkamp, 2002). De verkoper en de winkelvloer kunnen
trouwens bij gezinnen die een onderhandelingstrategie voeren van grote betekenis
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zijn. Als de verkoper goed luistert naar de verlangens van man en vrouw kan hij als
een soort bemiddelaar met een acceptabel compromis komen. En die verkoper zal
zich er in trainen om snel te doorgronden met wat voor typen strategieën hij/zij te
maken heeft en daarop inspelen. Dat levert weer een schat aan kennis op waarvan
reclamemakers gebruik kunnen maken.

3. De overredingsstrategie
In dit geval probeert gezinslid a een ander gezinslid b te overtuigen, zo dat de keuze
van a plaatsvindt. ‘Persuasion strategies differ from bargaining strategies in that the
focus is on unilateral gain for the persuader rather than mutual gain for both the op-
poser and the persuader’ (Palan & Wilkes, 1997, p. 163). ‘Persuasion is a means of
influencing the spouse to agree to a decision that she should not otherwise make’
(Kim & Lee, 1996, p. 158).

Een aantal voorbeelden van deze strategieën: volhouden en doorzeuren, zeggen
dat iedereen het heeft, zeggen dat anderen het mooi zullen vinden, zeggen dat
vrienden of bekenden dezelfde keuze hebben gemaakt en daar tevreden over zijn,
heel nadrukkelijk sterke en zwakke punten naar voren brengen, het onderwerp
steeds weer op de agenda zetten en zo de ander als het ware uitputten.

Vrouw, 54 jaar: ‘Ik heb wel het gevoel dat ik de dingen toch kan doordrukken als
ik ze echt wil.’

Vrouw, 23 jaar over autobeslisproces: ‘We moeten eerst weten hoeveel geld
we hebben en hoeveel we er voor over hebben. Dan pas de volgende stap. Hij zei
eerst 10.000 gulden, ik wilde 8.000 gulden. Zoiets is het geworden. Ik ben een
standvastje.’

In een situatie van overreden of overtuigen moet de adverteerder usp’s en out-
standing performances van een merk of product overbrengen op de persuader, en eigen-
lijk deze persuader van zodanige argumenten voorzien dat hij/zij aan overtuigings-
kracht wint. Volgens de literatuur zijn ‘persuasion strategies characterized by an
absence of emotion’ (Palan & Wilkes, 1997, p. 163). Het gaat dus meer om het
overbrengen van de rationele pluspunten. Ook kan er via de band worden gespeeld
door peer pressure te benutten, dat wil zeggen een argument zoals ‘iedereen in mijn
omgeving koopt dit’ te gebruiken.
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4. De emotionele strategie
Deze strategie omvat het gebruik van emoties in het beïnvloedingsproces, veelal
non-verbaal. Te denken valt aan lachen, lief zijn, schreeuwen, pruilen, tijdje niets
meer tegen elkaar zeggen, lieve woorden, arm over schouders, dreigen ‘ik ga weg
bij je als je niet ... kiest’, met deuren slaan, grappen over het verschil van mening
maken, de ander met een schuldgevoel opzadelen, boos weglopen. Deze strategie
omvat het benutten van zowel negatieve als positieve emoties.

Inspelen op de emotionele strategieën in een gezin betekent ook het benutten van
emoties in de reclame. Humor, gekke gezichten en verliefdheid zijn allemaal ele-
menten die benut kunnen worden. Er zijn non-verbale technieken vereist om op
deze strategie te kunnen inspelen.

5. De expertstrategie
Een gezinslid probeert de andere gezinsleden ervan te overtuigen dat hij/zij meer
weet op een bepaald terrein waarin een keuze moet worden gemaakt. Veelal gaat
deze persoon heel gedetailleerde informatie in het keuzeproces naar voren brengen
om zijn/haar expertise te ‘bewijzen’. En als dat lukt krijgt hij/zij vanzelf veel in-
vloed toebedeeld in de uiteindelijke beslissing.

Vrouw, 54 jaar over financiën: ‘Ik ben de regelnicht en hij bemoeit zich er niet
mee. Hij zegt: “Je doet het goed.” Ik mag het blijven doen. Hij maakt zich snel veel
zorgen over geld. Daarom doe ik het. Ik denk altijd “het komt wel goed”.’ Door het
‘druk, druk, druk’ effect dat optreedt als beide partners werken kan de expertstra-
tegie ook bewust vanuit efficiency-overwegingen worden gekozen.

In de expertstrategie probeert iemand anderen ervan te overtuigen dat hij/zij
een expert in dat domein is, althans er meer van weet dan de andere gezinsleden.
Via reclame kunnen wij deze persoon gedetailleerde informatie en kennis aanreiken
die hij/zij weer kan benutten om de expertrol op een terrein te verwerven en te be-
houden binnen het gezin. Voorts moeten we er voor zorgen dat we in media staan
die door deskundigen of quasi-deskundigen worden gelezen.

6. De delegeringsstrategie
Bij deze strategie gaan de gezinsleden praten met een externe expert of derde per-
soon buiten het gezin die meer over de zaak weet. Er wordt vertrouwd op de exter-
ne deskundigheid om het verschil van inzicht op te lossen.
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Vrouw, 57 jaar over verschil van mening met echtgenoot: ‘Toen hebben we die
verzekeringsman opgebeld. Die kwam bij ons thuis en toen waren we er allebei bij.’

Bij de delegeringsstrategie is het belangrijk over te brengen waar externe ex-
perts zitten en dat deze gemakkelijk bereikbaar en toegankelijk zijn. Reclame heeft
dan vooral tot taak de rol van intermediairen te verduidelijken. We kunnen denken
aan de rol van tussenpersonen bij verzekeringen of hypotheekadviseurs. Zij moeten
naar voren brengen dat ze niet gebonden zijn aan een verzekeringsmaatschappij of
financiële instelling, maar ‘objectief advies kunnen geven’.

7. De socialisatiestrategie
Deze strategie komt voor in de relatie tussen ouders en kinderen, waarbij ouders
aan hun kinderen leren hoe je een effectieve consument kunt worden: iets vertellen
over prijs-waardeverhoudingen (‘goedkoop is duurkoop’), merken die bekend en
vertrouwd zijn introduceren, hoe geld te besparen, hoe met reclame om te gaan,
waar te kopen enzovoort.

Hier is corporate advertising van groot belang. Ouders gaan hun kinderen uitleg-
gen wat goede en minder goede merken zijn (Moschis & Moore, 1979; Moschis,
1985; Boush, 2001). Dan moet je als merk wel in de evoked set van die ouders zitten.
Het hebben van een algemeen merkimago is dan van belang. Ook valt binnen de so-
cialisatiestrategie het overbrengen door ouders aan kinderen hoe je over reclame
moet denken. En uit de literatuur is bekend dat ouders die sceptisch staan tegenover
reclame dat ook overbrengen op hun kinderen (Obermiller & Spangenberg, 2000).
Het is ook van belang een positief beeld van reclame in het algemeen te kunnen
overbrengen. Wel is dit overdrachteffect bij reclame minder sterk dan het over-
drachteffect bij merkvoorkeur. Er blijkt een grote ‘congruence in parent and child
brand preference’ te bestaan (Obermiller & Spangenberg, 2000, p. 318). Kortom,
alle socialisatieliteratuur over consumenten toont aan dat er belangrijke beïnvloe-
dende interacties tussen ouder en kind zijn waarop reclame-invloed kan inspelen.

8. De leugentje om bestwil-strategie
Om zijn/haar zin door te drijven wordt de werkelijkheid enigermate geweld aange-
daan en wordt aan de partner de situatie wat anders voorgesteld dan de werkelijk-
heid is. Bijvoorbeeld zeggen dat iets uitverkocht is en dat je daarom iets anders moet
kiezen. Een vakantieboeking die je eigenlijk niet wilt, uitstellen, zodat de reis al vol-
geboekt is. Of zeggen dat een bepaald merk slecht uit een consumententest komt.
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Hier moet de adverteerder argumenten verschaffen waarmee enigermate ge-
manipuleerd kan worden, zodat een gezinslid bijvoorbeeld de positieve punten kan
overdrijven.

9. De autoritaire strategie
Een gezinslid eist een voorname rol op zonder dat die duidelijk op kennis gebaseerd
is zoals bij de expertstrategie. Kenmerkende argumenten in deze strategie zijn:
‘mannen weten nu eenmaal meer over dit soort zaken’, ‘jij bent te naïef om dit
soort zaken te doen’ of ‘je hebt geen recht op dit punt met mij van mening te ver-
schillen’. Daaronder vallen ook ouders die naar hun kinderen als argument ‘nee dat
doen we niet, we zien wel’, ‘nee dat zit er gewoon niet in’ benutten. Kortom, ja/
nee-antwoorden op een aankoopverzoek zonder redenen te geven, of nog directie-
ver zeggen ‘dat heb je niet nodig’.

Bij de autoritaire strategie kunnen we wel weer uitgaan van reclamegericht op
individuen. Maar zoals ik al eerder stelde leert vergelijking van cijfers uit 1985 en
2002 over beslisprocessen dat steeds meer beslisprocessen gezamenlijk plaatsvin-
den. De autoritaire strategie bestaat nog steeds maar het belang daarvan neemt af.
Moderne gezinnen onderhandelen.

10. De dobbelsteenstrategie
In een onderzoek naar beslisprocessen waarbij zowel mannen als vrouwen waren
betrokken (Veldkamp, 1998b) kwamen we ook een soort random strategie tegen: we
nemen maar wat als we er niet uitkomen.

Vrouw, 25 jaar over vakantiebeslisproces: ‘Wij gaan altijd last minute, want over
vakantie kunnen we niet samen beslissen, we komen er niet uit.’

Deze laatste strategie impliceert dat de reclame dan moet inspelen op impulse
buying. Eerst het gedrag laten plaatsvinden en daarna argumenten ter rechtvaardi-
ging van dit gedrag bieden. Dit soort reclame moet dus niet primair gericht zijn op
beïnvloeding van de keuze, maar op rechtvaardiging achteraf van de keuze.

Kortom alle tien strategieën beginnen met quot homines tot sententiae, zoveel hoof-
den er zijn zoveel zinnen, maar je eindigt door een strategie te volgen met ‘één zin’.
In sommige van de tien onderscheiden strategieën staat het streven naar het com-
promis centraal (samen); in andere strategieën gaat het er toch meer om om de ei-
gen zin ‘door te drijven’ (individueel).
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De ene strategie kan als meer emotioneel gekenschetst worden, de andere als
meer rationeel. De tien strategieën kunnen we een plaats geven in een ruimte die is
opgespannen door twee assen. De verticale as representeert samen (compromis)
versus individueel (eigen zin), de horizontale as emotioneel versus rationeel (zie fi-
guur 1).

Figuur 1. De tien beïnvloedingsstrategieën en de twee onderliggende dimensies

In schema 2 worden de conclusies over de te volgen reclamestrategie samengevat.

Schema 2. Reclame en beïnvloedingsstrategieën in gezinnen

dominante beïnvloedingsstrategie
in gezin x bij keuze y

reclame

1,2 onderhandelingsstrategie logische, redelijke argumenten
3 overredingsstrategie usp’s, peer pressure, anderen kozen het ook
4 emotionele strategie humor, liefde, boosheid
5 expertstrategie gedetailleerde informatie/kennis aanreiken
6 delegeringsstrategie intermediairen promoten
7 socialisatiestrategie corporate image; algemene reclamehouding

verbeteren
8 leugentje om bestwil-strategie overdrijven van sterke punten
9 autoritaire strategie individueel gericht zijn
10 dobbelsteenstrategie rechtvaardiging van keuzen
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Bedrijven die in de toekomst succes willen hebben met hun reclamestrategie zullen
rekening moeten houden met de veranderde rollen in het gezin. In de mediaplan-
ning voor dagelijkse producten moet dus ook ruimte worden ingekocht in mannen-
bladen en voor auto’s en financiële producten ook in vrouwenbladen. Verkopers op
de winkelvloer moeten worden getraind om met beide partijen, mannen en vrou-
wen, rekening te houden. De rolpatronen in de commercials en advertenties zelf
dienen bovendien minder traditioneel voorgesteld te worden.

In deze paragraaf hebben we het gehad over de wijze waarop de reclamewereld reke-
ning kan houden met de toenemende ‘gezinspraak’. In de volgende paragraaf het
antwoord op de vraag: hoe kan de onderzoekswereld er meer rekening mee houden?

4.7 Hoe kan onderzoek inspelen op de ‘gezinspraak’?

In deze paragraaf zullen vier voor onderzoekers relevante punten worden behan-
deld.

1. Meer respondenten per gezin ondervragen
Als ‘gezinspraak’ steeds belangrijker wordt, kunnen we ons afvragen of het onder-
vragen van één respondent per huishouden, hetgeen nu de gangbare praktijk in het
marktonderzoek is, wel zo verstandig is (Burns & Gentry, 1990). Om de verschil-
lende rollen binnen het gezin beter te kunnen ontrafelen, verdient het aanbeveling
meer personen uit het gezin te betrekken.10 Dit is in de praktijk lastiger (‘Multiple-
respondent samples are harder to recruit than individual samples.’ Hsiung & Bagoz-
zi, 2003, p. 89), maar omdat verschillende marktonderzoekbureaus bezig zijn met
het opzetten van accesspools (omvangrijke bestanden van mensen die aangeven mee
te willen doen aan onderzoek) worden respondenten gemakkelijker toegankelijk en
kunnen meer personen per gezin in het onderzoek worden betrokken.11

2. Vraagstelling over de relatieve invloed in de verschillende stadia
Om de relatieve invloed van gezinsleden te kunnen achterhalen, kunnen drie typen
vraagstellingen worden benut:
a. Vragen over een werkelijk plaatsgevonden keuzeproces: ‘Heeft u de afgelopen

weken/maanden een … gekocht?’ Zo ja, dan doorvragen over dit specifieke
keuzeproces.
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b. Vragen over een hypothetisch keuzeproces: ‘Stel dat u de komende weken/
maanden … gaat kopen, hoe zou het keuzeproces in uw gezin dan gaan?’

c. Algemene vragen over het keuzeproces: ‘Als er bij u in het gezin een … aange-
schaft moet worden, hoe gaat dat dan bij u?’

Procedure (b) en (c) kunnen we aan iedereen in een steekproef voorleggen, maar bij
procedure (a) moet gezocht worden naar respondenten die recentelijk een beslis-
sing over een bepaald product hebben genomen. Dat kan lastig zijn omdat het een
beetje ‘zoeken naar een speld in een hooiberg’ is. Toch zal het duidelijk zijn dat pro-
cedure (a) de meest valide antwoorden oplevert, omdat vragen worden gesteld over
een werkelijke keuzesituatie die kortgeleden heeft plaatsgevonden. Maar ook op dit
punt kunnen accesspools van bereidwillige respondenten uitkomst bieden. Binnen
deze pools vinden op gezette tijden screeningsronden plaats en in zo’n screening
kan de vraag worden gesteld of men recentelijk een auto/fotocamera/televisie
heeft gekocht of een verzekering heeft afgesloten. En dat lost het probleem op van
de moeilijke vindbaarheid van deze respondenten.

En misschien kan met behulp van die accesspools nog wel een stap verder worden
gezet. Namelijk mensen selecteren die midden in het keuzeproces zitten. Mensen
hebben de neiging om hun keuzegedrag na de gemaakte keuze te rechtvaardigen.
Tegenvallende eigenschappen worden vergeten en de goede worden benadrukt, zo-
als de Consumentengids meer wordt gebruikt om een keuze achteraf te rechtvaardi-
gen dan om een keuze te doen (Montgomery, 1983: ‘People will be able to justify
their decisions.’) Na afloop wordt het beslissingsproces geïdealiseerd. Daarom zou
een goede oplossing zijn mensen in verschillende fasen van het keuzeproces te in-
terviewen. Zonder grote bestanden van respondenten waardoor we af en toe ‘het
schepnet kunnen halen’ zou dit praktisch onuitvoerbaar zijn.

3. Een meetinstrument ontwikkelen om de beïnvloedingsstrategie te traceren
Een andere taak voor de onderzoeker is de ontwikkeling van een adequaat meetin-
strument om de in het gezin gevolgde beïnvloedingsstrategie te traceren. Aan res-
pondenten die kortgeleden (bijvoorbeeld in de drie maanden voorafgaand aan het
onderzoek) tot een beslissing binnen een bepaald domein (auto, financieel product,
vakantie etcetera) zijn gekomen, kan worden gevraagd: (a) of deze beslissing alleen
is genomen of in gezamenlijk overleg en wie bij de beslissing waren betrokken, (b)
indien dit in gezamenlijk overleg gebeurde kan de vervolgvraag worden gesteld of
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de beslissers het bij deze keuze over alles eens waren of dat er op sommige punten
verschil van mening was. Indien ‘verschil van mening’ wordt geantwoord, trachten
wij de beïnvloedingsstrategie voor dat gezin voor dat domein te achterhalen door
zowel man als vrouw te ondervragen. De conclusie kan zijn dat één strategie domi-
nant is, maar in een gezin kunnen ook verschillende strategieën successievelijk wor-
den toegepast. Hiertoe kan een meetinstrument worden ontwikkeld, waarbij per
strategie een aantal items beschikbaar is.

4. Een gezinstypologie benutten
Als met behulp van dit meetinstrument een in het gezin dominante beïnvloe-
dingsstrategie is vastgesteld (die per domein kan verschillen), is vanzelfsprekend
een volgende interessante onderzoeksvraag welk type gezinnen welke strategie of
combinatie van strategieën benut. Het gaat dus om een segmentatie van gezinnen,
gekoppeld aan een beïnvloedingsstrategie. Vinden we de autoritaire strategie meer
bij de traditionele gezinnen en de onderhandelingsstrategie meer bij de moderne
gezinnen? Maakt tweeverdienerschap uit? Is het zo dat de invloed op de keuzen min-
der ongelijk is naarmate de inkomensinbreng gelijkwaardiger is, of heeft het één
niet met het ander te maken? Heeft de fase waarin het gezin verkeert invloed, bij-
voorbeeld of een gezin in de periode zonder kinderen is, met opgroeiende kinderen
of weer zonder kinderen? Spelen traditionele levensopvattingen een rol? Wat is de
rol van de betrokkenheid bij een bepaalde keuze? Wijst meer betrokkenheid bij-
voorbeeld op een meer emotionele strategie?

Als ik vandaag stellingen zou moeten formuleren zou één stelling zeker zijn: ‘Een
gezinstypologie is minstens zo belangrijk als de typologie van de individuele consu-
ment.’ Een ingang voor zo’n typologie kan die van Holdert en Antonides (1997)
zijn. Zij onderscheiden traditionele en moderne gezinnen en concludeerden dat in
moderne gezinnen vooral in het beginstadium van het keuzeproces de macht even-
wichtiger is verdeeld dan in traditionele gezinnen. Naarmate we in latere fasen ko-
men in het beslisproces wordt dit verschil tussen moderne en traditionele gezinnen
minder groot. Daarnaast onderzochten zij of er verschillen bestaan tussen sterk en
zwak cohesieve gezinnen. In sterk cohesieve gezinnen wordt meer rekening gehou-
den met elkaars verlangens en zijn er minder conflicten. Ook Kirchler (1990) vond
dat beslisprocessen bij ‘egalitarian couples’ anders lopen dan bij ‘patriarchal rela-
tionships’.
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In een recent onderzoek onder ‘Belgische koppels’ (Medialogue, 2003) werd ook
een gezinstypologie opgebouwd. Vijf basistypen van het Belgische koppel komen
daarin naar voren en deze zijn uitstekend bruikbaar in een onderzoek naar
gezinspraak.

In media-onderzoek overheerst terecht het doelgroepdenken. Een adverteerder
omlijnt zijn doelgroep en gaat dan kijken met welke media deze doelgroep wordt
geconfronteerd. Dit doelgroepdenken is in de praktijk van media-onderzoek en
mediaplanning echter individueel gericht. Individuen worden in doelgroepen inge-
deeld. Als we erkennen dat beslissingen binnen het gezin steeds meer gezamenlijk
worden genomen en als wij willen ijveren voor een gezinstypologie dan impliceert
dit dat het huidige doelgroep-denken in de mediawereld op de helling moet. In de
moderne marketing hebben we het veel over ‘one-to-one’ marketing, maar den-
kend aan partners zou een betere aanpak zijn: ‘one-to-both’ marketing of anders
geformuleerd ‘one-to-two’marketing.

5. Slotbeschouwing

Voor een goede communicatiestrategie is voor adverteerder, reclamebureau en
mediaplanningsbureau inzicht in de ‘gezinspraak’ onontbeerlijk. Daarvoor is on-
derzoek nodig. Ik zou willen pleiten voor een periodiek herhaald beslisonderzoek
op huishoudens- of gezinsniveau, gesponsord door partijen als BVA, VEA, PMA,
NUV, Cebuco, SPOT. Dan moet wel aan een aantal voorwaarden worden voldaan:
alle typen meerpersoonshuishoudens moeten in het onderzoek worden betrekken,
de rol van alle partijen inclusief kinderen nagaan, de bestudering van een breed scala
aan productvelden, de invloed differentiëren naar fase in het beslisproces, rekening
houden met veranderende huishoudens en een veranderende rolverdeling, en al-
lochtone gezinnen erin betrekken.

De wetenschap heeft dan tot taak ‘gezinspraak’ in een mooi geordend perspectief te
plaatsen, zodat de praktijk ermee aan de slag kan. De Gezinspraak Monitor!
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Zelf zou ik dit project graag de komende tijd tot speerpunt van mijn onderzoeks-
programma maken, en er een project van maken waaraan zowel praktijk als weten-
schap veel hebben.

Dankwoord

Aan het eind gekomen van deze rede wil ik graag enkele woorden van dank uitspreken.

Mijnheer de Rector Magnificus, geachte leden van het College van Bestuur,
U dank ik voor het vertrouwen om mij aan deze universiteit als hoogleraar te be-

noemen. In een stad waar ik opgroeide en van houd. Aan de met veel historie omge-
ven universiteit waar ik ooit de eerste beginselen van de wetenschap leerde en waar
ik een sterke binding mee heb. Met een leerstoel media- en reclameonderzoek be-
wijst u reclame geen ‘vies’ woord meer te vinden.

Hooggeleerde Schönbach, beste Klaus, hooggeleerde Neijens, beste Peter,
Het eerste mailtje dat ik van jullie kreeg had als titel ‘de academie roept’, en jul-

lie zien: ‘ik heb jullie oproep gehoord en verhoord’. Heel veel dank dat jullie mij
deze kans hebben gegeven en mij gevraagd hebben. Er zijn niet zoveel mensen die
graag zowel in de wetenschap als de praktijk verkeren. Ik vind die combinatie juist
wel heel inspirerend en hoop dat de komende jaren ook te kunnen tonen.

Hooggeleerde Mokken, beste Rob,
Jij hebt mij de liefde voor het onderzoeksvak bijgebracht, en niet alleen mij. Dat

was heel bijzonder in die roerige zestiger en zeventiger jaren aan de subfaculteit po-
liticologie, waar we eigenlijk alleen nog statistiekboeken wilden lezen als die uit de
DDR kwamen. Door jouw begeleiding bij mijn promotie heb je mij kritisch leren
kijken naar onderzoek. Van jou heb ik ook geleerd te relativeren. We leren al die sta-
tistiek wel, maar je mag eigenlijk toch nooit een toets toepassen omdat niet aan de
assumpties is voldaan.

Hooggeleerde Franzen, beste Giep,
Vergeleken met jouw situatie – zo’n tien jaar geleden – kom ik in een gespreid

bedje. Jij bent voor het reclameonderzoek een geweldige zendeling geweest en ik
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ben je zeer dankbaar dat je het pad hebt geëffend voor mensen zoals ik. Jouw boe-
kenproductie zal ik niet halen, maar verder hoop ik op veel punten bescheiden in je
voetsporen te kunnen treden.

Beste Veldkampers,
Ik vind het mooi dat ik ook enkele dagen bij jullie blijf. Dertig jaar Veldkamp

geeft een band met het bedrijf die ik niet zou willen missen. Eén Veldkamper had
ooit al een vooruitziende blik voor deze dag. Karel Slootman schreef op 20 oktober
1978, op de dag van mijn promotie 25 jaar geleden: ‘Voor een onderzoeker bij een
particulier bureau, die zo werkt dat hij best (en daarna was “best” opzettelijk door-
gestreept en was er “zelfs” van gemaakt) bij een universiteit had kunnen werken.’

Beste vrienden en vriendinnen,
Er is meer in het leven dan werken alleen. Ik heb drie ‘afwijkingen’: Heer Bom-

mel verzamelen, honkbal en oude vliegtuigen. Ik dank alle Bommelaars, honkbal-
lers en vliegtuigfanaten uit mijn omgeving die mij de leuke ontspannende uren heb-
ben geboden, waardoor ik weer met plezier aan het werk en de studie verderging.
En ook oud-studiegenoten met wie ik nog altijd een sterke band heb, zoals Robert
de Hoog en Jan Klaver. Over Heer Bommel gesproken. Eén van zijn steeds terugke-
rende uitspraken is ‘als je begrijpt wat ik bedoel’, en is dat eigenlijk niet de kern van
de communicatiewetenschap?

Dierbare familie,
Jullie zijn natuurlijk de basis van dit alles. Dat jullie hier vandaag aanwezig zijn, is

voor mij een grote eer. Dat geldt in het bijzonder voor mijn moeder, schoonfamilie
en Anita, Madelon en Jasper. Anita, ten onrechte wordt je als een van de laatsten ge-
noemd. Zo is nu eenmaal het protocol. Jouw positiviteit en optimisme in het leven
hebben mij altijd op de been gehouden en daardoor ook kan ik deze mooie combi-
natie van banen realiseren. En met al die kennis die ik nu heb opgedaan, zullen onze
beslisprocessen in de toekomst ‘een makkie’ zijn.

Ik heb gezegd.
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Noten

Ik dank Peter Neijens, Cees van Rooy, Dick Verzijden en John Rodenburg voor hun
commentaar op een eerdere versie van deze rede. Voor hun hulp bij de vormgeving en
productie dank ik Sophia Janssen, Martin Postema en Anita Bronner.

1. Het project ‘Oog voor reclame’ werd door SUMMO opgedragen aan AGB Nederland,
waarvan Veldkamp/Marktonderzoek dat de studie uitvoerde toen deel uitmaakte. Het
is een voorbeeld van een project waarbij de commerciële onderzoekswereld weten-
schappelijk gefundeerde kennis liet vergaren. Er verschenen twee delen: (1) een litera-
tuurstudie (Bronner, 1986), (2) een verslag van een experiment waarbij verbaal aange-
geven leesgedrag werd vergeleken met werkelijke observaties (Bronner, 1987) en waar-
bij bekeken kon worden welke methode de grootste consistentie opleverde tussen wer-
kelijk geobserveerd leesgedrag en via een copy-test variant aangegeven leesgedrag.

2. Het voorleggen van concrete covers van tijdschriften aan respondenten en daarop de be-
reiksmeting baseren geeft om twee redenen problemen: (1) de levensduur van een tijd-
schrift is onbepaald, altijd kan een nummer van een tijdschrift weer doorgegeven wor-
den of door iemand opgepakt worden, (2) om praktische veldwerkredenen is het niet
mogelijk om de respondent te confronteren met vele covers van tientallen tijdschriften
(te grote last voor de respondent).

3. Op een introductietweedaagse voor nieuwe hoogleraren (13/14 februari 2003) verteld
door André de Roos, hoogleraar theoretische ecologie, aan de Universiteit van Amster-
dam (FNWI).

4. Op 2/3/4 december 2002 naar aanleiding van de presentatie van het project ‘De Nieuwe
Mannen’, een onderzoek in opdracht van Sanoma uitgevoerd door Veldkamp/Markton-
derzoek. Naar aanleiding van de stelling ‘beslissingen worden steeds meer van individu-
ele keuzen tot gezinsbeslissingen’ werd het volgende communicatiedilemma geformu-
leerd: ‘De man wil een rode auto, de vrouw een groene en het wordt een blauwe. Kin-
deren spelen ook een rol. Communiceer je naar individuen of het gezin als totaal en hoe
doe je dat dan?’ Over dit dilemma vond een discussie plaats.

5. In het kwantitatief onderzoek (Veldkamp, 1998a) werden een kleine 600 waarnemingen
gedaan. Besloten werd vrouwen te ondervragen met een beperking tot vrouwen met
partners, verdeeld over vijf groepen: lezeressen van Margriet, Libelle, Flair, Viva en een
referentiesteekproef (vrouwen met partner, 18-50 jaar). De vraagstelling over de ge-
wichten van de keuzecriteria luidde: ‘Er wordt wel eens gezegd dat mannen andere be-
sliscriteria bij de keuze voor … hanteren dan vrouwen. Let u bij de keuze op andere za-
ken dan uw partner? Indien ja: waar let u meer op dan uw partner?’
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6. De uitgebreide formulering was als volgt (toegespitst op auto’s):
Fase 1: wie komt er als eerste met het idee om een auto te gaan kopen?
Fase 2: wie is het meest actief met het bij elkaar zoeken van informatie in folders,
brochures, tijdschriften?
Fase 3: als deze informatie is verzameld, wie bekijkt deze dan: hoofdzakelijk u, hoofdza-
kelijk uw partner of doet u dat samen in ongeveer gelijke mate?
Fase 4: gaat u alleen, alleen uw partner of gaat u samen naar dealers en een proefrit ma-
ken?
Fase 5: over de bepaling hoeveel geld er aan een nieuwe auto wordt uitgegeven is daar-
over in uw gezin heel veel overleg, veel overleg, niet zoveel of vrijwel geen overleg?
Fase 6: hoe groot is uw rol bij het uiteindelijke doorhakken van de knoop wat betreft het
model en type: een heel grote rol, grote rol, niet zo’n grote rol of een kleine rol?

7. De citaten zijn letterlijk overgenomen uit Veldkamp (1998b). Telkens zijn de leeftijd en
het geslacht van de respondent weergegeven.

8. In dit artikel worden de belangrijkste resultaten van een onderzoek door Dick Hage
weergegeven. Het onderzoek betreft de rol van man en vrouw bij de aankoop van auto’s.
De resultaten werden gepresenteerd op de Auto Rai 1993.

9. Ontleend aan verschillende advertenties in verschillende tijdschriften.
10. Dit idee is op zich niet nieuw. Al in de jaren zeventig begon Davis (bijvoorbeeld in Davis

& Rigaux, 1974) ‘to question the merits of investigating only one respondent in a
family’. Maar 25 jaar later concludeerden Commuri en Gentry (2000, p.3): ‘In addition
the problem of not gathering data from all members of the family continues to persist.’

11. In de literatuur wordt de term triad data gebruikt als man, vrouw en kind worden onder-
vraagd (Tansuhaj & Foxman, 1990).
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