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Hasselt. Het schrijven van deze thesis was vanaf het begin een grote uitdaging voor 

mij. Nu ik er de laatste handen aan leg, kan ik besluiten dat het mij toch gelukt is. Al 

moet ik eerlijkheidshalve vermelden dat het me nooit gelukt zou zijn zonder de 

medewerking, hulp en steun van enkele personen. Daarom wil ik hier een speciaal 

woord van dank aan jullie richten.  

 

Eerst en vooral ben ik mijn promotor, Prof. Dr. Gilbert Swinnen, enorm veel dank 

verschuldigd. Hij heeft me gedurende het hele proces van het schrijven van deze 

thesis bijgestaan, gaande van het afbakenen van het onderwerp, over het 

optimaliseren van de enquête tot het verwerken en analyseren van de verkregen 

data. Daarom wil ik Professor Swinnen van harte bedanken voor zijn professionele 

vakkennis, feedback en begeleiding. 

 

Verder wil ik ook Dhr. Danny Lambrechts, ICT-coördinator van de Universiteit 

Hasselt, bedanken om tijd vrij te maken bij de publicatie van mijn enquête op het 

internet en de hulp bij het exporteren van de verkregen gegevens naar SPSS.  

 

Ook wil ik mevrouw Josianne Hermans bedanken voor de verspreiding van de link 

naar mijn enquête naar de studenten van de universiteit. In dit kader dien ik ook een 

woord van dank te richten aan Mr. Jo Vande Weyer, educatief medewerker KAJ regio 

Noord-West-Limburg, voor de verspreiding van de link naar de leden van KAJ 

Vlaanderen. 

 

Tevens wil ik van deze gelegenheid gebruik maken om mijn ouders te bedanken 

omdat ze mij de kans gegeven hebben om verder te studeren. Zonder hun steun zou 

het voor mij onmogelijk geweest zijn om nog maar aan deze thesis te beginnen. Ook 

de rest van mijn familie en mijn vriendin, Anne, verdienen een woord van dank 

omwille van hun steun tijdens de verwezenlijking van deze thesis.  
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Tot slot wil ik alle respondenten bedanken voor hun gewaardeerde medewerking. Ook 

alle personen die de link hebben verspreid onder hun kennissen verdienen een 

speciaal woord van dank voor de hulp bij de realisatie van deze thesis.  

 

Verder kan ik alleen maar hopen dat deze thesis u zal interesseren en dat het 

onderzoek u nieuwe inzichten zal bijbrengen inzake het aankoopbeslissingsproces, 

meer bepaald het aankoopbeslissingsproces bij de aankoop van een eerste wagen.  

 

 

Bert Engelen 

Mei 2009 
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Samenvatting 

 
 
Deze eindverhandeling is een onderzoek naar het aankoopbeslissingsproces bij de 

aankoop van een eerste wagen. Voor elk bedrijf is het belangrijk om te weten hoe de 

consument tot een aankoopbeslissing komt. Vooral in de auto-industrie, die in deze 

tijden enorm te lijden heeft, kan het dus van belang zijn om inzichten te verwerven in 

het aankoopbeslissingsproces van de consument. Een factor die dit belang nog 

verhoogt, is het feit dat het in dit onderzoek gaat over de aankoop van een eerste 

auto. Indien het aangekochte merk een hoge tevredenheid schept, zal de consument 

mogelijk een band krijgen met dat merk. Als we de beweegredenen kunnen onthullen 

van de consument die voor het eerst een auto koopt, kan een bedrijf hier op inspelen 

om er voordeel uit te halen. De centrale onderzoeksvraag in dit onderzoek luidt dan 

ook als volgt: 

 

“Welke stappen doorlopen consumenten, die voor de eerste maal een eigen wagen 

aankopen en wat zijn de belangrijkste invloeden hierbij?” 

 

Dit onderzoek zal proberen een antwoord op deze vraag te formuleren door middel 

van twee onderdelen. Het eerste onderdeel zal een uitgebreide literatuurstudie van 

de recentere literatuur omvatten. Terwijl het tweede deel eerder praktijkgericht zal 

aangepakt worden door middel van een internetenquête. 

 

Uit de literatuurstudie blijkt al snel dat het in dit onderzoek gaat over een uitgebreide 

aankoopbeslissing, omwille van de hoge betrokkenheid van de consument. Hierdoor 

zullen consumenten alle stappen van het aankoopbeslissingsproces grondig 

doorlopen.  

 

Verder blijkt uit de literatuur ook dat een consument een hele waaier aan 

informatiebronnen kan raadplegen. Hierbij dienen we wel op te merken dat het 

internet vandaag de dag een steeds belangrijkere rol inneemt. Verder stelt de 

literatuur dat het niet enkel belangrijk is of je informatie de potentiële klant bereikt, 

maar ook dat deze klant die informatie verwerkt.  
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De consument kan op verschillende manieren de gevonden alternatieven evalueren. 

Hierin spelen de compenserende en de niet-compenserende benaderingen een 

belangrijke rol. De consument kan ook een combinatie van beslissingsregels 

gebruiken in een gefaseerd proces om tot een beslissing te komen. 

 

Het resultaat van deze beslissing kan twee kanten opgaan. De consument kan 

tevreden of ontevreden zijn over zijn aankoop. In deze fase van het onderzoek 

moeten we volgens de literatuur wel rekening houden met cognitieve dissonantie. 

Consumenten van een product met hoge betrokkenheid, zoals een wagen, zullen 

sneller positieve informatie gaan zoeken over hun keuze. Dit doen ze om de twijfel na 

de aankoop te verminderen.  

 

Het praktijkgedeelte van dit onderzoek bestaat uit het afnemen van een 

internetenquête. Deze enquête is opgebouwd op basis van de stappen van het 

aankoopbeslissingsproces die we aantroffen in de voorafgaande literatuurstudie. Door 

het analyseren van de verkregen data, verwerven we inzichten in het 

aankoopbeslissingsproces bij de aankoop van een eerste wagen.  

 
Bij de analyse van de verkregen gegevens zullen we in de eerste plaats achterhalen 

welke zaken de belangrijkste invloeden vertegenwoordigen bij de verschillende fasen 

van het aankoopbeslissingsproces. We zullen met behulp van impact - 

prestatiekaarten onderzoeken welke eigenschappen van wagens voor verbetering 

vatbaar zijn. Tevens zullen we de respondenten in een aantal clusters onderbrengen, 

die we daarna zullen profileren. Met behulp van een factoranalyse verdelen we de 

bevraagde eigenschappen in een aantal factoren waaraan we een betekenis zullen 

geven. Vervolgens zullen we nagaan of er een verband is tussen de bekomen clusters 

en de bekomen factoren.  

 
Ter beëindiging van deze masterproef zullen we enkele conclusies neerschrijven die 

tevens enkele adviezen bevatten ten aanzien van verkopers van auto’s of de 

marketingafdelingen van de autoproducenten. 
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Hoofdstuk 1: Inleiding 

 

1.1 Kadering  

 

Eerst en vooral willen we duidelijk stellen dat het niet de bedoeling is van dit 

onderzoek om de volledige literatuur die er bestaat betreffende het 

aankoopbeslissingsproces te onderzoeken. Dit onderzoek zal zich voornamelijk 

toeleggen op de iets recentere literatuur. We gaan het aankoopbeslissingsproces  

uitpluizen op basis van de stappen die in dit proces voorkomen. 

 

Doordat het onderzoek zich specifiek richt op consumenten die voor de eerste keer 

een wagen hebben aangekocht zal dit zeker en vast een invloed hebben op de 

doelgroep van dit onderzoek. Hoogst waarschijnlijk zijn personen die voor de eerste 

keer een auto kopen nog niet erg oud. Het onderzoek zal zich dus beperken tot 

jongeren die zich in de afgelopen 2 jaar voor de eerste keer een auto hebben 

aangeschaft.  

 

1.2 Probleemstelling 

1.2.1 Praktijkprobleem 

 

Het is voor elk bedrijf dat producten en/of diensten aanbiedt van zeer groot belang te 

weten te komen hoe een consument tot een aankoopbeslissing komt. Via een 

onderzoek naar het aankoopbeslissingsproces van hun product kan een bedrijf 

inzichten verwerven over de manier waarop dergelijke beslissing tot stand komt. Bij 

de verschillende fasen van het aankoopbeslissingsproces kan de aanwezigheid van 

een bepaald bedrijf in hoofde van de consument een belangrijke invloed hebben op 

de eventuele aankoop. Zo kan het bijvoorbeeld belangrijk zijn om als bedrijf of 

organisatie sterk aanwezig te zijn in de kanalen waaruit de consument zijn informatie 

haalt.  

 

In het kader van dit onderzoek is het belangrijk dat de producenten en verkopers van 

auto’s weten hoe en waarom de consument een bepaalde auto kiest. We willen via dit 
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onderzoek te weten komen hoe de consument de verschillende stappen van het 

aankoopbeslissingsproces doorloopt en wat de belangrijkste invloeden zijn in deze 

stappen. Omdat het in dit onderzoek gaat over de aankoop van een eerste wagen, is 

het voor fabrikanten en verkopers van wagens nog net iets belangrijker om het 

aankoopproces te onderzoeken. Dit omdat het mogelijk kan zijn dat een consument 

die eenmaal een bepaald automerk koopt, nooit nog een ander merk wil proberen.  

 

1.3 Kernvraag 

 

Met dit onderzoek willen we nagaan hoe consumenten tot een beslissing komen om al 

dan niet een bepaalde wagen aan te schaffen. Meer specifiek willen we onderzoeken 

hoe jongeren dit proces doorlopen als ze voor de eerste keer een wagen aankopen. 

De kernvraag van dit onderzoek kunnen we dan ook als volgt formuleren:  

 

“Welke stappen doorlopen consumenten, die voor de eerste maal een eigen wagen 

aankopen en wat zijn de belangrijkste invloeden hierbij?” 

 

1.4 Deelvragen 

 

Op basis van het model van Verhage en Cunningham (1989), Jasper Hundepool 

(2005) en andere auteurs, zijn er 5 deelvragen te stellen bij dit onderzoek. 

 

1. Op welke manier gebeurt de probleemherkenning voor de aankoop van een 

eerste wagen? 

 

2. Op welke manier zoeken potentiële kopers informatie en welke kanalen 

worden hierbij voornamelijk gebruikt? 

 

3. Welke criteria zijn belangrijk bij de evaluatie van de bekomen alternatieven? 

 

4. Waar wordt de keuze voor de aankoop van een bepaalde wagen vooral op 

gebaseerd?  
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5. Is de consument tevreden over zijn/haar aankoop? Welke factoren spelen 

vooral een rol in deze (on)tevredenheid? 

 

1.5 Bepaling en verantwoording van de onderzoeksmethoden 

 

Wat de methodologie van dit onderzoek betreft, kunnen we stellen dat er zowel een 

kwalitatief als een kwantitatief onderdeel aanwezig is.  

 

1.5.1 Literatuurstudie 

 

De literatuurstudie van dit onderzoek zal gebeuren op basis van de eerder recente 

werken aangaande dit thema. Zo zullen aan de hand van de literatuur een aantal 

begrippen gedefinieerd worden die in het verdere verloop van het onderzoek gebruikt 

zullen worden.  

 

1.5.2 Kwantitatief onderzoek 

 

Het kwantitatieve onderdeel bestaat uit een survey-onderzoek, waarbij de enquêtes 

die worden gehouden bij het doelpubliek als basis dienen. We willen aan de hand van 

een steekproef bij onze doelgroep genoeg data verzamelen zodat we de resultaten na 

afloop kunnen veralgemenen1 naar de populatie van jongeren die voor de eerste 

maal een auto kopen.  

 

Om te bepalen hoe het aankoopbeslissingsproces verloopt bij jongeren die voor de 

eerste keer een auto aankopen dienen we de enquête afnemen bij relevante 

respondenten. Voor het selecteren van een steekproef uit die populatie gaan we de 

medewerking vragen van de studenten van de Universiteit Hasselt, van leden van de 

KAJ en van persoonlijke kennissen. Deze manier van steekproeftrekking wordt 

                                           
1 de mate waarin de conclusies veralgemeend kunnen worden hangt af van de representativiteit van de 
steekproef 
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volgens Malhotra en Birks (2007) convenience sampling genoemd. Bij deze vorm van 

sampling worden de respondenten gekozen op basis van de gepastheid. Vaak worden 

op deze manier respondenten gekozen omdat ze op de juiste plaats zijn op het juiste 

tijdstip. Voorbeelden van deze vorm van steekproeftrekking zijn het gebruik van 

studenten, straatinterviews, leden van sociale organisaties en bepaalde vormen van 

vragenlijsten op het internet of email enquêtes (Malhotra en Birks, 2007). In het 

geval van dit onderzoek kunnen we dus wel stellen dat we gebruik maken van 

convenience sampling. Dit omdat we zoals eerder vermeld gebruik zullen maken van 

de studenten van onze campus en de leden van de KAJ (wat een sociale organisatie 

is). Verder zullen we bij het afnemen van de enquêtes tevens gebruik maken van een 

soort sneeuwbaleffect, doordat we de respondenten zullen vragen de enquête door te 

sturen naar anderen die tot de doelgroep van dit onderzoek behoren.  

 

Het opstellen van de enquête zal gebeuren in verschillende stappen. Eerst zal er aan 

de hand van de literatuur en eerder uitgevoerde enquêtes betreffende dit onderwerp 

een voorlopige vragenlijst samengesteld worden. Deze voorlopige vragenlijst zal dan 

voorgelegd worden aan het kritische oordeel van enkele medestudenten op het 

masterproefseminarie. Tijdens een laatste stap in de ontwikkeling van de enquête 

wordt deze voorgelegd aan het vakkundig oordeel van professor Swinnen.   

 

De uiteindelijke enquête zal dan afgenomen worden bij een steekproef uit de 

doelgroep. De doelgroep van dit onderzoek zijn zoals eerder vermeld jongeren die 

binnen de afgelopen 2 jaar voor het eerste een wagen hebben gekocht. De resultaten 

van de enquête zullen daarna uiteraard verwerkt worden en geanalyseerd met de 

hulp van softwareprogramma’s gespecialiseerd in het analyseren van data. Op basis 

van die analyse zal een verdere interpretatie plaatsvinden. 
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Hoofdstuk 2: Literatuurstudie 

 

2.1 Beslissingsproces 

2.1.1 Stappen in het beslissingsproces 

 

In het algemeen doorlopen consumenten, wanneer ze een product of dienst 

aankopen, een proces dat bestaat uit 5 stappen (Verhage en Cunningham, 1989). 

Peter et al. (1999) en Verhage en Cunningham (1989) definiëren en bespreken deze 

stappen verder in hun werk. De eerste stap van dit proces is de probleemherkenning. 

Nadat de consument begrepen heeft dat er een probleem is gaat hij op zoek naar een 

oplossing voor dit probleem. Dit zoeken naar informatie is de tweede stap van het 

proces. Als de nodige informatie verzameld is zal de consument overgaan tot het 

evalueren van de voor hem mogelijke alternatieven, dit is de derde stap. Op basis 

van deze evaluatie zal de consument overgaan tot de vierde stap en een uiteindelijke 

keuze moeten maken. Ten slotte is er de vijfde stap waarin de consument het 

resultaat van zijn beslissing evalueert, in deze fase gaat het over het al dan niet 

tevreden zijn van de consument. 

 

Ook in het werk van Sheth et al. (1999) zijn dezelfde 5 stappen terug te vinden. De 

auteurs stellen dat klantenbeslissingen typisch vijf vragen inhouden. Een eerste 

vraag die consumenten zich stellen is of ze het product al dan niet zullen aankopen 

(Whether to purchase) (Sheth et al., 1999). Deze vraag houdt de afweging tussen 

alternatieve gebruiken van tijd en financiële middelen in. Een voorbeeld van een 

afweging op basis van een tijdsbeperking is beslissen om niet te gaan sporten omdat 

je de volgende dag een examen hebt. De tijd die je normaal zou besteden aan sport 

kan je nu investeren in het leren van de test. Een financiële beperking zou, volgens 

Sheth et al. (1999), kunnen zijn dat een familie moet kiezen tussen op cruise gaan of 

dat geld investeren om het huis opnieuw in te richten. Deze product / dienst 

beslissing beantwoordt niet enkel de vraag of de consument het product al dan niet 

zou kopen, maar ook wat ze gaan kopen, de tweede vraag die klanten zich volgens 

Sheth et al. (1999) stellen (What to purchase). In de drie overige vragen denken 

consumenten na over wanneer en van wie ze het zullen kopen en vooral ook over hoe 

ze ervoor gaan betalen.  
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2.1.2 Soorten beslissingsprocessen 

 

Ook Jaques de Rijcke (2000) onderscheidt dezelfde 5 stappen in het aankoopproces. 

Hij stelt echter dat de consument niet steeds alle stappen of fasen doorloopt. Er zijn 

volgens de Rijcke (2000) drie verschillende mogelijkheden.  

 

Een eerste mogelijkheid is uitgebreide probleemoplossing. Hiervan is er sprake 

wanneer het gaat over aankopen waarmee de consument weinig of geen ervaring 

heeft en die belangrijk voor hem zijn. Volgens de Rijcke (2000) moet de consument 

zich in dergelijke gevallen nog volledig oriënteren om producten en merken te vinden 

die mogelijkerwijs aan zijn wensen en behoeften voldoen en al doende selectiecriteria 

ontwikkelen om alternatieven te overwegen. Bij dit proces doorloopt de consument 

alle fasen van het aankoopproces heel bewust. Dit is volgens de Rijcke (2000) 

kenmerkend voor producten met een hoge mate van betrokkenheid, waarvan de 

aanschaf in de ogen van de consument van groot belang is. Voorbeelden van 

producten die een uitgebreide probleemoplossing eisen zijn een caravan, een huis, 

enzovoort.  

 

De tweede mogelijkheid volgens de Rijcke (2000) is beperkte probleemoplossing. 

Deze optie is toereikend wanneer de consument reeds met de productsoort 

vertrouwd is. Bij deze soort van probleemoplossing gaat de consument volgens de 

Rijcke (2000) hooguit op zoek naar aanvullende informatie over bepaalde merken om 

zijn keuze te maken en het risico op een verkeerde aankoopbeslissing te beperken. 

Meestal gaat het hier om producten die niet al te vaak aangekocht worden. 

Benodigdheden als tuinmateriaal en kleding zijn voorbeelden van producten die 

beperkte probleemoplossing vereisen. 

 

Routine koopgedrag vormt de laatste mogelijkheid volgens de Rijcke (2000). Bij dit 

soort gedrag gaat de consument niet meer nadenken omdat hij al een mening heeft 

over het product. Ofwel ziet de consument de diverse alternatieven als evenwaardig, 

ofwel heeft hij een uitgesproken voorkeur voor bepaalde producten, merken of 

winkels. De koper handelt uit gewoonte, al zal hij soms voor de afwisseling eens een 

ander merk willen proberen of voor een promotie van een concurrerend merk 

zwichten. Bij deze categorie kunnen we volgens de Rijcke (2000) denken aan de 

aankoop van wasmiddelen, levensmiddelen en eenvoudige gebruiksvoorwerpen.  
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In het werk van professor Leeflang (2003) vinden we vier soorten 

beslissingsprocessen terug. Een eerste is uitgebreid een probleem oplossen, deze 

eerste soort is vaak het geval bij dure aankopen, en dus een hoge betrokkenheid. Als 

voorbeeld wordt het kopen van een huis of van een auto aangehaald. Naast de 

uitgebreide manier van het oplossen van een probleem onderscheidt professor 

Leeflang (2003) ook het beperkt oplossen van een probleem. Dit komt vaak voor bij 

het aankopen van goedkope producten of diensten waarbij de aankoper niet 

voldoende betrokken is om het uitgebreide proces te volgen. Een derde soort van 

beslissingsproces is volgens Leeflang (2003) merkentrouw. In deze categorie vindt 

men mensen die door middel van een uitgebreid probleem op te lossen hoge 

betrokkenheid hebben bij het product dat zij gekocht hebben bij hun eerste aankoop. 

Hierdoor blijven zij het product kopen. Een laatste soort beslissingsproces volgens 

Leeflang (2003) is inertie. Bij inertie kopen consumenten steeds hetzelfde product 

omdat het een gewoonte is en ze geen betrokkenheid hebben bij het product.  

 

De eerste twee soorten processen, uitgebreid probleem oplossen en beperkt 

probleem oplossen, komen volgens Leeflang (2003) voor bij een eerste aankoop en 

dus het eerste aankoopbeslissingsproces. De overige twee, merkentrouw en inertie, 

komen eerder voor bij vervolgaankopen.  

 

Aan de hand van bovenstaande literatuur is het duidelijk dat in dit onderzoek sprake 

is van een uitgebreide koopbeslissing. Eerst en vooral omdat het gaat om een auto, 

wat toch wel kan gezien worden als een product met een hoge mate van 

betrokkenheid. Verder gaat het in dit onderzoek specifiek over de aankoop van een 

eerste wagen, volgens Leeflang (2003) kan er dan al zeker geen sprake zijn van 

merkentrouw en inertie. De koper van een eerste wagen zal dus alle stappen van het 

aankoopproces grondig en bewust doorlopen.  
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2.2 fase 1: probleemherkenning 

 

2.2.1 klantenproblemen 

 

Een klantenprobleem is volgens Sheth et al. (1999) eender welke staat van 

ontbering, ongemakkelijkheid of gewoonweg iets willen. Dit kan zowel fysisch als 

psychologisch zijn.  

 

2.2.2 probleemherkenning 

 

De probleemherkenning die bijhorend is aan een klantenprobleem, gebeurt volgens 

Sheth et al. (1999) als de klant beseft dat hij of zij iets moet kopen om terug in een 

normale en comfortabele staat te geraken.  

 

Probleembesef (of probleemherkenning) ontstaat, volgens Weber (2006), wanneer de 

consument een verschil waarneemt tussen zijn huidige situatie en de situatie die hij 

als ideaal ziet. Eenmaal de consument een probleem herkend heeft, gaat hij over op 

doelgerichte activiteiten en beslissingen om zijn probleem, wens of behoefte op te 

lossen of te bevredigen.  

 

2.2.3 Stimuli voor probleemherkenning 

 

Volgens Kotler et al. (2001) kan de consument zich bewust worden van een behoefte 

(of een probleem) naar aanleiding van interne of externe prikkels. Een voorbeeld van 

een interne prikkel is honger. Een consument heeft behoefte aan eten door een 

interne prikkel waardoor hij een gevoel van honger waarneemt. Externe prikkels 

worden gebruikt in de marketing. Enkele voorbeelden hiervan zijn een etalage of 

gewoonweg een reclamespot. De consument ziet in een etalage bijvoorbeeld een 

broek die hij mooi vindt en besluit deze aan te kopen.  

 

Ook Sheth et al. (1999) onderscheiden interne en externe stimuli. Interne stimuli 

kunnen volgens hen zowel fysisch als psychologisch zijn. Als voorbeeld voor fysische 
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interne stimulus halen de auteurs ook honger aan, een psychologische interne 

stimulus zou verveling kunnen zijn. Externe stimuli of prikkels zijn volgens Sheth et 

al. (1999) informatieve boodschappen uit de markt die de klant ertoe leiden het 

probleem te herkennen. Een voorbeeld hiervan is de geur van koffie uit een café in 

een winkelcentrum die de klant een behoefte naar koffie doet beseffen.  

 

In het werk van Sheth et al. (1999) wordt echter vermeld dat de begrippen 

“probleemstimulus” en “oplossingstimulus” meer gepast zijn dan interne en externe 

stimuli. Een probleemstimulus is, volgens de auteurs, een stimulus waarin het 

probleem zelf de bron van informatie is. Bij dit soort stimuli kan de bron ofwel in de 

klant zelf liggen (hongergevoel) of buiten de klant (vuile was). Bij een 

oplossingstimulus is de informatie afkomstig vanuit de oplossing zelf. Door 

blootgesteld te worden aan een potentiële oplossing komt volgens Sheth et al. (1999) 

de herkenning van een nood of een probleem naar boven, bijvoorbeeld blootstelling 

aan de geur van vers gebakken brood doet iemand beseffen dat hij nog brood moet 

gaan kopen. 

 

Dergelijke oplossingstimuli kunnen volgens Sheth et al. (1999) op drie manieren 

tegemoet gekomen worden in hoofde van de klant. In de eerste plaats kan de klant 

het probleem eerder al herkend hebben en is hij of zij op zoek naar een oplossing. 

Bijvoorbeeld een man die last heeft van roos en op zoek is naar een betere shampoo 

om dit probleem op te lossen omdat de shampoo die hij nu gebruikt niet bevredigend 

werkt. Ten tweede kan volgens Sheth et al. (1999) de klant het probleem in het 

verleden al beseft hebben, maar het probleem was op het moment van de 

blootstelling aan de oplossing niet prominent aanwezig. Een voorbeeld dat gegeven 

wordt in het werk van Sheth et al. (1999) is dat je al een tijdje met het idee 

rondloopt om meer sportuitrusting te kopen maar dat je er nooit actief naar op zoek 

gegaan bent. Door het zien van bijvoorbeeld een advertentie komt deze behoefte, die 

eerder al herkend was, terug naar de voorgrond. Tenslotte kan het ook zijn dat de 

klant nooit eerder in het verleden besefte dat een bepaald probleem bestond en dus 

ook geen nood had aan een oplossing hiervoor. Door blootstelling aan de oplossing 

wordt het plots wel een probleem. De oplossing werd echter al geboden. 
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Of er bij de aankoop van een wagen sprake is van een probleemstimulus of een 

oplossingstimulus lijkt ons afhankelijk van de situatie waarin de consument verkeert. 

Zo kan iemand bijvoorbeeld een wagen nodig hebben als dit vereist is om op het 

werk te geraken, dit is een probleemstimulus. Het kan echter ook zijn dat een 

consument een wagen koopt omdat de auto’s in deze tijden relatief goedkoop 

verkocht worden en dit in de reclame sterk benadrukt wordt. De consument kan dan 

beslissen dat zijn oude wagen wel eens vervangen mag worden, of dat hij het 

openbaar vervoer inruilt voor verplaatsingen met een wagen. Dit is een voorbeeld 

van een oplossingstimulus.  

 

2.2.4 Motivatie om een probleem op te lossen 

 

Volgens Weber (2006) is de sterkte van de motivatie om een probleem op te lossen 

afhankelijk van twee factoren. In de eerste plaats hangt zijn motivatie af van de 

grootte van het verschil tussen zijn huidige situatie en de ideale. Ten tweede is ook 

het belang van het probleem een factor die meespeelt om zijn motivatie te bepalen. 

Een voorbeeld van een urgent probleem is een kapotte verwarming in de winter, 

want hiervoor moet er snel een oplossing komen. 

 

2.3 fase 2: informatie zoeken 

 

Het is vaak zo dat de consument niet exact weet welke producten of diensten er op 

de markt zijn die aan zijn behoefte, wens of probleem tegemoet kunnen komen. In 

deze fase moet de consument net die informatie gaan verzamelen. Hiervoor kunnen 

verschillende bronnen en strategieën gebruikt worden. 

 

2.3.1 Soorten informatiebronnen 

 

Een consument heeft een rijk gamma aan bronnen waaruit hij informatie kan putten. 

Deze bronnen kunnen opgedeeld worden in twee dimensies, persoonlijke versus 

onpersoonlijke bronnen en gecontroleerd door de marketer versus niet gecontroleerd 

door de marketer. 
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i. De door de marketer gecontroleerde persoonlijke informatie: 

consumenten kunnen een praatje slaan met de verkopers, ze kunnen 

opgebeld worden door telemarketingbedrijven of een bezoekje brengen aan 

beurzen.  

ii. De door de marketer gecontroleerde onpersoonlijke informatie zoals 

reclame, de schermen in de winkels of de verpakking. 

 

iii. De niet door de marketer gecontroleerde persoonlijke informatie 

waaronder de mond-tot-mondreclame, de eerdere ervaringen die ze gehad 

hebben met het product of professioneel advies. 

 

iv. De niet door de marketer gecontroleerde onpersoonlijke informatie. In 

deze categorie vinden we de kranten, tijdschriften of de zogenaamde 

consumer reports. 

Aangepast overgenomen uit Assael (1992) 

 

Volgens Kotler et al. (2001) zijn er 4 bronnen waaruit een consument informatie kan 

putten. Een eerste bron is de persoonlijke informatie. Deze informatie kan verstrekt 

worden door vrienden en door kennissen. Het is een bron met een zeer sterke 

invloed, mogelijk zelfs de sterkste. Een tweede bron van informatie is de commerciële 

informatie. Deze informatie vindt de consument bij verkopers van producten of 

diensten. Reclameboodschappen en verpakkingen zijn echter ook niet te 

onderschatten voorbeelden van commerciële informatie. Een derde categorie waaruit 

de consument informatie kan putten is de openbare informatie. Voorbeelden van 

openbare informatie zijn consumentenorganisaties en massamedia. Een laatste 

informatiebron volgens Kotler et al. (2001) is de ervaring die een consument reeds 

heeft opgedaan met het product door een eerder gebruik ervan.  

 

Sheth et al. (1999) delen de bronnen van informatie op in twee grote groepen op. 

Enerzijds onderscheiden ze “Marketer Sources” oftewel bronnen vanuit de marketing. 

Anderzijds worden de niet marketing gerelateerde bronnen vermeld. De bronnen 

gerelateerd aan de marketing zijn volgens de auteurs onder andere: reclame, 

verkopers, brochures, displays in de winkel en websites van bedrijven. De 

“nonmarketer sources”, of de bronnen buiten die vanuit de marketing, worden door 



- 12 - 
 

Sheth et al. (1999) verder opgedeeld in de persoonlijke en de onafhankelijke 

bronnen. De persoonlijke bronnen omvatten opnieuw vrienden en kennissen, maar 

ook eerdere ervaringen met het product. Bij de onafhankelijk informatiebronnen 

vinden we de publieke informatie terug. Verder omvat deze groep volgens Sheth et 

al. (1999) ook het internet en deskundigen op het gebied van de producten of 

diensten waarover het gaat. De rol van internet zal later besproken worden.  

 

2.3.2 Zoekstrategieën  

 

De keuze van de bronnen waaruit een klant informatie haalt is volgens Sheth et al. 

(1999) gedeeltelijk afhankelijk van de zoekstrategie die deze persoon toepast. Een 

zoekstrategie wordt in hun werk omschreven als een patroon van informatiewinning 

dat een klant gebruikt om zijn of haar beslissingsprobleem om te lossen. Hierbij 

wegen ze de kosten (zowel in termen van tijd als in termen van moeite) van het 

verwerven van extra informatie af tegen de baten die deze extra informatie met zich 

meebrengt. Door deze afweging weten klanten volgens Sheth et al. (1999) hoeveel 

informatie ze zullen vergaren en vanuit welke bronnen.  

 

Bij een eerste indeling van zoekstrategieën komen de drie soorten koopprocessen 

volgens de Rijcke (2000) terug aan de oppervlakte. Bij een routine 

probleemoplossing gaat de klant volgens Sheth et al. (1999) geen nieuwe informatie 

opzoeken. Bij een uitgebreide probleemoplossing is de zoektocht naar nieuwe 

informatie intens en wordt het maken van een keuze dieper doordacht. Beperkte 

probleemoplossing is een strategie waar een klant een gelimiteerde hoeveelheid tijd 

en energie investeert in het zoeken naar nieuwe informatie (Sheth et al., 1999).  

 

Een andere indeling is die in een systematische en heuristische manier van zoeken 

naar informatie. De systematische manier van informatie zoeken bestaat uit een 

grondige zoektocht en een evaluatie van de alternatieven. Heuristieken daarentegen 

zijn snelle vuistregels en verkorte wegen om een beslissing te nemen (Sheth et al., 

1999). Volgens Sheth et al. (1999) kunnen heuristieken geïmplementeerd worden op 

verschillende manieren. Ten eerste kunnen conclusies getrokken worden uit 

gedeeltelijke informatie, zo kan men uit de prijs van een product bijvoorbeeld 

conclusies trekken over de kwaliteit ervan. Ten tweede worden eerdere ervaringen 
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met een product of dienst op een gepaste wijze in acht genomen. Verder gaat een 

klant ook op zoek naar de mening van anderen en wordt diens mening opgenomen 

als uiteindelijke keuze. Als laatste zorgen volgens Sheth et al. (1999) merknamen er 

voor dat de consument niet op zoek gaat naar verdere informatie over de 

productattributen.  

 

2.3.3 Invloeden op de hoeveelheid informatie die een klant zoekt 

 

De hoeveelheid informatie die gezocht wordt, of de moeite die iemand wil doen om 

informatie te zoeken, wordt door Beatty en Smith (1987) als volgt gedefinieerd: 

“External search effort is the degree of attention, perception, and effort directed 

toward obtaining environmental data or information related to the specific purchase 

under consideration”2. De intensiteit van de zoektocht is volgens Beatty en Smith 

(1987) dus de mate waarin iemand aandacht heeft voor en moeite wil doen om 

informatie te verwerven met betrekking tot de aankoop waarover hij of zij denkt.  

 

Volgens Sheth et al. (1999) zijn er verschillende factoren die een invloed hebben op 

de hoeveelheid informatie die iemand gaat zoeken. Zo spelen het waargenomen 

risico, de betrokkenheid, vertrouwdheid met en deskundigheid van het product of de 

dienst, de tijdsdruk, de functionele versus de expressieve aard van het product of de 

dienst en het teveel aan beschikbare informatie een rol in de hoeveelheid informatie 

die een potentiële klant gaat zoeken (Sheth et al., 1999). Volgens een recent artikel 

van Loibl et al. (2009) speelt ook het zelfvertrouwen van de consument een rol in de 

hoeveelheid informatie die hij gaat opzoeken. In wat volgt zullen we elk van 

bovenvermelde puntjes even bondig onder de loep nemen.  

 

2.3.3.1 Waargenomen risico 

Het begrip waargenomen risico wordt in het werk van Sheth et al. (1999) beschreven 

als de grootte van het verlies indien de foute keuze werd gemaakt. Verder definiëren 

Sheth et al. (1999) vijf vormen van risico.  

 

                                           
2 Beatty en Smith (1987), p 85 
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Het eerste risico dat de auteurs aanhalen is het prestatierisico. Dit risico wordt 

omschreven als het risico dat het product of de dienst niet evengoed presteert als 

enkele andere alternatieven. In het geval van dit onderzoek zou dat dan beteken dat 

de prestaties van de gekozen wagen minderwaardig zijn aan de prestaties van auto’s 

die de klant ook had kunnen kiezen.  

 

Verder vermelden Sheth et al. (1999) het sociale risico, het risico dat de leden van 

de referentiegroep van de klant, of belangrijke anderen, zijn of haar keuze niet goed 

vinden. Voor ons zou dit dan betekenen dat bepaalde vrienden, of andere personen 

aan wiens mening de consument een groot belang hecht, de aankoop van een 

bepaalde wagen afkeuren. 

 

Ten derde is er ook nog het psychologische risico, dit is het risico dat een product 

of een dienst jezelf niet reflecteert (Sheth et al., 1999). Bij de aankoop van een 

wagen kan dit bijvoorbeeld het geval zijn als een grote stoere man een wagen koopt 

die eigenlijk speciaal gemaakt is voor vrouwen.  

 

Vervolgens hebben Sheth et al. (1999) het ook nog over het financiële risico. 

Hiermee bedoelen ze het risico dat het alternatief dat de consument wil kiezen 

eigenlijk te hoog geprijsd kan zijn. Er zou wel eens een alternatief kunnen zijn dat 

beter (goedkoper) is. Deze risicofactor zou wel eens een belangrijke drijfveer kunnen 

zijn, voor potentiële kopers van een wagen, om meer informatie op te zoeken en de 

prijzen van de diverse alternatieven te vergelijken.  

 

Als laatste risico halen Sheth et al. (1999) het risico aan dat een product of dienst 

verouderd is. Er zouden wel eens nieuwere vervangproducten kunnen bestaan voor 

het geprefereerde alternatief. In het geval van wagens is het mogelijk dat er van een 

bepaald model van een merk al een nieuwere versie uit is, waardoor de vorige 

uitgave eigenlijk een beetje voorbijgestreefd is.  

 

Hoe groter een potentiële koper deze risico’s waarneemt, hoe meer waarschijnlijk het 

is dat een aankoop uitgesteld wordt of in elk geval dat de zoektocht en evaluatie 

uitgebreid zal zijn (Sheth et al., 1999).  
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In het geval van een wagen kunnen we wel stellen dat het waargenomen risico 

tamelijk hoog ligt. Het gaat immers om een duur product dat je niet al te vaak 

aankoopt. Het is dus voor een koper van een wagen van uiterst groot belang dat de 

auto die hij koopt een onberispelijke prestatie aflevert, dat zijn referentiegroepen zijn 

aankoop goedkeuren, dat het een auto is die bij hem past, het de beste koop is die 

hij kon doen en dat het geen verouderd model is. Met andere woorden, een koper 

van een eerste wagen zal zeker en vast al deze risico’s willen vermijden. Daarom zal 

hij of zij op zoek gaan naar veel informatie.  

 

Om de voornoemde risico’s in te perken kunnen marketers, bij de meeste producten, 

verschillende strategieën toepassen. Prestatiegaranties zijn een poging om het 

prestatierisico te overwinnen (Sheth et al., 1999). Het financiële risico kan 

onderdrukt worden door een prijsgarantie te bieden. Denken we in België 

bijvoorbeeld aan Colruyt, dat via een systeem van de rode telefoon mensen het 

verschil (en de kosten) terugbetaald als ze een product elders goedkoper hebben 

gevonden. Volgens Sheth et al. (1999) wordt het risico op verouderde producten 

overwonnen door middel van de mogelijkheid te bieden om een ouder product om te 

ruilen voor een nieuwer (de auteurs halen hier het voorbeeld van auto’s aan) of door 

upgrades aan te bieden (wat voorkomt in de software industrie). Het sociale en 

psychologische risico worden volgens Sheth et al. (1999) bedwongen door het 

kunnen inruilen of terugbetaald krijgen van producten. Als je oordeelt dat een 

product niet bij je past, of belangrijke anderen houden niet van je aankoop, kan je 

zonder enige verplichting het product terugbrengen naar de winkel (Sheth et al., 

1999).  

 

Bij de verkoop van wagens vind men eveneens verschillende van deze strategieën 

terug. Zo hebben verkopers van auto’s bepaalde wettelijke verplichtingen wat betreft 

de garantie, maar sommige constructeurs gaan daar een stapje verder in. Zo geeft 

automerk KIA een garantie van 7 jaar op haar modellen. Tevens kunnen 

consumenten met elke wagen ook proefritten maken en bij sommige verdelers kan je 

zelfs gedurende een proefperiode over een wagen beschikken. Na deze periode kan 

je hem dan alsnog inruilen voor een andere. Op die manier wordt tegemoet gekomen 

aan het psychologische en sociale risico.  
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2.3.3.2 De betrokkenheid bij het product 

In het werk van Sheth et al. (1999, p 530), wordt betrokkenheid gedefinieerd als de 

waargenomen belangrijkheid van het product of de dienst. Er zijn verschillende 

soorten producten en diensten die we aankopen. Bij sommige producten kopen we 

gewoon datgene wat voorhanden is, we herhalen de vorige aankoop of we kopen het 

goedkoopste uit die productcategorie. Dit zijn producten waarbij we niet betrokken 

zijn, het maakt ons niet uit welk merk we kopen. We gaan pas over een dergelijke 

aankoop nadenken als er iets misloopt. De tegenovergestelde categorie zijn de 

producten of diensten met een hogere mate van betrokkenheid. Bij deze producten of 

diensten gaan we zeer voorzichtig te werk en zullen we het koopproces heel bewust 

doorlopen. We hechten veel belang aan dit soort producten. Dit is het geval wanneer 

we bijvoorbeeld een auto, al dan niet voor de eerste keer, gaan aankopen. Het 

spreekt voor zich dat men bij producten met een hoge mate van betrokkenheid meer 

informatie gaat opzoeken.  

 

Sheth et al. (1999) maken verder een onderscheid tussen “purchase-decision 

involvement” of betrokkenheid bij de aankoopbeslissing en “enduring involvement” of 

voortdurende betrokkenheid. Het verschil tussen deze twee is dat bij het eerste de 

betrokkenheid eindigt zodra het product of de dienst aangekocht is. Bij voortdurende 

betrokkenheid gaat de betrokkenheid verder dan de aankoop, namelijk tot in het 

gebruik van het product of de dienst. Voorts stellen Sheth et al. (1999) dat een 

voortdurende productbetrokkenheid meestal leidt tot een hoge betrokkenheid bij de 

aankoop. Andersom geld dit echter niet. Een hoge betrokkenheid bij de aankoop 

heeft niet tot gevolg dat er een voortdurende productbetrokkenheid is. Sheth et al. 

(1999) geven hierbij het voorbeeld van een wasmachine. Het kopen van een 

wasmachine brengt een hoge aankoopbetrokkenheid met zich mee, maar eenmaal de 

consument deze machine heeft aangekocht is hij niet meer voortdurend betrokken bij 

het gebruik ervan. Dit in tegenstelling tot een muziekliefhebber die een stereo 

geluidssysteem wilt aankopen. Zijn passie voor muziek zorgt voor een grote 

betrokkenheid bij de aankoop van een geluidssysteem. Zijn betrokkenheid bij dit 

product duurt voort na de aankoop ervan (Sheth et al., 1999, p 532). 

 

Betrokkenheid bij de aankoopbeslissing zorgt voor een direct effect op de hoeveelheid 

informatie die gezocht en verwerkt wordt. Aan de andere kant zorgt een 
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voortdurende betrokkenheid bij een product ervoor dat mensen op een continue basis 

informatie gaan zoeken en verwerken (Sheth et al., 1999). 

 

2.3.3.3 Vertrouwdheid met en deskundigheid van het product of de dienst 

Klanten zijn vertrouwd of deskundig als gevolg van eerdere verwerving van 

informatie of van een eerdere persoonlijke ervaring (Sheth et al., 1999). De auteurs 

stellen ook dat de relatie, tussen het zoeken van informatie en een eerdere ervaring 

met het product hebben, invers is. Verder zorgt de eerdere ervaring met 

dagdagelijkse producten ervoor dat het probleem opgelost is. Mensen gaan die 

producten dan aankopen als een soort van routine. Er zijn echter uitzonderingen op 

het routine oplossen van problemen. Bijvoorbeeld indien de eerdere ervaring met het 

product niet positief was, als er een nieuwere technologie op de markt is gekomen of 

als het eerder de bedoeling is om een assortiment uit te bouwen in plaats van een 

product te vervangen. Andere redenen waarom het routine oplossen van problemen 

niet aangewezen is kunnen zijn dat de vorige aankoop al een tijdje geleden is of dat 

het een hoog risico inhoudt (Sheth et al., 1999).  

 

Dieper ingaan op deze drijver van het zoeken naar informatie is niet aangewezen in 

dit onderzoek daar dit onderzoek handelt over het aankoopbeslissingsproces bij de 

aankoop van een eerste wagen. Doordat het dus gaat om een eerste wagen zal er 

van eerdere persoonlijke ervaring of vertrouwdheid al bij al weinig sprake zijn. 

 

2.3.3.4 Tijdsdruk 

Mensen en dus klanten hebben steeds minder tijd. Sheth et al. (1999) stellen zelfs 

dat tijd schaars wordt, zij halen hier vier redenen voor aan. Een eerste reden is dat 

er steeds meer gezinnen bestaan uit tweeverdieners, beide echtgenoten gaan 

buitenshuis werken. Ten tweede zijn er ook veel klanten die betrokken zijn in meer 

dan één baan. Verder zijn er ook veel mensen die terug naar school beginnen te gaan 

op latere leeftijd doordat ze nieuwe vaardigheden nodig hebben voor een 

ingewikkeldere arbeidsmarkt. Als laatste zien Sheth et al. (1999) ook een reden voor 

minder tijd in het feit dat de technologie nieuwe mogelijkheden inzake ontspanning 

veroorzaakt heeft. Al deze redenen zorgen ervoor dat de klanten minder en minder 

tijd hebben en dus een hogere tijdsdruk ervaren. Hierdoor gaan ze meer voor de 
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hand liggende keuzes maken en dus minder tijd besteden aan het zoeken naar en 

verwerken van informatie.  

 

2.3.3.5 De functionele versus de expressieve aard van product of dienst 

In Solomon, et al. (2006) geven de auteurs aan dat een consument altijd gaat 

proberen een nood te verminderen of te elimineren. Een verschil wordt aangegeven 

tussen utilitaire noden en hedonische noden. Utilitaire noden zijn noden waarbij een 

consument een functioneel of praktisch voordeel uit een product gaat proberen te 

halen. Als gevolg hebben producten die een dergelijk voordeel met zich mee brengen, 

een functionele aard. Hedonische consumptie wordt in Sheth et al. (1999, p 360) 

omschreven als het gebruik van producten of diensten omwille van het intrinsieke 

plezier eerder dan voor het oplossen van een probleem in de fysieke omgeving. Deze 

producten hebben dan eerder een expressieve aard. 

 

Uit het werk van Sheth et al. (1999) kunnen we afleiden dat producten of diensten 

die functioneel van aard zijn een prestatiewaarde hebben, terwijl producten of 

diensten die expressief van aard zijn eerder een sociale of psychologische waarde 

zullen aannemen. We merken dus duidelijk dat het kopen van een product of een 

dienst twee doelen kan hebben. Volgens Sheth et al. (1999) heeft dit enkele 

implicaties. Zo zullen klanten die producten of diensten aankopen met een 

prestatiewaarde, hun beslissing kunnen baseren op de informatie die ze vergaard en 

verwerkt hebben. De aankoop van producten of diensten met een prestatiewaarde zal 

dan ook vooraf gaan door een uitgebreide zoektocht naar informatie. Dit in 

tegenstelling tot producten of diensten met een sociale of psychologische waarde, 

daar zullen consumenten hun oordeel laten primeren.  

 

In dit onderzoek is het niet echt eenvoudig om te bepalen om welk soort product het 

nu gaat. Een auto kan zowel van functionele als van expressieve aard zijn. Zo is het 

mogelijk dat de ene persoon een auto ziet als een middel om van plaats A naar plaats 

B te geraken, een functioneel voordeel dus. Terwijl een andere persoon een wagen 

eerder ziet als een manier om bij een, voor hem belangrijke, referentiegroep te horen 

of als een symbool van status en klasse. Deze laatste persoon zoekt dan eerder de 

expressieve voordelen van een wagen op.  

 



- 19 - 
 

2.3.3.6 Information overload 

“Information overload”, of in het Nederlands “het teveel aan beschikbare informatie” 

wordt in het werk van Sheth et al. (1999, p 535) beschreven als de situatie waarin 

een klant aan teveel informatie wordt blootgesteld. Zelfs een zodanig hoge 

hoeveelheid aan informatie dat de klant onmogelijk alles kan verwerken om een 

beslissing te nemen. Hoewel de resultaten van verschillende onderzoeken niet 

sluitend zijn, geven de bevindingen aan dat indien het aantal attributen, het aantal 

alternatieven of de hoeveelheid verstrekte informatie opgevoerd wordt, de 

consument “information overload” ervaart. Hierdoor zal hij of zij suboptimale 

beslissingen nemen (Sheth et al., 1999).  

 

Dit heeft als gevolg dat klanten extra informatie gaan ontwijken als ze het gevoel 

hebben dat ze al aan teveel informatie blootgesteld zijn. Toegepast op dit onderzoek 

betekent dit dat de producenten of de verkopers van auto’s selectief moeten 

omspringen met de informatie die ze de klant toereiken. Het moet uiteraard nog wel 

voldoende zijn om da klant een geïnformeerde keuze te laten maken.  

 

2.3.3.7 Het zelfvertrouwen van de consument 

Volgens een recent onderzoek van Loibl et al. (2009) speelt het zelfvertrouwen van 

de consument wel degelijk een rol in de hoeveelheid informatie die het individu zal 

opzoeken. In het artikel vermelden Loibl et al. (2009, p 43): “we found that high-CSC 

consumers are more likely to practice a higher information search strategy…”. Loibl et 

al. (2009) stellen dus dat er een positief verband is tussen de mate van 

zelfvertrouwen (Consumer Self Confidence) en de mate waarin er naar informatie 

wordt gezocht.  

 

2.3.4 Rol van internet bij het zoeken naar informatie 

 

Een extra bron van informatie, die een zeer belangrijke invloed heeft in deze tijden, 

is het internet. Op het internet vinden we zowel reclameboodschappen als neutrale 

lectuur, deze kan eveneens persoonlijk of onpersoonlijk zijn. 
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Er zijn verschillende bronnen op het internet waar een consument informatie kan 

vinden over allerlei producten. Een eerste vorm van internetbron zijn de websites van 

de producenten. Hierop kunnen mogelijke klanten een heleboel informatie vinden 

over de producten uit het gamma van de producent. Vele producenten vermelden 

zowel de technische aspecten als de prijs van elk model van het merk.  

 

Als de websites van de producenten niet voldoende informatie bieden aan de 

consument zijn er nog altijd de zoekmachines waarop de potentiële klanten kunnen 

terugvallen. Een zoekmachine kan men gebruiken om informatie te zoeken op het 

internet. Met behulp van trefwoorden, of eventueel een volledige tekst, kan men het 

hele internet doorzoeken. Het belang van internet in het algemeen en van 

zoekmachines in het bijzonder, kan aangetoond worden aan de hand van een artikel 

op de website van het Nederlandse search engine mediabureau “checkit” 

(http://www.checkit.nl). Volgens dit artikel gebruikte maar liefst 84 percent van de 

ondervraagde Nederlanders, in het afgelopen half jaar, het internet om extra 

informatie op te zoeken over producten die ze zouden willen kopen. Tevens zou 

volgens dit artikel 75 percent van de internetgebruikers, in dezelfde periode, voor het 

vinden van die extra informatie, een zoekmachine geraadpleegd hebben. Een 

zoekmachine kan men gebruiken voor het opzoeken van de website van de 

aanbieders of om achtergrondinformatie over bepaalde producten te zoeken. Ook 

worden zoekmachines vaak in het werk gesteld om producten van verschillende 

aanbieders met elkaar te vergelijken. Consumenten leren volgens het artikel ook 

vaak nieuwe merken kennen door gebruik te maken van een zoekmachine. Het 

belang van deze zoekmachines voor de aanbieders of de producenten is dan ook van 

onmiskenbaar belang.  

 

Een laatste bron van informatie op het internet, zijn de talrijke discussiefora. Voor de 

meeste merken is er via een zoekmachine wel een of ander discussieforum te vinden. 

Bij sommige merken zijn er zelfs speciale discussiefora per model van het merk. Een 

voorbeeld van dit laatste is het Volvo 850 forum in Nederland 

(http://www.volvo850forum.nl). Op een dergelijk forum kan de consument allerlei 

informatie vinden, gaande van algemene vragen of ervaringen tot zeer gedetailleerde 

technische informatie of ervaringen van andere mensen die zo een wagen al gekocht 

hebben. Een discussieforum kan soms een onderdeel zijn van een hele communiteit 

rond een bepaald merk of type van dat merk. Zo kunnen consumenten  bijvoorbeeld 
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een Fiat panda club uit Nederland vinden. Op die website vinden consumenten 

informatie over de historiek van de Fiat Panda, informatie over de Fiat Panda’s van de 

leden van de club, alsook een forum. Ook op dit forum zijn onderwerpen te vinden 

die van algemeen naar zeer specifiek kunnen gaan (http://www.fiatpandaclub.nl). 

 

2.3.5 Informatie verwerking  

 

Het is niet enkel belangrijk dat een klant de informatie zoekt en vindt, hij of zij moet 

deze ook nog verwerken. Een schematische voorstelling van dit 

informatieverwerkingsproces is weergegeven in figuur 1, aan het einde van deze 

paragraaf. Verhage en Cunningham (1989, p 154) stellen dat de verwerking van 

informatie begint zodra een consument met een informatie stimulus in contact komt. 

Deze eerste fase wordt ook wel de exposure fase genoemd. Een ontvanger van 

informatie kan actief of passief zijn. Een voorbeeld van een passieve ontvanger is een 

persoon die naar televisie zit te kijken terwijl er een reclame op is, de 

informatieverstrekking wordt dan gecontroleerd door de onderneming en de 

consument ziet deze aan zich voorbij gaan (Verhage en Cunningham, 1989). In 

sommige gevallen zal de consument echter actief op zoek gaan naar informatie, 

bijvoorbeeld als men advertenties of websites gaat bekijken om zo de prijzen te 

vergelijken. 

  

De tweede fase van dit informatieverwerkingsproces wordt door Verhage en 

Cunningham (1989) de ontvangstfase genoemd. In deze fase komt het er op neer dat 

een consument niet alle informatie waaraan hij wordt blootgesteld ook daadwerkelijk 

ontvangt. Het gedeelte dat de consument wel ontvangt gaat hij opslaan in het 

geheugen.  

 

In de volgende fase is het de bedoeling dat de consument de ontvangen informatie 

begrijpt, dit doet hij door de gegevens te interpreteren door deze te vergelijken met 

eerder ontvangen informatie. Eenmaal de consument deze gegevens begrepen heeft 

is het mogelijk dat hij zijn mening herziet of zijn houding ten opzichte van het 

product of de dienst wijzigt (Verhage en Cunningham, 1989).  
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De laatste fase in het proces van de verwerking van informatie volgens Verhage en 

Cunningham (1989) is de fase waarin een deel van de informatie, voor zover die door 

de consument ontvangen en verwerkt is, bewust of onbewust wordt doorgenomen en 

opgeslagen in het lange-termijngeheugen. Deze informatie zal door de consument 

worden gebruikt bij zijn aankoopbeslissingen totdat de consument aan nieuwe 

informatie wordt blootgesteld. Intussen werkt het geheugen als een soort filter die 

bepaalt welke informatie of ervaringen de consument bij zijn koopbeslissingen gaat 

betrekken (Verhage en Cunningham, 1989, p 155). Op onderstaande figuur worden 

deze fasen schematisch voorgesteld. 

 

 

 

 

Figuur 1: Het informatieverwerkingsproces 

Uit: Verhage en Cunningham, 1989, p155 

Bron: Thomas S. Robertson, Joan Zielinski & Scott Ward;  Consumer behavior;  Glenview,  1984 
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 2.4 fase 3: evalueren alternatieven 

 

De consument moet nu de alternatieve producten of diensten gaan beoordelen. 

Alvorens hij dit kan doen zal hij zijn beoordelingscriteria moeten bepalen en de 

belangrijkheid van elk criterium afwegen.  

 

2.4.1 Merkkeuzeproces 

 

Nadat de consument informatie ingewonnen heeft, zal hij op verschillende 

alternatieven voor de oplossing van zijn probleem stoten. Deze alternatieven kunnen 

volgens Weber (2006) bestaan uit verschillende oplossingen voor zijn probleem, 

verschillende merken waaruit een keuze moet worden gemaakt en verschillende 

activiteiten die met de keuze gepaard gaan.  

 

Toegepast op dit onderzoek betekent dit dat de consument vooral te kiezen heeft uit 

verschillende merken. Over het merkkeuzeproces zegt Weber (2006) dat de merken 

die spontaan of geholpen bij de consument opkomen de “awereness set” vormen. 

Weber (2006) stelt dat de “Evoked set” tegenwoordig hetzelfde betekent als de 

“awareness set”, hoewel de Amerikaanse onderzoekers Howard en Sheth, volgens 

Weber, daar aanvankelijk de groep merken mee wilden aanduiden die voor de 

consument aanvaardbaar is. Uit de awareness set zullen die merken overblijven 

waarvan de consument een aankoop overweegt omdat hij een positief beeld heeft 

van die merken. Deze groep wordt dan weer de “consideration set” genoemd. Deze 

groep merken wordt uiteindelijk nog eens versmald tot een groep merken waaruit de 

consument uiteindelijk zijn keuze maakt. Deze laatste groep wordt de “choice set” 

genoemd. 

 

2.4.2 Evaluatieve criteria 

 

Bij de evaluatie van de alternatieven wordt ook gebruikt gemaakt van evaluatieve 

criteria. Een kenmerk dat de consument gebruikt als evaluatief criteria is een 

attribuut (Weber, 2006). Een attribuut kan ofwel van functionele of expressieve aard 

zijn. In dit onderzoek zijn enkele voorbeelden van functionele attributen het 
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vermogen, de prijs en het gewicht. Expressieve attributen zijn bijvoorbeeld de 

uitstraling en de vormgeving.  

 

2.4.3 Beslissingsregels 

 

Zowel Weber (2006) als Sheth et al. (1999) vermelden dat de beslissingsregels 

aangeven hoe de consumenten de informatie, die ze in de vorige fase hebben 

verzameld, gaan gebruiken om tot een beslissing te komen. Weber (2006) noemt 

deze beslissingsregels ook wel combinatieregels, omdat de consument eigenlijk de 

verschillende attributen van een product op diverse manieren met elkaar kan 

combineren. Zowel Weber (2006) als Sheth et al. (1999) maken het onderscheid 

tussen de compenserende beslissingsregel (compensatory model) en de niet 

compenserende beslissingsregels (noncompensatory models). Deze laatste categorie 

kan nog verder worden uitgesplitst in vier soorten. In wat volgt zullen we deze 

verschillende beslissingsregels bespreken.  

 

2.4.3.1 Compenserende beslissingsregels (compensatory model) 

Bij dit soort beslissingsregels komt het er zowel volgens Weber (2006) als volgens 

Sheth et al. (1999) op neer dat de consument tot een keuze komt door elk attribuut 

van een product te beoordelen. De reden waarom dit de compenserende benadering 

noemt, ligt in het feit dat een negatieve beoordeling voor een bepaald attribuut van 

een product gecompenseerd kan worden door een positieve beoordeling van één of 

meerdere andere attributen van dat product. De beoordeling van het gehele product 

komt tot stand door de beoordelingen van alle gebruikte criteria samen te bekijken. 

Volgens Solomon, et al. (2006) geeft dit een product de kans om zijn tekortkomingen 

goed te maken. Sheth et al. (1999) stellen dat een consument dit soort 

compenserende benadering op twee manieren kan bewerkstelligen.  

 

Een eerste manier is door voor elk attribuut van een product te bepalen of het 

positief of negatief is. Eens de consument dit gedaan heeft voor alle attributen gaat 

hij hetzelfde doen voor alle andere alternatieven. Daarna kiest de consument het 

product met de minste negatieve en de meeste positieve attributen. Een voorbeeld 

van deze benadering is opgenomen in bijlage 1 van dit onderzoek. 
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Een tweede manier die Sheth et al. (1999) onderscheiden is om aan elk attribuut een 

gewicht toe te kennen. Van deze methode vinden we in Weber (2006) een voorbeeld 

terug, namelijk het multi-attribuutmodel. De eindattitude is in dit model gebaseerd 

op een aantal opvattingen over diverse eigenschappen. Elke eigenschap van een 

bepaalde productcategorie krijgt voor elk alternatief een door de consument bepaald 

score. Doordat elke eigenschap in het begin een bepaald gewicht toegekend heeft 

gekregen van de consument, kan deze nu een score berekenen voor elk alternatief. 

Het alternatief met de hoogste opgetelde score zal meest waarschijnlijk gekozen 

worden door de consument.  

 

In Weber (2006) vinden we hiervan een mooi voorbeeld terug in het kader van dit 

onderzoek. Hier wordt de compenserende beslissingsregel namelijk toegepast om een 

keuze te maken tussen drie automerken. Hieronder is de figuur met de tabel met de 

gegevens weergegeven.  

 

 

  

Figuur 2: tabel met een voorbeeld van de toepassing van een compenserende beslissingsregel 

Bron: Weber (2006), p 149 

 

 

Voor de gewichten geldt dat hoe hoger het getal, hoe belangrijker de eigenschap 

door de consument wordt gewaardeerd. De drie merken worden vergeleken op basis 

van 4 eigenschappen, zoals weergegeven in bovenstaande tabel. De eindscores voor 

een merk kan worden berekend door het gewicht elke eigenschap te 

vermenigvuldigen met de score van het merk voor die eigenschap. Voor Volkswagen 

vinden we zodoende een eindscore van 70 (1x8 + 3x6 + 2x6 + 4x8). Op dezelfde 



- 26 - 
 

manier vinden we de eindscores voor Opel en Fiat, die respectievelijk 74 en 64 zijn. 

In dit voorbeeld zal de consument, bij toepassing van de compenserende 

beslissingsregel, dus kiezen voor het merk Opel. 

 

2.4.3.2 Niet-compenserende beslissingsregels (noncompensatory models) 

Zowel Weber (2006), Sheth et al. (1999) en Solomon, et al. (2006) onderscheiden in 

deze categorie van beslissingsmodellen vier verschillende soorten. Zo hebben ze het 

in de eerste plaats over de conjunctieve beslissingsregel (conjunctive model) en de 

disjunctieve beslissingsregel (disjunctive model). Ten derde bespreken de werken het 

lexicografisch model. Als laatste nemen Weber (2006) en Sheth et al. (1999) het 

sequentiële eliminatieproces (elimination by aspects) onder de loep. In wat volgt 

zullen we deze vier modellen kort bespreken.  

 

 

A) conjunctieve beslissingsregel 

Bij deze beslissingsregels komt het erop neer dat de consument in zijn hoofd 

bepaalde minimumeisen gaat opleggen aan de attributen van een productsoort. De 

consument doet dit voor alle criteria die hij van belang acht voor de beoordeling van 

een product. Als een alternatief niet slaagt op één van de minimumvereisten, zal dit 

alternatief niet in overweging worden genomen. Indien een alternatief echter aan al 

deze eisen kan voldoen, zal het een acceptabel alternatief zijn in hoofde van de 

consument. In het geval dat geen enkele van de mogelijkheden zou overblijven, zal 

de consument zijn eisen een beetje moeten versoepelen. Als er integendeel meerdere 

alternatieven acceptabel zijn stelt Sheth et al. (1999) dat de consument best 

overstapt naar een ander beslissingsmodel voor verdere eliminatie. Een andere 

mogelijkheid is dat de consument zijn voorwaarden verscherpt, waardoor er nog 

enkele alternatieven geëlimineerd kunnen worden.  

 

Ter illustratie van een conjunctieve beslissingsregel in het kader van dit onderzoek 

geven we volgend voorbeeld. Een consument die een auto wil kopen stelt voor 

zichzelf bijvoorbeeld dat zijn toekomstige wagen maximum 18.000 euro mag kosten, 

een verbruik hebben van maximum 8 liter per 100 kilometer, een goede score moet 

hebben inzake veiligheid en minimaal over 7 zitplaatsen beschikt. Wagens die niet 

aan al deze voorwaarden voldoen zullen afvallen. Als er meerdere overblijven kan de 
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consument bijvoorbeeld kiezen voor de mooiste wagen, bepaalde voorwaarden 

verscherpen of een andere beslissingsregel aanwenden. 

 

 

B) disjunctieve beslissingsregel 

Volgens Weber (2006) zijn de conjunctieve en de disjunctieve beslissingsregels 

dezelfde in de zin dat voor beide regels minimumvereisten voor elk attribuut 

opgesteld moeten worden. Voor de disjunctieve beslissingsregel stelt Weber (2006) 

echter dat deze eisen meestal een stukje hoger ligger dan bij de conjunctieve 

beslissingsregel. Het verschil tussen de twee regels zit hem erin dat bij de 

disjunctieve regel elk merk dat boven de minimumscore uitkomt gekozen wordt 

(Weber, 2006, p 149). Het gevaar van deze beslissingsregel bestaat erin dat de 

consument niet gaat letten op de minder belangrijke, mogelijk slechte, 

eigenschappen van een merk omdat dit merk heel goed scoort op een eigenschap die 

heel belangrijk is voor de consument. Weber (2006) geeft in zijn werk een voorbeeld 

uit de voetbalwereld. Een voetbaltrainer kan dan bijvoorbeeld een speler opstellen 

omdat deze uitblinkt in het scoren van doelpunten met het hoofd. De eventuele 

mindere kwaliteiten van deze voetballer worden door deze trainer echter over het 

hoofd gezien.  

 

Sheth et al. (1999) zien het disjunctieve model als een model dat afwegingen toelaat. 

Om dit te verduidelijken vinden we in hun werk een voorbeeld van iemand die een 

huis wilt kopen. De consument in kwestie zegt dat hij een huis wilt kopen met 5 

slaapkamers, of als het huis slechts vier slaapkamers heeft, het een afgewerkte 

kelder moet hebben. Soms is een consument dus bereid om een bepaalde specificatie 

van het product in te ruilen voor een andere. Dit soort afwegingen (of trade-offs) 

hebben we ook gezien in de compenserende beslissingsregel, toch zijn er enkele 

opmerkelijke verschillen stellen Sheth et al. (1999).  

 

Een eerste verschil is dat het disjunctieve model volgens Sheth et al. (1999) eerder 

kijkt naar het feit of een bepaald attribuut aanwezig is of niet in plaats van naar de 

mate waarin dat attribuut aanwezig is. Een disjunctieve beslissingsregel beantwoordt 

dus eerder de vraag of een bepaald attribuut aanwezig is, terwijl de compenserende 

beslissingsregel een antwoord geeft op de vraag hoeveel ervan een bepaalde 

eigenschap aanwezig is. Sheth et al. (1999) geeft ter verduidelijking een voorbeeld 
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van beide. Voor de compenserende beslissingsregel kunnen we bijvoorbeeld denken 

aan het verbruik van een auto. De consument gaat van elke wagen die hij in 

overweging neemt bekijken hoeveel deze verbruikt. Voor het disjunctieve model 

kunnen we terugvallen op het voorbeeld van het huis dat eerder in deze paragraaf 

besproken werd. De aanwezigheid of afwezigheid van een kelder bij het vergelijken 

van huizen wordt afgewogen in de disjunctieve beslissingsregel (Sheth et al., 1999). 

 

Ten tweede verschillen volgens Sheth et al. (1999) de compenserende en de 

disjunctieve beslissingsregel ook in het feit dat bij het compenserende model de 

attributen waartussen de afweging (trade-off) gebeurt niet hetzelfde doel moeten 

hebben. Bij het disjunctieve model is dit volgens de auteurs eerder wel het geval. Bij 

de aankoop van een wagen komt dit erop neer dat een hoog brandstofverbruik bij de 

compenserende benadering vereffend kan worden door een hoge score op een 

attribuut dat hier totaal niets mee te maken heeft, bijvoorbeeld een uitstekende 

wegligging. Bij de disjunctieve benadering wordt een negatieve eigenschap van een 

product, zoals een hoog brandstofverbruik, meestal gecompenseerd door een andere, 

voordelige, kostencomponent zoals de in Sheth et al. (1999) vermelde lage 

onderhoudskosten.  

 

 

C) het lexicografisch model 

Bij het lexicografisch model worden de eigenschappen in hoofde van de consument 

gerangschikt volgens de mate van belangrijkheid. De consument gaat dan de 

alternatieven vergelijken op basis van de belangrijkste eigenschap. Nu zijn er twee 

mogelijkheden, ofwel scoort één alternatief het beste op dat kenmerk, dan wordt dit 

merk uiteraard gekozen. Het is echter eveneens mogelijk dat er meerdere 

alternatieven evenwaardig hoge resultaten halen op het belangrijkste kernmerk. Deze 

alternatieven worden dan vergelijken op de eigenschap die het tweede grootste 

belang inneemt in hoofde van de consument. Indien er nu opnieuw meerdere 

alternatieven zijn die een even hoge score behalen op dit kenmerk, gaat de 

consument verder met het derde belangrijkste kenmerk, enzovoort (Weber, 2006; 

Sheth et al., 1999).  
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In het kader van dit onderzoek vinden we in Weber (2006, p 150) het voorbeeld van 

een consument terug die op zoek is naar een auto. Zo kan deze consument eerst de 

acceptabele alternatieven selecteren op basis van de prijs. Merken en modellen die 

binnen deze acceptabele prijsklasse vallen worden dan verder geselecteerd op een 

ander kenmerk dat de consument iets minder belangrijk vindt. De consument kan 

dan bijvoorbeeld kijken naar de vormgeving van de auto. De overgebleven 

alternatieven kunnen dan weer vergeleken worden op het aantal kubieke meter 

bergruimte dat de wagen biedt. Indien er nog steeds meerdere alternatieven gelijk 

scoren moet de consument deze vergelijken op basis van een volgend kenmerk, 

bijvoorbeeld verbruik. Dit proces zal de consument moeten herhalen tot er slechts 

één alternatief overblijft. 

 

 

D) het sequentiële eliminatieproces 

Net zoals bij de eerste twee soorten niet-compenserende beslissingsregels worden er 

bij het sequentiële eliminatieproces minimumeisen opgelegd aan elk attribuut van 

een product. Tevens worden bij dit proces alle eigenschappen van een product 

gerangschikt naarmate van belangrijkheid (Weber, 2006). Sheth et al. (1999, p 540) 

stellen dat dit model gelijkaardig is aan het lexicografisch model maar met één 

belangrijk verschil. Dit verschil ligt in het feit dat de consument nu ook een waarde 

gaat bepalen waardoor te laag scorende alternatieven zullen afvallen (Sheth et al., 

1999). Het proces van sequentiële eliminatie verloopt als hieronder beschreven. 

 

In de eerste stap gaat de consument de alternatieven vergelijken op basis van het 

belangrijkste kenmerk. De merken die bij dit kenmerk onder de minimumgrens 

scoren zullen afvallen. De overgebleven alternatieven zullen vervolgens weer worden 

beoordeeld op het tweede belangrijkste kenmerk. Dit proces wordt zo vaak herhaald 

tot er maar één alternatief overblijft (Weber, 2006; Sheth et al., 1999). De 

consument gaat in dit geval elk attribuut van een product apart vergelijken.  

 

Weber (2006) geeft in zijn werk een voorbeeld aan dat goed past in het kader van dit 

onderzoek. Zo zal een consument, die dit sequentiële eliminatieproces doorloopt om 

een wagen aan te kopen, volgens Weber (2006), eerst de alternatieven die voor hem 

te duur of te goedkoop zijn verwerpen. Van de overige alternatieven laat hij die 

wagens afvallen die een te beperkte ruimte of niet de juiste kleur hebben. De 
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consument beoordeelt op zoveel attributen totdat hij maar één merk van wagen 

overhoudt. Deze wagen wordt dan gekozen. Zoals hoger vermeld zullen eerst de 

attributen van een wagen gebruikt worden die de consument zelf het belangrijkst 

vindt. 

 

Verder vermeldt Weber (2006) dat deze aanpak ook wel als een negatieve aanpak 

van het beslissingsprobleem kan gezien worden omdat men de alternatieven laat 

afvallen tot er slechts één overblijft. Weber (2006, p 150) stelt dat uit onderzoek 

gebleken is dat consumenten onder tijdsdruk of bij activiteiten waarbij ze snel 

kunnen worden afgeleid, vaak deze negatieve eliminatie toepassen. 

 

2.4.4 Volgtijdelijke of gefaseerde koopbeslissingen 

 

Een consument gaat volgens Weber (2006) en Sheth et al. (1999) vaak meer dan 

één beslissingregel hanteren. Het komt dus voor dat verschillende van voorgenoemde 

regels elkaar opvolgen. Dit noemt men een gefaseerde of volgtijdelijke strategie. 

Weber (2006) stelt dat consumenten vaak beginnen met een niet-compenserende 

beslissingsregel, in de meeste gevallen zou de conjunctieve beslissingsregel als 

eerste gebruikt worden. Zo worden de mogelijke alternatieven meteen fel verminderd 

in aantal omdat de alternatieven die de bepaalde minimumgrenzen niet halen, 

afvallen. Het is echter mogelijk dat na het gebruik van deze methode er nog steeds 

meerdere alternatieven voorhanden zijn. In dat geval kan de consument een 

volgende beslissingsregel gebruiken. Deze volgende beslissingsregel kan zowel een 

andere niet-compenserende als een compenserende zijn.  

 

In het werk van Weber (2006) vinden we tevens een voorbeeld van gefaseerd 

gebruik van beslissingsregels. Hieronder ziet u de figuur waarop het voorbeeld 

gebaseerd is. 
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Figuur 3: gefaseerd gebruik van beslissingsregels (Weber, 2006, p 151) 

Bron: Wierenga & Van Raaij, 1987 

 

Zoals te zien op de figuur zal een consument na het intern en extern zoeken naar 

alternatieven zichzelf de vraag stellen of er alternatieven zijn die een waarde hebben 

op een bepaalde eigenschap die voor hem niet aanvaardbaar zijn. Dit is de 

toepassing van de conjunctieve beslissingsregel. Als er dergelijke gevallen zijn zal de 

consument deze moeten verwerpen en dus niet verder opnemen als een mogelijk 

alternatief. Blijft er na toepassing van deze regel slechts één alternatief over dan zal 

de consument dit alternatief kiezen. Blijven er echter meerdere over, dan zal de 

consument een andere regel moeten toepassen. In dit voorbeeld maakt de 

consument gebruik van de disjunctieve beslissingsregel. Hij stelt zichzelf dan de 

vraag of er een alternatief is die een superieure waarde heeft op een bepaalde 

eigenschap. In het geval dat er één oplossing is die een superieure eigenschap heeft, 

wordt dit alternatief gekozen. Zijn er echter meerdere alternatieven die een in het 
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oog springende positieve eigenschap hebben, zal de consument een nieuwe 

beslissingsregel in werking roepen. In het voorbeeld van Weber (2006) gebruikt de 

consument nu de compenserende beslissingsregel door een score te berekenen voor 

de overgebleven alternatieven. Indien de consument slechts één alternatief moet 

selecteren, zal hij voor het beste alternatief opteren. Als er meerdere producten 

gekocht moeten worden zal de consument de beste alternatieven kiezen.  

 

In het werk van Peter et al. (1999) vinden we een identieke weergave van het 

gefaseerd gebruik van beslissingsregels. Peter et al. (1999) verdelen dit proces in 

twee delen. Een eerste deel is de preselectie van de alternatieven. Dit is volgens de 

auteurs het gedeelte boven de onderbroken lijn. Als en na de toepassing van de 

cognitieve beslissingsregel meerdere alternatieven overblijven, gaat de consument 

over in de fase van de eigenlijke keuze. Dit wordt op bovenstaande figuur 

weergegeven door het gedeelte onder de onderbroken lijn.  

 

2.4.5 Vuistregels (heuristics) 

 

Sheth et al. (1999, p 543) halen aan dat heuristieken of vuistregels gebruikt worden 

bij regelmatige herhaalaankopen met een laag risico en een lage kost. Voor deze 

producten is de consument niet geneigd om er veel tijd aan te besteden, deze 

producten worden dan ook gezien as producten met een lage betrokkenheid. In het 

werk van Solomon, et al. (2006, p 279) worden heuristieken gezien als “mental short 

cuts” die gebruikt worden om bepaalde beslissingen te vereenvoudigen. Volgens 

Solomon, et al. (2006, p 279) gebruiken consumenten dan beslissingsregels die hen 

toelaten bepaalde dimensies te gebruiken als substituut voor andere dimensies. Bij 

aankopen die volgens een bepaalde heuristiek of vuistregel verlopen wordt er weinig 

of geen informatie verwerkt.  

 

In de literatuur zijn er veel voorbeelden te vinden van deze vuistregels. Enkele veel 

gebruikte heuristieken zullen in wat volgt kort besproken worden.  
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2.4.5.1 “Purchase the known brand only” 

Uit experimenteel onderzoek, waar consumenten de keuze kregen tussen drie 

merken waarvan er slechts één bekend was, blijkt dat maar liefst 97% van de 

consumenten het bekende merk gaan aankopen (Sheth et al., 1999, p 544). Volgens 

de auteurs is het aankopen van het bekende merk dan ook de meest gebruikte 

vuistregel voor producten met een lage prijs die men voor een eerste keer koopt.  

 

2.4.5.2 “Relying on a product signal” 

Een andere vaak gebruikte vuistregel is dat mensen de zichtbare kenmerken van een 

product gaan doortrekken in de onzichtbare dimensies ervan. Een simpel voorbeeld 

hiervan is dat een consument vindt dat de verpakking van een stuk chocolade er 

kwaliteitsvol uitziet en ook dan maar veronderstelt dat de inhoud ervan (de chocolade 

zelf) van een gelijkaardige kwaliteit is. Deze vuistregel wordt in Solomon, et al. 

(2006, p 280) gedefinieerd als: “the aspect of the product that is visible acts as a 

product signal that communicates some underlying quality”. Met deze definitie 

zeggen Solomon, et al. (2006) dus dat de zichtbare aspecten van een product een 

soort van onderliggende kwaliteit communiceren voor het gehele product. Een ander 

voorbeeld van een productsignaal is het land van oorsprong. Zo heeft Belgisch bier 

een reputatie dat het kwaliteitsvol is. Een bier dat in België gebrouwd is zal dan ook 

sneller als kwaliteitsvol gepercipieerd worden.  

 

2.4.5.3 “Market beliefs” 

Een laatste soort vaak gebruikte vuistregels, die we hier zullen bespreken, zijn 

“market beliefs”. Hiermee bedoelen we de dingen die door de markt geloofd worden. 

De sterkst aanwezige overtuiging van de markt is de prijs-kwaliteitverhouding 

Solomon, et al. (2006). Omwille van deze overtuiging wordt er vaak geloofd dat 

producten met een lage prijs niet van hoge kwaliteit kunnen zijn en dat een hoge 

prijs een hoge kwaliteit impliceert. 
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2.5 fase 4: de definitieve keuze 

 

In deze fase moet de consument zijn uiteindelijke beslissing maken. Na het evalueren 

van de alternatieven wordt er niet meteen overgegaan tot de effectieve 

aankoopbeslissing. We zullen in deze paragraaf bespreken welke stappen een 

consument nog moet doorlopen om tot deze uiteindelijke beslissing te komen. 

Daarna zullen we onderzoeken welke storingsfactoren invloed kunnen hebben en wat 

de redenen zijn voor het uitstellen van een aankoop. Ter afsluiting van deze 

paragraaf zullen we bespreken wat de consument doet afwijken van zijn initiële 

keuze en welke beslissingen hij nu precies moet nemen. 

 

2.5.1 Stappen om tot een beslissing te komen 

 

Na het evalueren van de verschillende alternatieven is het aan de consument om een 

definitieve beslissing te nemen. Deze stap wordt in het werk van Sheth et al. (1999) 

onderverdeeld in drie tussenstappen. Sheth et al. (1999) definiëren de eerste 

tussenstap als identificatie van de keuzes. In deze tussenstap heeft de consument 

naar zijn goeddunken het beste alternatief gekozen, volgens de hiervoor beschreven 

procedure. In de tweede tussenstap vormt de consument een koopintentie, hij geeft 

zichzelf als het ware een soort instructie om het product te gaan kopen. Sheth et al. 

(1999) definiëren de laatste tussenstap als het implementeren van de aankoop. Deze 

laatste tussenstap omvat nog eens verschillende acties die de consument moet 

doorlopen. Zo moet de consument de voorwaarden van de transactie regelen, de 

eigendomspapieren verwerven van de verkoper van het product, het product betalen 

en uiteindelijk het product in zijn bezit krijgen uit de handen van de verkoper. In het 

geval van de aankoop van een wagen zal deze laatste tussenstap van redelijk groot 

belang zijn omdat het toch gaat om een product waarbij verscheidene papieren in 

orde moeten worden gebracht.  

 

2.5.2 Storingsfactoren 

 

Volgens Kotler et al. (2001) leidt het afwegingsproces of de evaluatie van de 

alternatieven tot een koopintentie. Deze koopintentie resulteert dan meestal in een 
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koopbeslissing. Er kunnen echter twee mogelijke storingsfactoren optreden. Enerzijds 

de attitudes van anderen en anderzijds onverwachte situationele factoren. Met 

attitudes van anderen bedoelt Kotler et al. (2001) bijvoorbeeld dat de partner van de 

consument niet akkoord gaat met het product dat de consument wil kopen. De 

consument zelf vindt bijvoorbeeld kwaliteit het belangrijkst en is dus ook bereid hier 

meer voor te betalen, terwijl zijn partner opteert voor het goedkopere alternatief. 

Door de houding van zijn partner leidt de koopintentie van de consument niet meteen 

tot een koopbeslissing. Een voorbeeld van een onverwachte situationele factor is dat 

er plots een andere dringende aankoop moet gebeuren, waardoor de aankoop van 

het eerste product wordt uitgesteld.  

 

2.5.2.1 Uitstellen van een aankoop 

 

Over het uitstellen van een aankoop vinden we in Sheth et al. (1999) een verwijzing 

naar een consumentenonderzoek door Eric A. Greenleaf en Donald R. Lehmann 

(Sheth et al., 1999, p 546). Zij onderzochten de redenen waarom mensen een 

beslissing uitstelden, alsook de redenen waarom consumenten die uitgestelde 

beslissing op een bepaald moment dan toch namen. De bestudeerde consumenten 

waren recente kopers van elektronische apparatuur, kleding, meubels, 

sportuitrusting, benodigdheden voor het huis of voor de wagen (Sheth et al., 1999,  

p 546). In het artikel “Reasons for Substantial Delay in Consumer Decision Making” 

van Greenleaf & Lehmann (1995) vinden we 50 redenen terug waarom consumenten 

sommige beslissingen uitstellen, alsook worden 31 redenen aangehaald door de 

klanten waarom ze en bepaalde beslissing op een bepaald ogenblik dan toch nemen. 

Al de redenen voor uitstel zijn, in het Engels, opgenomen in bijlage 2.1 van dit 

onderzoek. De redenen om een uitgestelde aankoop toch uit te voeren zijn, tevens in 

het Engels, opgenomen in bijlage 2.2 van dit onderzoek. 

 

De belangrijkste reden voor uitstel is volgens Greenleaf & Lehmann (1995) op de 

eerste plaats dat de consument andere dingen op zijn verlanglijstje heeft staan met 

een hogere prioriteit. Stel bijvoorbeeld dat je in de winter een nieuwe wagen wilt 

kopen om je oude te vervangen, maar dat plots je verwarmingsketel het begeeft. De 

aankoop van een nieuwe verwarmingsketel zal in dat geval een hogere prioriteit 

krijgen dan de vervanging van je wagen. Een tweede vaak aangehaalde reden voor 
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het uitstellen van een aankoop is volgens het onderzoek van Greenleaf & Lehmann 

(1995) dat de consument een beter idee wilde krijgen over de vraagprijzen in de 

verschillende winkels. Het is soms zo dat eenzelfde product minder kost in de ene 

winkel ten opzichte van een andere winkel. Consumenten willen uiteraard zo weinig 

mogelijk betalen en vinden het dus nuttig om de prijzen van dat product in de 

verschillende kooplocaties te vergelijken. De onderzochte personen geven als derde 

belangrijke reden voor uitstel van een aankoop op dat ze te weinig tijd hadden om 

zich bezig te houden met hun koopbeslissing (Greenleaf & Lehmann, 1995, p 5). De 

overige 47 redenen voor uitstel van de aankoop van een product vindt u, zoals eerder 

vermeld, terug in de bijlage.  

 

Tevens vinden we in het onderzoek van Greenleaf & Lehmann (1995) 31 redenen 

terug waarom consumenten de beslissing dan toch nemen. De voornaamste reden 

die Greenleaf & Lehmann (1995) vonden was dat de consument het product in de 

nabije toekomst nodig dacht te hebben. Een tweede vaak aangehaalde reden was dat 

het product goedkoper werd door een soort van promotie of uitverkoopactie. Dit is 

vooral een motivatie voor prijsbewuste consumenten om het product (na enig uitstel) 

nu wel aan te kopen. Een derde belangrijke reden die Greenleaf & Lehmann (1995) 

vonden voor het afsluiten van de uitstelperiode is dat de consument eindelijk het 

merk of model heeft gevonden dat hij of zij wilde. De overige redenen zijn ook weer 

terug te vinden in de voornoemde bijlage.  

 

2.5.3 Afwijking van de geïdentificeerde keuze. 

 

Er zijn volgens het werk van Sheth et al. (1999) drie oorzaken waarom een 

consument zou afwijken van zijn geïdentificeerde keuze. De eerste oorzaak die wordt 

aangehaald door Sheth et al. (1999) is dat het gekozen merk of product niet meer in 

voorraad is. De consument wordt dan eigenlijk verplicht om een nieuwe keuze te 

maken en dus voor een ander merk of product te kiezen. Een tweede oorzaak kan 

liggen in de nieuwe informatie die de consument ter beschikking krijgt wanneer hij in 

de winkel is om het product van zijn keuze te kopen. Deze nieuwe informatie kan tot 

gevolg hebben dat het evaluatieproces opnieuw van start gaat. Een derde en laatste 

oorzaak die Sheth et al. (1999) vermelden is dat de aankoop van een bepaald 

product of een bepaald merk financieel niet haalbaar is voor de consument. Dit geeft 



- 37 - 
 

de consument de mogelijkheid om ofwel de gehele aankoop van het product te laten 

vallen ofwel om een goedkoper type of merk aan te schaffen. 

 

2.5.4 Beslissingen die de consument moet nemen 

 

Volgens Weber (2006) neemt de consument niet alleen een beslissing aangaande het 

merk maar moet deze consument een serie van beslissingen nemen. Zo is het ook 

belangrijk dat een consument beslist waar hij het gekozen product of merk zal 

aankopen (dus in welk verkooppunt hij dit zal doen). Tevens dient de consument ook 

nog een beslissing te nemen over het aantal dat hij zal kopen, welk type of model hij 

zal kiezen en in welke kleur dit zal zijn. Bij de aankoop zelf beslist de consument ook 

nog eens op welke manier hij zal betalen.  

 

Bij de aankoop van een wagen is het voor de consument uiteraard ook van groot 

belang dat hij beslist waar hij een bepaald merk gaat aankopen. Als er een garage in  

de buurt ligt kan dit een enorm voordeel opleveren bij eventuele herstellingen of 

nazichten. De consument is dan in een vertrouwde omgeving en kan eventueel zelfs 

terug naar huis terwijl zijn wagen in herstelling of op onderhoud is. Het spreekt ook 

voor zich dat bij de aankoop van een wagen het model en het type van dat model 

duidelijk door de consument gekozen moet worden. Ook de betalingsvoorwaarden zal 

de consument overeen moeten komen met de verkoper van de wagen.  
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2.6 fase 5: resultaat 

 

In deze laatste fase gaat de consument zijn beslissing evalueren. Voor veel 

consumenten komt deze fase erop neer dat ze zichzelf afvragen of ze al dan niet 

tevreden zijn met hun aankoop. 

 

2.6.1 Wat is klantentevredenheid? 

 

Het is moeilijk om een welomlijnde definitie van het begrip klantentevredenheid te 

vinden. In Goderis et al. (1998) wordt tevredenheid van klanten omschreven als een 

soort proces waarbij de klant de coherentie evalueert tussen het aanbod van een 

product of dienst waarop hij zijn verwachtingen had gebaseerd en zijn concrete 

ervaring met dit product of deze dienst. Indien deze ervaring overeenstemt met de 

verwachtingen, of deze overtreft, zal in het algemeen tevredenheid ontstaan.  

 

Soortgelijke omschrijving is ook terug te vinden in andere literatuur, waaronder die 

van Dennis Adcock (2001). Hij beweert dat na een aankoop een klant de extra input 

van de ervaring heeft om de tevredenheid mee te beoordelen. Dit zal dan volgens 

Adcock (2001) uitgezet worden ten opzichte van de eerder gevormde verwachtingen. 

Een positief verschil ontstaat wanneer de ervaring de verwachtingen overstijgt. Dit 

verschil zal een maatstaf zijn voor de tevredenheid van de klant met het aangekochte 

product of de dienst. 

 

Klantentevredenheid valt bij deze auteurs dus te omschrijven als de mate waarin een 

klant tevreden is met een product dat hij of zij heeft aangekocht in verhouding met 

de verwachtingen die de klant ten opzichte van dit product had. Deze omschrijving 

stemt ook overeen met de expectancy disconfirmation approach, die in Czinkota et 

al. (2000) als volgt beschreven wordt: “an approach that measures customer 

satisfaction by comparing expectations to perception”. Een benadering dus die de 

klanttevredenheid meet door de ervaring te vergelijken met de perceptie die de klant 

had van het product. Ook hier geldt weer dat als de ervaring beter of gelijk is aan de 

verwachting, de klant tevreden is.  
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2.6.2 Belang van klantentevredenheid  

 

Klantentevredenheid is van groot belang voor alle bedrijven, dat blijkt onder meer uit 

volgende bevindingen die verzamelt zijn door de Technical Assistance Research 

Program (TARP). “The average person with a problem tells 9 to 10 people. Thirteen 

percent of dissatisfied customers tell more than 20 people” en “Customers who have 

their complaints satisfactorily resolved tell an average of 5 people about the 

treatment they received” (Czintoka et al., 2000). Het is dus als bedrijf van groot 

belang om in de eerste plaats je klanten tevreden te stellen, want ontevreden klanten 

vertellen gemiddeld aan 9 à 10 mensen dat ze ontevreden zijn. Als er toch 

ontevreden klanten zijn en ze een klacht indienen is het belangrijk dat je, zoals 

hierna wordt besproken, hun goed verder helpt met hun probleem want zij zullen dit 

ook verder vertellen. 

 

Volgens Weber (2006) zal de consument zijn opvattingen en zijn oordeel over een 

merk herzien als het in gebruik tegenvalt. Deze teleurgestelde consument zal 

volgende keer een ander merk aankopen en tevens het tegenvallende merk afraden 

bij anderen. Weber (2006) geeft dus ook duidelijk aan dat het belangrijk is om een 

tevreden klant te hebben, al was het maar om de negatieve mond-tot-mondreclame 

te vermijden.  

 

2.6.3 Ontevredenheid van klanten 

 

Ontevredenheid bij klanten ontstaat volgens Goderis et al. (1998) als de ervaringen, 

die een klant heeft met je product, niet aan de verwachtingen, die de klant op 

voorhand had, voldoet. Het is dus zeer belangrijk dat een bedrijf aan de 

verwachtingen van de klant probeert te voldoen. Slaagt een bedrijf er echter niet in 

dit te realiseren dan is het mogelijk dat er ontevreden klanten zijn.  

 

In het werk van Dr. Ko de Ruyter (1994) vinden we een uitgebreidere omschrijving 

terug van het begrip consumentenontevredenheid aan de hand van het 

disconfirmatiemodel. Een grafische voorstelling van dit disconfirmatiemodel is 

hieronder weergegeven. 
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Verwachtingen      Prestatie 

 

  

 

  (Dis)confirmatie 

    

  Negatief          Positief  

 

Ontevredenheid           Tevredenheid 

 

Figuur 4: Disconfirmatiemodel 

Aangepast overgenomen uit De Ruyter (1994) 

 

De Ruyter (1994) stelt dat, volgens dit model, de (on)tevredenheid van een 

consument bepaald wordt door drie factoren, zijnde verwachting, prestatie en 

(dis)confirmatie. De werking van het model kunnen we als volgt samenvatten. Voor 

de aankoop gaan consumenten zich bepaalde verwachtingen scheppen van het 

product, deze verwachtingen gaan een bepaalde norm creëren die de consument 

hanteert bij de beoordeling van het product. Deze norm kan gesteld worden op het 

niveau van het gehele product, of zelfs op een bepaalde eigenschap van dat product. 

Zoals eerder al gesteld door andere auteurs, merkt De Ruyter (1994) op dat de 

consument zijn verwachtingen gaat vergelijken met de prestaties van het product. 

Deze vergelijking zal dan leiden tot confirmatie of disconfirmatie. Bij confirmatie 

worden de verwachtingen van de consument betreffende het product precies ingelost, 

in dit geval zal de consument geen reden hebben om ontevreden te zijn, maar 

volgens De Ruyter (1994) geeft deze confirmatie ook geen aanleiding tot expliciete 

tevredenheid. Expliciete tevredenheid ontstaat volgens hem in het geval van 

positieve disconfirmatie, de verwachtingen worden dan overtroffen waardoor er 

tevredenheid ontstaat bij de consument. Bij negatieve disconfirmatie zullen de 

verwachtingen niet worden ingelost en de consument zal ontevreden zijn. 
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2.6.3.1 Klachten 

Het is geen eenvoudige opgave om van alle ontevreden klanten toch tevreden 

klanten te maken. Veel hangt af van de manier waarop een bedrijf omgaat met 

klachten. Zo stellen Goderis et al. (1998) dat klachtenbehandeling, en 

klachtenmanagement in het bijzonder, vaak een eerste haalbare stap in een 

onderneming zijn om de klantentevredenheid te verbeteren. En dit omdat een klacht 

in ruime zin gedefinieerd wordt als “elke uiting van ontevredenheid van een klant” 

(Goderis et al., 1998). Toch wordt er in de literatuur terecht opgemerkt dat niet 

automatisch en niet in alle gevallen een klacht wordt geuit. Algemeen wordt er 

aangenomen dat er slechts een klein percentage van de ontevreden klanten effectief 

een klacht indient. 

 

In het werk van De Ruyter (1994) vinden we een soort model terug dat vele 

mogelijke reacties van ontevreden klanten omvat. Zo stelt De Ruyter (1994) dat de 

reactie van een ontevreden klant beïnvloed wordt door drie drempels. Deze zijn de 

actie-, de entree- en de communicatiedrempels. Met een actiedrempel wordt bedoeld 

dat de consument moet beslissen of hij al dan actie zal ondernemen om zijn 

ontevredenheid te uiten ten opzichte van het bedrijf of de winkel waar hij het product 

gekocht heeft. De entreedrempels hebben volgens De Ruyter (1994) betrekking op 

de fysieke en psychologische moeite die een consument moet doen om zijn 

ontevredenheid te uiten, voorbeelden hiervan zijn dat de consument dan naar de 

winkel moet stappen om zijn probleem uit te leggen aan het personeel of dat hij de 

kosten van een rechtszaak moet betalen. De communicatiedrempel houdt in dat de 

consument de mondelinge en schriftelijke vaardigheden moet bezitten om zijn 

ontevredenheid uit te drukken. Indien een consument besluit geen actie te 

ondernemen, kiest hij volgens het model beschreven in De Ruyter (1994) voor de 

“laat maar zitten” mogelijkheid. Mensen die deze mogelijkheid kiezen zullen niet gaan 

klagen bij degene waar ze het product hebben aangekocht. Zij kunnen wel hun 

ongenoegen uiten door middel van negatieve mond-tot-mondreclame of door 

simpelweg van merk of winkel te veranderen. Als een consument wel besluit publieke 

actie te ondernemen vanwege de ontevredenheid over een product, kunnen ze dit op 

verschillende manieren doen. Zo kunnen ze, volgens De Ruyter (1994), bijvoorbeeld 

juridische stappen ondernemen, dit wordt in de praktijk echter zeer weinig gedaan 
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door consumenten omwille van de hoge kosten hieraan verbonden. Een andere 

mogelijkheid die de consumenten hebben is de garantie claimen of het product 

terugbrengen met een verzoek om hun geld terug te krijgen. Ten slotte kunnen 

consumenten ook nog klagen, al dan niet via derden. Deze derden zouden 

bijvoorbeeld consumentenorganisaties kunnen zijn.  

 

Een bedrijf moet dus zo goed mogelijk met de klachten van ontevreden klanten 

omspringen. Dit om de ontevredenheid in te perken of misschien zelfs te converteren 

naar tevredenheid.  

 

2.6.4 Tevredenheidsoordeel 

 

Volgens Weber (2006) is de tevredenheid van een consument niet enkel en alleen 

gebaseerd op het goed functioneren van een product. Dit komt mede omdat mensen 

al eens kunnen verschillen van oordeel over een bepaald product, de ene is er heel 

tevreden over terwijl een andere dat helemaal niet is. Nog volgens Weber (2006, p 

156) is het proces dat tot een tevredenheidsoordeel leidt een subjectief verlopend 

proces, waarbij verschillende psychologische factoren een rol spelen. Er zijn vier 

factoren die een rol kunnen spelen bij het tevredenheidsoordeel. Een eerste factor die 

van groot belang is zijn de verwachtingen van de consument. Verschillende mensen 

hebben een verschillende verwachting van een bepaald product. Terwijl de ene 

eerder lage verachtingen stelt, zal een andere consument van eenzelfde product 

meer verwachten. Deze laatste zal meer kans hebben om teleurgesteld te worden en 

zal dus ook meer kans hebben om ontevreden te zijn. De tweede factor die Weber 

(2006) vermeldt, inzake het tevredenheidsoordeel van de consument, is de kennis 

van die consument. Hiermee bedoelt Weber (2006) dat een consument die niet weet 

dat er andere, betere alternatieven op de markt zijn, niet zo snel ontevreden zal zijn 

als een klant die vele verschillende mogelijkheden vergeleken heeft. Als derde factor, 

die een rol speelt bij het tevredenheidsoordeel van een consument, haalt Weber 

(2006) het kortetermijndenken aan. De auteur geeft hierbij het voorbeeld van het 

goede gevoel of de aangename effecten dat de consumptie van alcohol of sigaretten 

op de korte termijn veroorzaakt. Als we deze zaken echter op lange termijn bekijken 

hebben ze een schadelijke invloed op de gezondheid en kunnen we ons als 

consument een ander oordeel vormen over deze producten. Een laatste, en zeker niet 
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te onderschatten factor bij de aankoop van een wagen, is cognitieve dissonantie. De 

consument streeft naar samenhang tussen kennis, attitude en koopgedrag (Weber, 

2006, p 156). Als een consument een product gekocht heeft kan hij weer beginnen 

denken aan de negatieve aspecten van het gekochte product. Doordat deze negatieve 

elementen niet corresponderen met de positieve elementen van het product en het 

gedrag van de consument, komt deze consument in een onzekere situatie die hij gaat 

proberen op te heffen. Ook Verhage en Cunningham (1989, p 155) omschrijven 

dissonantie als een vorm van onzekerheid of twijfel na de koop. We zullen hierna 

dieper ingaan op de theorie aangaande cognitieve dissonantie.  

 

2.6.4.1 Cognitieve dissonantie theorie  

Volgens Weber (2006, p 156) betreffen cognitieve elementen de kennis, de meningen 

en de verwachtingen van die persoon over zichzelf en over zijn omgeving. De relatie 

tussen die elementen is dissonant als het ene niet volgt uit het ander. Een voorbeeld 

dat vaak gegeven wordt in de literatuur en ook terug te vinden is in Weber (2006) is 

dat mensen weten dat roken slecht is voor hun gezondheid maar dat ze het toch 

doen.  

 

Dissonante elementen zorgen bij consumenten voor onplezierige gevoelens. Een 

consument gaat dus proberen deze dissonantie te reduceren (Weber, 2006). De 

manieren waarop een consument deze dissonantie kan verminderen zullen we later 

bespreken. Eerst gaan we even dieper in op de oorzaken van dissonantie en de 

factoren die deze dissonantie kunnen verhogen. 

 

2.6.4.1.1  Oorzaken van dissonantie 

Volgens het werk van Verhage en Cunningham (1989) zijn er 4 oorzaken voor 

dissonantie na de aankoop van een product of een dienst. Een eerste oorzaak die de 

auteurs aanhalen is dat de kans op dissonantie na de aankoop waarschijnlijk het 

hoogst is als de prijs van het aangekochte product in verhouding tot het inkomen van 

de consument hoger is. Mensen die meer verdienen zullen dus minder snel een 

gevoel van dissonantie hebben. Verder spelen volgens Verhage en Cunningham 

(1989) het aantal alternatieven waaruit de koper kan kiezen een belangrijke rol. Hoe 

meer keuze de consument heeft, hoe groter de kans op cognitieve dissonantie na de 

aankoop. Dit komt omdat de consument dan de idee heeft dat elk ander alternatief 
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misschien een betere aankoop was geweest dan datgene waar nu de keuze is op 

gevallen. Een derde factor die de dissonantie beïnvloed is de sociale zichtbaarheid 

van het gekozen product (Verhage en Cunningham, 1989, p 156). Met sociale 

zichtbaarheid bedoelen we dat sommige producten iets zeggen over de koper ervan. 

Een auto, zoals het geval is in dit onderzoek, zegt inderdaad iets over de smaak en 

de voorkeur van de koper. Als de sociale zichtbaarheid van een product groter is zal 

ook de dissonantie groter zijn. Als laatste oorzaak voor cognitieve dissonantie is de 

mate waarin iemand risico’s durft nemen. Iemand die snel en makkelijk een moeilijke 

beslissing neemt zal minder vlug een dissonant gevoel hebben na de aankoop van 

een product.  

 

In het werk van Weber (2006) vinden we nog enkele factoren terug die de kans op 

het ontstaan van dissonantie kunnen versterken. Zo zal volgens Weber (2006) deze 

kans verhogen als het gekozen alternatief in de beoordeling slechts weinig verschilt 

van de alternatieven die niet gekozen werden. Verder wordt de kans op het ontstaan 

van dissonantie volgens Weber (2006) nog verhoogd als de ideeën of de handelingen 

onherroepelijk zijn, als er een grotere betrokkenheid is (zoals in het geval van 

auto’s), als de consument gehandeld heeft uit eigen vrije wil (en dus niet het product 

voor iemand anders heeft gekocht) en als de consument weinig kennis van of 

ervaring met het product heeft (Weber, 2006, p 157). Tenslotte merkt Weber (2006) 

evenals Verhage en Cunningham (1989) op dat de kans op dissonantie verhoogd als 

de koopdaad zichtbaar is voor anderen.  

 

2.6.4.1.2  Dissonantievermindering door consumenten 

Volgens Weber (2006) heeft de consument verschillende mogelijkheden om deze 

dissonantie te verminderen of op te heffen. In de eerste plaats kan de consument 

informatie die de keuze zou kunnen ondermijnen proberen te vermijden. Als een 

consument wel in contact komt met informatie over een product dat hij net heeft 

aangeschaft kan dit de dissonantie vergroten. Dit is vooral het geval als het gaat over 

eender welke vorm van negatieve informatie over dat product.  

 

Behalve negatieve informatie te vermijden kan een consument volgens Weber (2006) 

ook op zoek gaan naar informatie die zijn keuze ondersteunt of in elk geval 

goedkeurt. In het kader van deze tweede manier voor de consument om dissonantie 

te verminderen, vermeldt Weber (2006, p 158) een onderzoek waaruit is gebleken 
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dat consumenten die pas een nieuwe auto hebben gekocht en daarbij twijfelde tussen 

enkele merken, meer advertenties gaan lezen over het gekochte merk. In deze 

advertenties worden uiteraard de voordelen van dat merk aangehaald waardoor de 

consument meer positieve cognities voor dit merk zal krijgen en dus de dissonantie 

zal afnemen (Weber, 2006). 

 

Als derde manier voor de consument om dissonantie te verminderen haalt Weber 

(2006) aan dat de consument zijn attitudes ten opzichte van zowel het gekozen als 

het niet gekozen alternatief zal veranderen. Als voorbeeld hierbij kunnen we het 

kiezen tussen twee boeken nemen. Een consument die moet kiezen tussen twee 

boeken en niet goed weet welke te kopen omdat hij ze beide even mooi vindt, gaat 

na de aankoop van één van de twee boeken beginnen twijfelen of hij toch niet het 

andere had moeten kopen. Om uit deze twijfel te komen stelt Weber (2006) dat de 

consument het gekochte boek gaat opwaarderen en dus mooier gaat vinden dan het 

niet gekochte boek, dat op haar beurt ondergewaardeerd gaat worden.  

 

Als laatste mogelijkheid voor de consument om de dissonantie te verminderen kan 

een consument zijn gedrag veranderen. In de praktijk is dit echter niet courant, 

omdat een consument dan moet erkennen dat hij of zij een verkeerde keuze heeft 

gemaakt (Weber, 2006). Een extra moeilijkheid is het feit dat consumenten soms 

vastzitten aan bepaalde goederen doordat deze niet meer omgeruild kunnen worden. 

 

2.6.4.1.3 Dissonantiereductie via marketingcommunicatie 

Een eerste manier die marketers kunnen gebruiken om de dissonantie bij hun klanten 

te verminderen vinden we in het werk van Weber (2006). Hij stelt dat de 

marketingafdeling een soort van instructieboekje voor de consument moet opstellen 

waarin de voordelen van het gekocht product nog een keer aangehaald worden en 

waarin men de consument succes wenst met hun juiste keuze. Tevens kan een 

bedrijf folders verspreiden onder zijn klanten, dit om tegemoet te komen aan de klant 

die na de aankoop op zoek kan gaan naar extra informatie over het gekochte 

product, zoals eerder besproken werd. 

 

Een vorm van dissonantievermindering door de marketing die hier nauw bij aanleunt 

wordt vermeld in Verhage en Cunningham (1989). Deze auteurs stellen dat een 

bedrijf een bepaald percentage van de reclame uitgaven moet richten op mensen die 
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daar pas iets gekocht hebben. Dit is zeer nuttig omdat de consument dan in 

aansprekende bewoordingen de juistheid van zijn aankoop bevestigd ziet (Verhage 

en Cunningham, 1989, p157).  

 

Verder kan een bedrijf de dissonantie verminderen door een goede service te 

verlenen en klantvriendelijk klachten te behandelen. Ook het gebruik van 

getuigenissen, waarin gebruikers vertellen hoe tevreden ze wel zijn, in de reclame 

van het product kan eventuele twijfel wegnemen (Weber, 2006). 

 

Een andere manier voor de marketing om dissonantie te vermijden vinden we zowel 

terug in het werk van Weber (2006) als in dat van Verhage en Cunningham (1989). 

Beide werken stellen dat het best is dat de verkopers van producten niet overdrijven 

in het aanprijzen van de producten en er geen eigenschappen of prestaties aan 

toekennen die het product niet kan waarmaken. Op die manier zouden er te hoge 

verwachtingen gewekt kunnen worden. Het product kan deze verwachtingen dan niet 

inlossen waardoor de koper teleurgesteld wordt en dissonantie zou kunnen optreden. 

 

Een laatste techniek voor de marketingafdeling is het opstellen van een duidelijk 

garantiebewijs. Dit kan volgens Weber (2006) best gebeuren op een manier dat de 

consument weinig of geen belemmering ondervindt om te gaan klagen over een 

gebrek aan het product.  

 

2.6.5 De relatie tussen klanttevredenheid en klantentrouw 

 

“Customer satisfaction should relate to loyalty and profitability, and if it does not, it is 

the measurement that is at fault” (Chuck Chakrapani, 1997). Met deze uitspraak in 

zijn boek wil Chakrapani (1997) duidelijk maken dat er wel degelijk een verband 

moet zijn tussen klanttevredenheid en klantentrouw. Klantentrouw wil zeggen dat 

een consument herhaaldelijk hetzelfde merk aankoopt. Sterker nog beweert 

Chakrapani (1997) zelfs dat als men geen verband vindt tussen de tevredenheid van 

de klant en diens trouw dat het de methode van meten is die gefaald heeft.  
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“There is considerable evidence that satisfied customers are loyal customers – they 

buy more, more often, and are willing to pay higher prices” (Lele et al., 1987).  Hier 

wordt er aangehaald dat er bewijs is dat tevreden klanten ook trouwe klanten zijn, 

maar ook dat deze klanten meer kopen, vaker kopen en bereid zijn hogere prijzen te 

betalen.  

 

Dat het van cruciaal belang is voor elk bedrijf om trouwe klanten te hebben heeft 

waarschijnlijk geen verdere uitleg nodig. Het is dus voor een bedrijf van essentieel 

belang om de klanten tevreden te stellen, in de hoop dat deze klanten dan ook trouw 

gaan blijven aan het product of de dienst die dit bedrijf aanbiedt. De vraag waarom 

bedrijven aan klantentevredenheidsonderzoek zouden moeten doen lijkt hierbij 

duidelijk te worden. Als je een klant tevreden houdt, zal deze klant mogelijk een 

loyale klant worden die dus bereid is meer te kopen en er meer voor te betalen. 

 

2.6.6 Latere gedragingen van de consument 

 

In het werk van Sheth et al. (1999) worden de toekomstige gedragingen van klanten 

opgedeeld in drie mogelijkheden die afhankelijk zijn van het feit of de klant al dan 

niet tevreden is.  

 

De eerste mogelijke reactie van de klant wordt door Sheth et al. (1999) samengevat 

in het woord “exit”. Hiermee wordt dus bedoeld dat sommige klanten het product niet 

meer opnieuw zullen kopen. Het gaat in dit geval natuurlijk om ontevreden klanten. 

De consument die de optie “exit” kiest zal de volgende keer, als de 

probleemherkenning opnieuw opduikt, het hele aankoopbeslissingsproces vanaf het 

begin moeten doorlopen (Sheth et al., 1999).  

 

Ontevreden klanten kunnen volgens Sheth et al. (1999) ook gaan klagen en daarna 

pas beslissen of ze het merk of de verkoper een tweede kans geven of alsnog de 

“exit” optie kiezen. Deze manier wordt door de auteurs samengevat als “voice”. Het 

zal van de afhandeling van de klacht afhangen of het merk of de verkoper een 

tweede kans zal krijgen. Zoals eerder ook al vermeld is klachtenbehandeling dus een 

essentieel onderdeel van een bedrijf.  
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De laatste mogelijke gedraging van de consument is degene die elk bedrijf zou willen 

bereiken, namelijk loyaliteit. Loyaliteit kan enkel behaald worden wanneer de klant 

tevreden is over de prestaties van het aangekochte product. Het is echter niet zo dat 

elke tevreden klant telkens opnieuw hetzelfde merk zal aankopen. Sheth et al. 

(1999) zien verscheidene redenen waarom tevreden klanten toch nog van merk 

zouden kunnen veranderen. Een eerste mogelijke reden is dat een klant inderdaad 

tevreden is met het aangekocht merk, maar ook tevreden is over een concurrerend 

merk. Hierdoor zal de consument zijn tevredenheid over het ene merk uitzetten ten 

opzichte van andere merken. Een tweede reden die aangehaald wordt is dat sommige 

consumenten het gewoon spannender vinden om eens van merk te veranderen of 

een nood aan variëteit hebben, deze consumenten zullen eerder geneigd zijn om van 

merk te wisselen. Als laatste is het ook mogelijk dat sommige consumenten denken 

meer waarde of tevredenheid te vinden in een ander merk (Sheth et al., 1999). 
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Hoofdstuk 3: Opstellen van de enquête 

 

3.1 Praktische organisatie 

 

Voor de afname van de enquêtes met betrekking tot dit onderzoek hebben we 

gekozen voor internet enquêtes. Deze werden opgesteld aan de hand van het 

softwarepakket SNAP. De printversie van deze enquête is opgenomen in  bijlage 3 

van dit onderzoek, weliswaar in een andere lay-out dan ze aan de respondenten werd 

voorgeschoteld. Nadat de enquête opgesteld was, werd deze gepubliceerd op de 

server van de universiteit. Hierdoor verkregen we een website waar de vragenlijst te 

vinden was, de URL van deze website werd via email doorgezonden aan de mogelijke 

respondenten.  

 

Een voordeel van het afnemen van vragenlijsten die opgesteld zijn met SNAP is dat 

we er routing formules kunnen in verwerken. Zo kunnen we de respondenten voorbij 

vragen leiden die niet relevant zijn voor hun. Zo zullen respondenten die op vraag 7 

antwoorden dat ze een nieuwe wagen hebben gekocht, vraag 8 (over de 

informatiebronnen van occasiewagens) niet te zien krijgen en automatisch verder 

gaan met vraag 9. Verder worden er via SNAP ook bepaalde antwoorden van de 

respondenten terug opgeroepen in een andere vraag. Een voorbeeld hiervan is te 

vinden bij vraag 12. Hier wordt er gevraagd hoe de door de respondent aangekochte 

wagen scoort op bepaalde factoren. In de vraagstelling roepen het antwoord van de 

respondent op vraag 10 (welke wagen heeft u gekocht?) terug op. Verder zal de optie 

“welke andere” enkel en alleen op het scherm komen als de respondent het vakje 

achter “andere” heeft aangeduid. Bij het gebruik van SNAP om de enquêtes af te 

nemen zorgen we ook voor minder fouten in de data. Zo kunnen we bij bepaalde 

vragen aanduiden dat er slechts één antwoord mogelijk is. Een respondent die bij 

dergelijke vraag probeert meerdere mogelijkheden aan te vinken zal merken dat dit 

niet mogelijk is, terwijl dit bij een papieren enquête wel eens het geval zou kunnen 

zijn.  

 

De lage respons is dan weer een nadeel bij het bevragen van respondenten via 

internet. De non-respons is bij deze manier van enquêteren meestal relatief hoog. 
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Vele mensen kijken in de vlucht hun mails na en hebben dan niet de tijd om door te 

klikken naar een enquête.  

 

3.2 Opbouw van de vragenlijst 

 

De vragenlijst is opgebouwd volgens de stappen van het aankoopbeslissingsproces 

die we meerdere keren zijn tegengekomen bij de bestudering van de literatuur 

aangaande dit onderwerp. In de literatuur werden vijf stappen onderscheiden. 

 

De inleiding bij de vragenlijst maakt de respondenten duidelijk waarom deze enquête 

wordt afgenomen, dat de doelgroep van deze enquête jongeren zijn die in de 

afgelopen 2 jaar een eerste wagen hebben gekocht en dat het invullen van de 

vragenlijst maximaal 10 minuten in beslag zal nemen. Tevens vragen we ook dat 

respondenten die geen deel uitmaken van deze voorgenoemde doelgroep, deze 

enquête niet invullen maar eventueel doorsturen naar kennissen die wel tot de 

doelgroep kunnen behoren. Tot slot vragen we de respondenten de vragenlijst correct 

in te vullen door de instructies te volgen en bedanken we hun bij voorbaat voor de 

medewerking.  

 

De eerste stap in het aankoopbeslissingsproces is probleemherkenning. In de 

enquête proberen we te achterhalen wanneer jongeren beseffen dat ze een auto 

nodig hebben. Om deze informatie te verkrijgen stellen we de eerste vraag van de 

enquête. Zoals weergegeven in de printversie van de enquête (in bijlage 3) hebben 

we verschillende redenen voor het probleembesef opgenomen als 

antwoordmogelijkheden. De respondent kan omwille van meerdere redenen een 

wagen hebben gekocht, daarom kan hij of zij bij deze vraag ook meerdere 

antwoorden aanduiden. Omdat we niet kunnen stellen dat deze lijst exhaustief is, 

werd tevens de optie “andere” opgenomen.  

 

Voor de tweede stap in het aankoopbeslissingsproces die de informatiezoektocht 

omvat namen we vragen 3 tot en met 8 opgenomen in de vragenlijst. In deze vragen 

gaan we op zoek naar de bronnen waaruit consumenten informatie halen betreffende 

de aankoop van een wagen. We vragen de respondenten ook welke van die bronnen 

zij het belangrijkst vinden. Ook onderzoeken we de rol van het internet in de 
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zoektocht naar informatie.  Tevens bekijken we welke websites voor occasie wagens 

het meest bezocht worden. Sommige van deze vragen zullen niet aan alle 

respondenten voorgelegd worden, dit is afhankelijk van hun eerdere antwoorden, 

zoals eerder al vermeld werd. 

 

In vraag 9 vragen we de respondenten tussen welke alternatieven ze getwijfeld 

hebben. Er wordt echter ook de mogelijkheid toegevoegd dat de consument niet 

getwijfeld heeft en meteen wist welke wagen hij of zij wilde kopen. Om verder te 

onderzoeken hoe de consumenten verschillende alternatieven evalueren vragen we 

hun welke factoren ze belangrijk vinden als ze een wagen gaan aankopen. In vraag 

11 vragen we de respondenten dan om het alternatief dat uiteindelijk hun voorkeur 

genoot te evalueren aan de hand van de door ons opgenomen criteria. In de eerste 

fase van de ontwikkeling van de enquête wilden we de respondenten elk alternatief 

laten beoordelen op basis van die criteria, dit had echter tot gevolg dat de enquête 

veel te omslachtig werd. We opteerden dus om enkel het gekozen alternatief te laten 

evalueren. Hierdoor kunnen we onderzoeken of de criteria die ze eerder als belangrijk 

hebben aangeduid, ook daadwerkelijk een hoge score hebben bij het alternatief dat 

ze prefereerden. Verder geven we de respondenten ook nog de mogelijkheid om aan 

te geven of er andere invloeden of kenmerken van de wagen waren die een 

belangrijke rol speelden in hun keuze voor dat alternatief.  

 

Voor de vierde stap van het aankoopbeslissingsproces is de vraag die we erbij diende 

te stellen vanzelfsprekend. In vraag 10 stellen we de respondenten dan ook de vraag 

welke van de 3 mogelijke alternatieven ze uiteindelijk gekozen hebben. Verder 

vragen we ook welke wagen ze zouden gekocht hebben indien de wagen van hun 

voorkeur niet beschikbaar zou geweest zijn en waarom ze deze wagen dan eigenlijk 

niet gekozen hebben. Door die redenen te bevragen komen we te weten welke de 

grootste voordelen van de gekochte wagen zijn en kunnen we deze eventueel 

vergelijken met andere antwoorden. Respondenten die eerder in de enquête 

aanduidden dat ze niet getwijfeld hebben tussen verschillende wagens, krijgen deze 

vraag uiteraard niet te zien omdat deze niet relevant is voor hun.  

 

De laatste stap in het aankoopbeslissingsproces is het resultaat van de aankoop. 

Zoals in de literatuur besproken wil dit zeggen dat de consument tevreden of 

ontevreden is. We vragen de respondenten dan ook in welke mate ze tevreden zijn 
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over hun aankoop op een schaal van 5 punten, gaande van zeer tevreden naar zeer 

ontevreden. We moeten bij het analyseren van de antwoorden op deze vraag ons er 

wel van vergewissen dat de cognitieve dissonantie, zoals besproken in de literatuur, 

een grote rol kan spelen na de aankoop van een wagen. In vraag 17 komen we van 

de respondenten nogmaals te weten wat de sterkste eigenschappen zijn van hun 

wagen.  

 

Tot slot van de enquête willen we het geslacht en de postcode van de respondenten 

nog te weten komen. Met het geslacht kunnen we, indien mogelijk, verschillen 

onderzoeken tussen mannen en vrouwen bij de aankoop van een eerste wagen. De 

postcodes worden gevraagd om eventueel na te gaan of er een verband is tussen de 

aankoop van een bepaald merk en de aanwezigheid van verdelers van dat merk in 

die bepaalde regio.  

 

Als de enquête is afgelopen bedanken we uiteraard alle respondenten voor hun 

bereidwillige medewerking.  
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Hoofdstuk 4: Analyse van de resultaten van de praktijkstudie 

 
De praktijkstudie werd uitgevoerd aan de hand van een internetenquête. In wat volgt 

zullen we de resultaten van deze enquête bespreken aan de hand van verschillende 

statistische analysemethoden.  

 

4.1 Analyse per vraag 

 

4.1.1 Redenen die leiden tot de aankoop van een wagen 

 

Op basis van de gegevens die we verkregen in vraag 1 kunnen we nagaan wat de 

meest voorkomende reden is waarom jongeren een wagen aankopen. De 

respondenten konden in deze vraag meerdere antwoorden aanduiden. Een grafiek 

van de frequenties is opgenomen in bijlage 4.1 van dit onderzoek. Als we de grafiek 

bekijken zien we dat er twee redenen zijn die een zeer belangrijke rol spelen, 

namelijk zelfstandigheid en werk. De meest voorkomende behoefte, die ervoor zorgt 

dat jongeren besluiten een wagen aan te kopen is omdat ze meer zelfstandigheid 

willen. Deze mogelijkheid werd door 34 respondenten gekozen, wat overeenkomt met 

ruim 45%. Als tweede belangrijke reden geven 30 respondenten aan dat ze een auto 

nodig hadden om naar het werk te gaan, dit is 40% van de cases. Op de derde 

plaats, in 24 percent van de gevallen, vermeldde de respondent dat ze van hun 

ouders de keuze kregen tussen op kot gaan en een wagen. Slechts enkelen gaven 

aan dat ze een wagen kochten door een verhuis of omdat de auto van hun ouders, 

die zij gebruikten, stuk was. Tevens duidden slechts 5 respondenten aan dat er geen 

echte reden was voor de aankoop van hun wagen. Als we kijken naar de antwoorden 

die de respondenten geven indien ze de optie “andere” hebben gekozen, kunnen we 

opmerken dat, binnen deze groep, de belangrijkste reden het vervoer naar school is.  

 

Zoals eerder vermeld is de belangrijkste reden die de respondenten geven dus het 

feit dat ze meer zelfstandigheid willen. Dit kunnen we vanuit de literatuur bekijken 

als een oplossingstumulus. Bij oplossingstimulus is de informatie afkomstig vanuit de 

oplossing zelf (Sheth et al., 1999). Jongeren kunnen bijvoorbeeld reclame voor een 

auto zien op televisie en de aankoop van een wagen interpreteren als de oplossing 

om hun behoefte naar meer zelfstandigheid te bevredigen. Anderzijds is de tweede 



- 54 - 
 

belangrijkste reden die gegeven wordt – een auto nodig hebben om naar het werk te 

kunnen gaan – eerder een voorbeeld van een probleemstimulus. Dit is een stimulus 

waarin het probleem zelf de bron van informatie is (Sheth et al., 1999). Een 

consument heeft een verplaatsingsprobleem want moet op het werk geraken.  De 

aankoop van een auto kan dan als de manier gezien worden om dit probleem te 

verhelpen.  

 

4.1.2 Het financiële aspect 

 

Uit de data verkregen door het stellen van de tweede vraag kunnen we nagaan wie 

de gekochte auto betaalde. Bij deze vraag konden de respondenten slechts één 

antwoord aanduiden. In bijna 43 % van de gevallen gebeurde de betaling door de 

jongere zelf. Voor ruim 29 % betaalden de ouders van de respondent de wagen en in 

een kleine 19 percent gebeurde de betaling gezamenlijk door de ouders en de 

jongere. Het gebeurt slechts zelden (8%) dat de ouders van de jongere hem of haar 

het geld lenen voor de betaling. Slechts één respondent haalde een andere dan 

voornoemde redenen aan, in haar geval leende de vriend van het meisje haar een 

deel van het geld. De gegevens vinden we terug in bijlage 4.2.  

 

4.1.3 De bronnen die gebruikt worden bij het zoeken naar informatie 

 

In vraag 3 vroegen we de respondenten welke bronnen ze allemaal gebruikt hebben 

om informatie te verkrijgen over de mogelijke alternatieven op de markt. In totaal 

werd er door de respondenten 169 keer een soort informatiebron gebruikt, dit komt 

neer op zo’n 2,25 bronnen per persoon. In het staafdiagram, dat opgenomen is in 

bijlage 4.3, kunnen we duidelijk zien dat de ouders de vaakst geraadpleegde 

informatiebron zijn voor jongeren. Maar liefst 34 van de respondenten, wat 

overeenkomt met ruim 45 %, gaf aan dat ze de ouders om informatie vroegen bij de 

aankoop van een eerste wagen. Maar liefst 29 personen (bijna 39%) vragen 

informatie aan vrienden, kennissen of andere familie dan de ouders. Evenveel 

mensen raadplegen de websites van producenten om meer informatie te ontdekken, 

wat erop wijst dat het voor de producent nuttig kan zijn om een duidelijke en 

overzichtelijke website aan de consument aan te bieden. Ook het professioneel 
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advies van verkopers en de discussiefora op het internet worden door jongeren 

regelmatig geraadpleegd, respectievelijk 31 en 27% van de respondenten gaf aan bij 

deze bronnen informatie te verwerven. Artikels in de gespecialiseerde tijdschriften 

zoals Autowereld en Autogids worden echter zeer zelden geraadpleegd. Ook de 

informatie in reclameboodschappen op radio en televisie gebruiken de jongeren, die 

deelnamen aan dit onderzoek, zeer zelden om informatie uit te halen. Een tiental 

jongeren raadplegen artikels in kranten en evenveel geven aan een andere bron aan 

te wenden. Tussen deze andere bronnen van informatie merken we vooral 

verscheidene referenties naar internet op. Ook is er een respondent die, voor de 

aankoop van zijn wagen, advies is gaan inwinnen bij een auto-expert van de bank-

verzekeraar KBC. 

 

Wat de belangrijkheid van informatiebronnen betreft zien we in onderstaande figuur 

dat ouders de bron zijn waar jongeren het meeste belang aan hechten. Deze bron 

werd door 21 respondenten (28%) aangehaald als de belangrijkste. Op de tweede 

plaats, met bijna 19 %, staan andere familieleden, kennissen en vrienden. Met bijna 

15 percent sluiten de discussiefora op het internet de top drie af. Wat we ook moeten 

opmerken is dat er bij deze vraag veel missende waarden zijn. Een tabel met de 

frequenties is opgenomen in bijlage 4.4. 

 

 

Figuur 5: frequentie van belangrijkste informatiebronnen 
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Bij het analyseren van de gegevens uit vraag vijf, valt meteen op dat een zeer groot 

aantal jongeren aangeeft het internet te raadplegen bij de zoektocht naar informatie. 

Meer dan 78 percent (58 respondenten) van het geldige percentage geeft aan het 

internet te hebben gebruikt, deze gegevens zijn ook terug te vinden in de tabel van 

bijlage 4.5. Het geldige percentage verschilt van het gewone percentage omdat een 

respondent deze vraag niet beantwoord heeft. Doordat een respondent ofwel het 

internet raadpleegt, ofwel niet, is het logische gevolg dat een kleine 22 % van de 

geldige respondenten aangeeft dat ze het internet niet gebruiken.  

 

In vraag zes vroegen we aan de 58 respondenten die internet raadplegen bij hun 

zoektocht naar informatie, wat ze dan precies doen op het internet. Bij deze vraag 

konden de respondenten meerdere antwoorden geven, alsook zelf aanvullen. Het 

vergelijken van merken is, zoals blijkt uit onderstaan figuur, duidelijk de meest 

uitgeoefende zoekactie op het internet. In 46 cases van de respondenten die internet 

gebruiken, gaven deze aan dat ze dit doen om merken te vergelijken. Het ontdekken 

van nieuwe merken via internet gebeurde slechts in 8 gevallen. In 10 gevallen gaf de 

respondent een andere reden aan, al dan niet samen met een van de twee 

voorgaande mogelijkheden. In de meeste van deze gevallen gebruikte de consument 

het internet om prijzen te vergelijken en specificaties van de wagen op te zoeken. 

Hieronder vinden we een staafdiagram terug aangaande deze zoekactie en in bijlage 

4.6 vinden we een de tabel met de gegevens. 

 

 

Figuur 6: frequentie van zoekacties van consumenten op het internet 
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4.1.4 Occasie versus nieuw 

 

In de frequentietabel opgenomen in bijlage 4.7 van dit onderzoek zien we duidelijk 

dat een grote meerderheid van de jongeren opteert voor een occasiewagen. In meer 

dan 71 % van de geldige antwoorden kopen de respondenten een occasiewagen aan. 

Slechts in 21 van de 74 geldige gevallen wordt er dus een nieuwe wagen aangekocht. 

 

Aan de respondenten die aangaven dat ze een occasiewagen hebben gekocht, 

vroegen we op welke manier zij op zoek zijn gegaan naar informatie omtrent deze 

occasiewagens. In het bijzonder vroegen we hen welke websites voor tweedehands- 

of occasiewagens ze bezochten, maar ook andere mogelijkheden werden 

weergegeven. De respondent kon dus weer meerdere antwoorden aanduiden. Zoals 

we in onderstaande figuur en de frequentietabel van bijlage 4.8 kunnen zien, geven 

32 van de 53 personen die een occasiewagen kochten aan dat ze informatie zijn gaan 

inwinnen bij een plaatselijke handelaar van occasiewagens. Deze bron wordt dus door 

meer dan 60 % van de jongeren, die een occasiewagen kochten, aangehaald en is 

daardoor de meest geraadpleegde bron op dit gebied. Betreffende de websites voor 

occasiewagens kunnen we opmerken dat “autozone.be” het meest opgegeven wordt 

door de relevante respondenten. Ook websites zoals “2dehands.be”, “hebbes.be” en 

“autoscout.be” scoren betrekkelijk goed bij jongeren. Een bron van informatie die 

meermaals werd aangehaald in de categorie “andere” is de website “kapaza.be”, een 

site voor zoekertjes waar men ook vele occasiewagens kan terugvinden. 

 

 

Figuur 7: frequentie van de geraadpleegde bronnen aangaande occasiewagens 
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4.1.5 Keuze tussen alternatieven 

 

In vraag negen vroegen we de respondenten om aan te geven of ze al dan niet 

getwijfeld hadden tussen verschillende modellen voor de aankoop van een eerste 

wagen. Uit de frequentietabel, bijgevoegd in bijlage 4.9, kunnen we opmaken dat een 

nipte meerderheid (42 cases of zo’n 57%) aangeeft getwijfeld te hebben tussen 

verschillende merken en modellen. Dit terwijl 32 respondenten meteen wisten welke 

auto ze zouden kopen.  

 

Uit de antwoorden op vraag 10 kunnen we nagaan welk nu het populairste merk is 

dat door jongeren gekocht wordt. Hoewel de respons relatief laag was en de 

steekproef dus relatief klein, zien we twee merken die eruit springen. In de eerste 

plaats is dit Volkwagen, met 10 vermeldingen. Op de voet gevolgd door Ford, dat 9 

keer voorkomt als gekozen merk. De derde plaats wordt gedeeld door Renault en 

Opel, met telkens 6 vermeldingen. Verder hebben we Peugeot en Citroën die elk 5 

keer werden opgegeven als aangekocht merk. Tenslotte hebben we ook nog 16 

andere merken die ieder slechts 1, 2 of 3 keer voorkwamen in onze steekproef. Een 

grafiek van deze gegevens in toegevoegd in bijlage 4.10 van dit onderzoek. 

 

4.1.6 Andere invloeden 

 

In vraag 13 vroegen we de respondenten of er nog andere eigenschappen of 

factoren, dan de lijst die we hen voorschotelden bij vraag 11 en 12, een rol speelden 

bij het nemen van hun aankoopbeslissing. Zoals we kunnen afleiden uit de 

frequentietabel in bijlage 4.11 is dit voor bijna drie vierde van de jongeren niet het 

geval. Bij de 19 respondenten die aangeven dat er wel nog andere invloeden zijn 

vinden we een aantal keren eigenschappen terug die wel in de lijst stonden. Voor de 

overige 15 respondenten hebben we een staafdiagram opgesteld met de redenen die 

zij aanhaalden, dit diagram is terug te vinden in bijlage 4.12 van dit onderzoek. Uit 

deze figuur blijkt dat in één derde van de gevallen dat er een andere invloed 

aanwezig is, die te maken heeft met familie of vrienden. Het aankopen van hetzelfde 

merk als de ouders, of ouders hebben die enkel dat ene merk sponsoren, zijn enkele 

voorbeelden die aangehaald werden door de respondenten als andere (familiale) 
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invloeden. Ook van belang is de ruimte van de wagen, hetgeen werd aangehaald 

door 4 van de respondenten. Een eventueel financieel voordeel, de kilometerstand, 

de prijs/kwaliteitverhouding en de originaliteit van de wagen kunnen volgens onze 

ondervraagden ook een invloed uitoefenen op het al dan niet aankopen van een 

wagen.  

 

4.1.7 Redenen om niet voor het alternatief te kiezen 

 

In vraag 14 vroegen we aan de respondenten, die eerder aangaven dat ze voor de 

aankoop van hun eerste wagen getwijfeld hadden tussen verschillende alternatieven, 

welk alternatief hun voorkeur zou krijgen als de auto die ze gekocht hebben niet 

beschikbaar zou geweest zijn. Van de 41 respondenten die deze vraag invulden, 

kozen er 7 voor Peugeot waarmee dit merk de eerste plaats inneemt. Op de tweede 

plaats staat Volkswagen met 6 voorkeurstemmen, op de voet gevolgd door Opel met 

5 en Ford met 4 vermeldingen. Tevens gaven 4 respondenten aan niet te weten welk 

alternatief ze dan zouden gekozen hebben. Behalve Renault, dat 3 keer verkozen 

werd, kwamen de andere merken slechts één- of tweemaal voor, sommige merken 

werden zelfs niet gekozen. De tabel is in bijlage 4.13 opgenomen. 

 

Bij het analyseren van de gegevens verkregen in vraag 15 ondervonden we dat prijs 

de belangrijkste drijver is waarom de respondenten toch niet voor het alternatief van 

vraag 14 kozen. In maar liefst 21 van de 36 antwoorden op deze vraag vonden we 

terug dat het andere alternatief te duur was of een financieel nadeel inhield. Een 

betere prijs of een financieel voordeel vormt voor vele consumenten dus het 

doorslaggevende elementen waarop ze hun keuze baseren. De tweede belangrijkste 

reden, met slechts 5 vermeldingen, was voor de respondenten het uitzicht van de 

wagen. In onderstaande figuur zien we duidelijk dat prijs het doorslaggevende 

element is.  
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Figuur 8: redenen waarom men niet koos voor het andere alternatief 

 

4.1.8 Tevredenheid 

 

Zoals we kunnen zien in onderstaande figuur en in de bijhorende frequentietabel in 

bijlage 4.14 van dit onderzoek, toont een kleine meerderheid van de respondenten 

(38 jongeren wat overeenkomt met 51,4 % van het aantal geldige antwoorden) aan 

dat ze zeer tevreden zijn met de aankoop van hun eerste wagen. In ruim 44 percent 

van de gevallen wordt vermeld dat men eerder tevreden is met de gedane aankoop. 

Drie respondenten zijn noch tevreden, noch ontevreden en geen enkele respondent 

heeft een lagere mate van tevredenheid aangeduid. Hier moeten we echter bij 

opmerken dat de oorzaak hiervan kan liggen in de cognitieve dissonantie theorie, 

zoals besproken in het literatuurgedeelte van dit onderzoek.  

 

Figuur 9: frequentie van de tevredenheid
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4.2 Belangrijkheid versus prestatie van keuzecriteria 

 

Met de vragen 11 en 12 uit ons onderzoek, kunnen we een grafische weergave 

maken van het belang van een eigenschap ten opzichte van de prestatie van het 

product op dat eigenschap. Dergelijke grafische weergave wordt ook wel eens een IP-

chart of IP-kaart genoemd.  

 

 

Figuur 10: de importance-performance chart 

 

Zoals we op bovenstaande figuur kunnen merken, delen twee assen de grafiek op in 

4 kwadranten. Op de horizontale as vinden we de prestatie (“performance”) terug en 

op de verticale de belangrijkheid (of “importance”). In het kwadrant rechtsboven met 

de tekst “keep up the good work” (doe zo voort) vinden we eigenschappen terug die 

de consument belangrijk vindt en waarop men goed presteert. Dat men de 

eigenschappen in dit kwadrant moet proberen te houden spreekt dus voor zich. In 

het kwadrant ernaast, linksboven, zullen we eigenschappen terugvinden waarvan de 

consument zegt dat ze belangrijk zijn, maar waarop minder goed gepresteerd wordt. 

Hier dienen de constructeurs van auto’s zich op te concentreren (“concentrate here”). 

Rechtsonderaan verschijnen de “possible overkill’s” of de mogelijke dooddoeners. Dit 

zijn eigenschappen waar de autofabrikanten goed op scoren, maar die in de ogen van 

de consument, relatief gezien, niet erg belangrijk zijn. Indien een bedrijf veel kapitaal 

investeert in dergelijke eigenschappen gaan deze investeringen geen return 

opleveren omdat de consument deze punten van minder belang vindt. Het laatste 
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kwadrant heeft een lage mate van belangrijkheid en er wordt door de fabrikanten ook 

niet zo goed op gepresteerd. Dit kwadrant krijgt een lage prioriteit (“low priority) en 

dus ook weinig aandacht.  

 

In wat volgt gaan we eerst een IP-kaart opstellen voor de volledige dataset van vraag 

11 en 12. Zo weten we wat in het algemeen de punten zijn waarop de autosector zich 

moet concentreren. Vervolgens zullen we ook de IP-kaart opstellen voor de merken 

die het meest gekocht werden door onze respondenten. In de eerste plaats zullen we 

dus een IP-kaart opstellen voor Volkswagen. Verder komen ook Ford, Opel en 

Renault aan de beurt. 

 

4.2.1 IP-kaart voor de volledige data 

 

De volledige IP kaart is ondergebracht in bijlage 5.1 ondergebracht. De legende bij 

elke IP-kaart is telkens eronder weergegeven. Om de leesbaarheid van de IP-kaart 

van de volledige data te verhogen hebben we een deel van de grafiek uitvergroot. Dit 

deel is hieronder weergegeven. Het plaatsen van de assen bij een IP-kaart gebeurt 

arbitrair. In dit onderzoek hebben we gekozen om de prestatie op een bepaalde 

eigenschap als goed te beschouwen vanaf 80%. De verticale lijn komt dus overeen 

met een prestatie van 5,6 (80% van de zevenpuntenschaal). Voor de horizontale lijn 

kozen we een waarde van 4,5. Elk punt boven deze waarde leunt dichter aan bij 

schaalpunt 5 dan bij schaalpunt 4, hierdoor zullen we dus alle eigenschappen die als 

eerder belangrijk worden gezien door de respondenten ook als dusdanig behandelen.  

 

Zoals we kunnen zien op onderstaande figuur is er voor de volledige data geen echte 

overkill op te merken. Wat we echter wel kunnen opmerken is dat er relatief veel 

eigenschappen zich in het kwadrant rechtsboven bevinden, wat wil zeggen dat men 

op deze kenmerken goed bezig is. Vooral ‘prijs’, ‘betrouwbaarheid’ en ‘veiligheid’ 

blijken belangrijke factoren te zijn. Op de eigenschap ‘prijs’ vinden we ook een hoge 

score terug in de IP-kaart voor de volledige data. Een iets hogere prestatie merken 

we op bij ‘rijplezier’, maar dit is dan weer iets minder belangrijk volgens onze 

respondenten. Uit onderstaande figuur blijkt ook dat ‘brandstofverbruik’ en 

‘garantieperiode’ de belangrijkste punten voor verbetering kunnen zijn voor de auto-

industrie. De eigenschap die door onze respondenten als het minst belangrijk 
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gewaardeerd wordt is ‘land van oorsprong’. Deze eigenschap zal consumenten dus 

niet echt overtuigen om de ene auto te verkiezen boven een andere. Een ander 

kenmerk dat maar een lage prioriteit heeft is ‘statussymbool’. Consumenten geven er 

dus niet zoveel om welke status ze verwerven door een bepaalde wagen aan te 

schaffen.  

  

In bijlage 5.3 hebben we een tabel opgenomen waarin alle eigenschappen van dit 

onderzoek, per kwadrant van de IP-kaart, gerangschikt staan zoals ze op deze figuur 

voorkomen. 

 

 

Legende: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 11: Uitvergroot deel van de IP-kaart voor alle data met legende 
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4.2.2 IP-kaart voor Volkswagen 

 

 
 
Legende: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figuur 12: Uitvergroot deel van de IP-kaart voor Volkswagen met legende 

 

Zoals we merken op bovenstaande figuur is er tevens voor Volkswagen geen 

eigenchap terug te vinden in het kwadrant rechtsonder.  In het kwadrant rechtsboven 

daarentegen, merken we maar liefst 9 eigenschappen op. Dit wil zeggen dat 

Volkswagen op deze kenmerken hun goede werk moet verder zetten. In het bijzonder 

gaat het hier om ‘rijplezier’, aangezien dit de hoogste score heeft gekregen van de 

respondenten die een Volkswagen aangekocht hebben. Als belangrijkste eigenschap, 

bij Volkswagenrijders, zien we ‘betrouwbaarheid’ naar voren komen. Hoewel ook dit 

kenmerk zich in het kwadrant rechtboven bevindt, kunnen we toch stellen dat er hier 

1

3

4
5

6

7

8
9

10

11

12
14

15

2, 16

17

18

19

20
21

22

2324

13, 25 

26

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

5,5

6,0

6,5

3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5

1 Geluiddemping 10 Imago 19 Prijs 

2 Wegligging 11 Uitzicht van de auto 20 Dealerkwaliteit

3 Vermogen 12 Betrouwbaarheid 21 Ruime standaarduitrusting

4 Rijplezier 13 Avontuurlijkheid auto 22 Milieuvriendelijkheid

5 Comfort 14 Productiekwaliteit 23 Laag brandstofverbruik

6 Wendbaarheid 15 Land van oorsprong 24 Lange garantieperiode

7 Statussymbool 16 Merk 25 Latere overnameprijs

8 Nabijheid van garage 17 Veiligheid 26 Trendy, jonge auto

9 Interieurontwerp 18 Aantrekkelijkheid auto



- 65 - 
 

nog een kleine verbetering mogelijk is. In het kwadrant met de eigenschappen 

waarop Volkswagen zich moet concentreren (linksboven) valt vooral ‘garantieperiode’ 

op. Deze eigenschap scoort boven de belangrijkheidsgrens, maar ver onder de 

prestatiegrens. Dit kan erop wijzen dat Volkswagen moet overwegen om bij hun 

wagen een langere garantieperiode aan te bieden. Uit de eigenschappen in het 

kwadrant linksonderaan kunnen we opmerken dat kenmerken als ‘geluiddemping’ en 

‘statussymbool’ geen hoge mate van belangrijkheid hebben bij de Volkswagenrijders. 

Opnieuw verwijzen we naar een tabel in bijlage 5.3 voor een volledige opsomming 

van de kenmerken per kwadrant.  

 

4.2.3 IP-kaart voor Ford 

 
Legende: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figuur 13: Uitvergroot deel van de IP-kaart voor Ford met legende 
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rechtsonder voorkomt. Opvallend bij deze IP-kaart is dat maar liefst de helft van de 

eigenschappen zich in het kwadrant met een hoge mate van belangrijkheid en een 

hoge prestatie bevindt. De belangrijkste hieruit zijn ‘het uitzicht van de auto’, ‘de 

aantrekkelijkheid van de auto’ en ‘de wendbaarheid’ omdat deze drie de hoogste 

score op prestatie halen.  Volgens de respondenten die een Ford kochten is ‘prijs’ de 

belangrijkste eigenschap van een wagen. Ford scoort goed op deze eigenschap, dus 

worden de wagens die Ford verkoopt niet gepercipieerd als te duur. De belangrijkste 

kenmerken waarop Ford zich moet concentreren zijn ‘milieuvriendelijkheid’, 

‘brandstofverbruik’ en ‘dealerkwaliteit’. Uit de eerste twee eigenschappen kunnen we 

opmaken dat Ford zich nog iets meer moet richten op het ecologische aspect van 

autorijden. Onbelangrijke elementen zijn ‘statussymbool’ en ‘land van oorsprong’. 

Een volledige opsomming van de kenmerken per kwadrant is terug te vinden in 

bijlage 5.4 van dit onderzoek.  

 

 

4.2.4 IP-kaart voor Opel 

 

Onderstaande figuur geeft de IP-kaart voor Opel weer. Hier valt meteen op dat Opel 

op het allerbelangrijkste kenmerk (voor zijn klanten), ‘veiligheid’, ook het beste 

scoort. Andere goede punten van een Opel zijn ‘rijplezier’, ‘comfort’ en ‘wegligging’. 

Opel scoort daarentegen heel slecht op ‘imago’ en ‘de avontuurlijkheid van de auto’, 

dit zijn echter punten van lage prioriteit en dient dus niet te veel aandacht aan 

besteed te worden. De eigenschappen waaraan Opel wel aandacht dient te besteden 

vinden we terug in het kwadrant linksboven. Deze kenmerken hebben, zoals eerder 

reeds aangehaald, een hoge mate van belangrijkheid maar een te lage prestatie. Het 

gaat in het geval van Opel vooral over ‘de wendbaarheid van de wagen’,’de 

geluiddemping’  en ‘de aantrekkelijkheid van de auto’. Voor een complete lijst met de 

eigenschappen per kwadrant van de IP-kaart voor Opel verwijzen we de lezer naar de 

tabel in bijlage 5.5 .  
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Legende: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Figuur 14: Uitvergroot deel van de IP-kaart voor Opel met legende  
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‘betrouwbaarheid’. Tevens wordt er een hoge score behaald op ‘rijplezier’. De 

grootste verbetering dient Renault te verwezenlijken op gebied van ‘de 

garantieperiode’. Ook op eigenschappen als ‘veiligheid’ en ‘wegligging’ zou het iets 

beter mogen presteren. ‘Statussymbool’ en ‘land van oorsprong’ zijn relatief 

onbelangrijke eigenschappen voor een klant van Renault. Voor een opsomming van al 

deze eigenschappen per kwadrant van Renault verwijzen we naar bijlage 5.6 van dit 

onderzoek. 

 

 

Legende: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 15:Uitvergroot deel van de  IP-kaart voor Renault met legende  
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4.3 Clusteranalyse 

 
Om te achterhalen of er verschillen zijn in de voordelen die de consument zoekt bij 

de aankoop van een auto, gaan we een cluster analyse uitvoeren op basis van de 

antwoorden op vraag 11. Hierin vroegen we de respondenten welke eigenschappen 

zij belangrijk vinden als ze een auto aankopen. Door een cluster analyse uit te voeren 

kunnen we nagaan of er binnen de respondenten homogene groepen kunnen 

gevormd worden (Malhotra en Birks, 2007). In het kader van dit onderzoek willen we 

nagaan of het mogelijk dergelijke homogene groepen te vormen in termen van 

behoeften. 

 

In de eerste fase van deze cluster analyse gaan we na hoeveel clusters we best 

kunnen onderscheiden. Hiervoor gaan we hiërarchische clustering toepassen met 

gebruik van de Ward’s linkage methoden. Daarna zullen we dit aantal clusters 

ingeven in K-means clustering (een niet hiërarchische clusteringmethode) waardoor 

we de respondenten indelen in het aantal opgegeven clusters. Deze clusters zullen 

we tenslotte proberen te profileren aan de hand van de beschikbare data. 

 

4.3.1 Hiërarchische clustering – Ward linkage methode 

 

In bijlage 6.1 is de output van de hiërarchische clustering op basis van de Ward 

linkage methode opgenomen. Hierbij dient in de eerste plaats opgemerkt te worden 

dat gegevens van 5 respondenten buiten beschouwing werden gelaten omdat er 

missing values waren. In de clustering zijn de overige 70 cases opgenomen.  

 

In het eerste onderdeel van bijlage 6.1 vinden we een verkorte versie van het 

agglomeratieschema terug. Hierin vinden we in de kolom “coefficients” onderaan een 

eerste indicatie dat we best 3 clusters zouden opnemen. Deze coefficients geven de 

variatie binnen de gevormde clusters weer. Bij de overgang van twee naar drie 

clusters merken we een daling van deze coefficients met meer dan 400 eenheden. Op 

basis van het agglomeratieschema kunnen we stellen dat een oplossing met 3 

clusters plausibel lijkt. Het dendogram, waarvan in bijlage 6.1 een vereenvoudigde 

versie van opgenomen is om de leesbaarheid te verhogen, is een grafische weergave 

van clusteringproces. Hieruit kunnen we tot dezelfde conclusie van 3 clusters komen.  
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4.3.2 Niet hiërarchische clustering – K-means methode 

 

We voeren deze methode van clusteren uit en geven aan dat we drie clusters wensen 

te bekomen. We bekomen een tabel waarin de uiteindelijke clustercentra weergeven 

zijn. In het eerste deel van bijlage 6.2 is deze tabel opgenomen. In deze wordt voor 

elke eigenschap, de gemiddelde waarde op deze eigenschap van de cases in de 

cluster weergegeven. Bijvoorbeeld voor “geluiddemping” vinden we dat de 

respondenten in cluster 1 hier gemiddeld een waarde van 5 aan toekennen. Dit wil 

zeggen dat de respondenten die geclassificeerd zijn in de eerste cluster, de 

eigenschap “geluiddemping” eerder belangrijk vinden voor de aankoop van een 

wagen. Voor cluster 2 vinden we bij dezelfde eigenschap terug dat de respondenten 

van deze groep “geluiddemping” eerder onbelangrijk vinden. Voor cluster drie geldt 

dezelfde redenering als voor cluster 2, aangezien het gemiddelde op deze eigenschap 

hier ook 3 is.  

 

Het tweede onderdeel van bijlage 6.2 bestaat uit een tabel waarin de afstanden 

weergegeven staan tussen de centra van de drie clusters. Deze afstanden zijn 

redelijk groot, wat volgens Malhotra en Birks (2007) wil zeggen dat de clusters goed 

gescheiden liggen van elkaar. De volgende tabel in bijlage 6.2 geeft weer hoeveel 

cases er in elke cluster ondergebracht zijn. 

 

De vierde tabel in bijlage 6.2 is de ANOVA tabel. Deze geeft de analyse van de 

variantie weer aan de hand van een univariate F-test. Uit deze tabel kunnen we 

afleiden dat alle eigenschappen als significant beschouwd kunnen worden behalve 

‘land van oorsprong’.  

 

In het laatste onderdeel van bijlage 6.2 vinden we de lijst met cluster lidmaatschap 

terug. In deze tabel staat voor elke case aangegeven tot welke cluster deze behoort. 

Zo kunnen we bijvoorbeeld voor case nummer 2 zien dat deze ondergebracht wordt 

in cluster nummer 3. In de kolom “afstand” vinden we de afstand terug tussen de 

case en het centrum van de cluster waarin de case werd ondergebracht. Bij deze 

kolom kunnen we dus stellen dat de afstand kleiner is als de case dicht tegen het 

centrum van de cluster aanligt. In deze tabel zien we dat case 7 zich op een zeer 
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grote afstand bevindt van het clustercentrum waartoe deze case behoort. Dit kan een 

indicatie zijn dat case 7 een ‘outlier’ is. Als we terugkijken naar het dendogram in 

bijlage 6.1, merken we dat als we 4 clusters willen vormen, case 7 waarschijnlijk in 

een aparte cluster valt. We zullen in de volgende sectie de clustering volgens de K-

means methode overdoen, maar deze keer gaan we aangeven dat we vier clusters 

willen bekomen.  

 

4.3.3 K-means clustering met 4 clusters 

 
Zoals we merken in de nieuwe tabel met de lidmaatschappen van de cases, 

toegevoegd in bijlage 6.3 van dit onderzoek, is het inderdaad zo dat case 7 in een 

aparte cluster wordt ondergebracht (cluster 2).  

 

De overige tabellen zijn tevens opgenomen in bijlage 6.3. De tabel met de 

uiteindelijke clustercentra kan op dezelfde manier geïnterpreteerd worden als in het 

geval van 3 clusters. Voor een profilering aan de hand van deze tabel verwijzen we 

naar paragraaf 4.3.4. We merken op dat we uit de tabel met de afstanden tussen de 

clustercentra duidelijk kunnen afleiden dat case 7 (cluster 2) een zogenaamde 

‘outlier’ is. Dit omdat de afstanden van de andere clustercentra tot cluster 2 telkens 

zeer groot zijn. Een andere opmerking die we dienen te maken is dat de overige 

cases (behalve case 7) goed verdeelt zijn over cluster 1, 3 en 4. In cluster 1 

bevinden zich 28 respondenten, cluster 3 en 4 omvatten respectievelijk 21 en 20 

respondenten. Uit de ANOVA tabel kunnen we tenslotte concluderen dat de 

eigenschappen ‘land van oorsprong’ en ‘prijs’ het significantieniveau van 5% niet 

halen. 
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4.3.4 Profilering van de clusters 

 

Uit de tabel waarin de centra van de vier clusters staan aangegeven, die werd 

opgenomen in bijlage 6.3, kunnen we al heel wat informatie halen met betrekking tot 

de clusters. We hebben voor elke cluster de waarden onderlijnd van 6 of 7, dit wil 

zeggen dat de respondenten in die cluster die bepaalde eigenschap zien als belangrijk 

of uiterst belangrijk. Verder kunnen we ook nog tal van informatie putten uit de 

overige data.  

 

4.3.4.1 Cluster 1 

Wat meteen opvalt bij de clustercentra van cluster 1 is dat geen enkele eigenschap 

een waarde van 3 of minder heeft in de tabel met de clustercentra. Dit wil dus 

zeggen dat geen enkele eigenschap, voor de respondenten behorend tot cluster 1, als 

(eerder) onbelangrijk wordt gezien. Eigenschappen zoals statussymbool, land van 

oorsprong en avontuurlijkheid auto komen bij de leden van deze cluster het minst 

naar voren (noch belangrijk, noch onbelangrijk). Alle andere eigenschappen krijgen 

een waarde 5 of 6, respectievelijk zijn deze eigenschappen dus eerder belangrijk tot 

belangrijk. Een uitschieter naar 7 hebben we echter bij het kenmerk veiligheid, dit 

wordt door de leden van cluster 1 gezien als zijnde uiterst belangrijk bij de aankoop 

van een wagen. We kunnen deze groep dus eigenlijk bestempelen als zijnde risico-

avers. Enerzijds omdat ze de eigenschap veiligheid hoog in het vaandel dragen, maar 

ook omdat ze geen enkel kenmerk van een wagen als onbelangrijk zien. Hierdoor 

zullen consumenten die behoren tot deze cluster elk detail van een potentiële wagen 

bekijken en beoordelen. 

 

Als we cluster 1 vergelijken met de gegevens van alle data kunnen we opmerken dat 

in deze cluster de aangekochte wagen minder zelf wordt betaald en meer gezamenlijk 

of enkel door de ouders. Tevens zien we dat de belangrijkheid van de ouders als 

informatiebron in deze cluster hoger ligt dan voor de totale data. Reden voor deze 

hogere belangrijkheid kan natuurlijk zijn dat de ouders meer geraadpleegd worden 

indien ze (een deel van) de kosten op zich nemen. Verder zien we dat in deze cluster 

bijna 40% van de respondenten een nieuwe wagen aankocht, terwijl dit bij de 

volledige data maar een kleine 30% is. Meer dan 71% van de gevallen in cluster 1 
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geeft overigens aan dat ze getwijfeld hebben alvorens ze een bepaalde aankoop 

deden, wat beduidend meer is dan bij alle data. Dit kan verklaard worden door het 

feit dat meer jongeren in deze cluster een nieuwe wagen aankochten. Zo een nieuwe 

wagen is vaak duurder dan een occasie en zal er over de aankoop dus ook vaak 

langer worden nagedacht en getwijfeld. Indien we het aantal vrouwen en het aantal 

mannen van onze “risico-averse” cluster vergelijken met de cijfers die we hebben 

voor alle data, dienen we op te merken dat er in cluster in meer vrouwen zitten. Meer 

dan 64% van de respondenten in cluster 1 zijn vrouwelijk, terwijl dit voor de 

volledige data slechts een kleine 45% is. Een tabel met deze vergelijking is 

weergegeven in bijlage 6.4 van dit onderzoek. 

 

4.3.4.2 Cluster 2 

In deze oplossing, met 4 clusters, merken we op dat in cluster 2 slechts 1 case wordt 

ondergebracht. Het gaat in dit geval om case 7. Als we kijken naar de tabel 

aangaande de uiteindelijke clustercentra in bijlage 6.3 dan dien we dat deze 

respondent enkel prijs uiterst belangrijk vindt en betrouwbaarheid in mindere mate. 

Alle andere kenmerken zijn voor deze respondent zeer onbelangrijk. We kunnen in dit 

geval dus duidelijk spreken van een ‘outlier’.  

 

4.3.4.3 Cluster 3 

Het profileren van cluster 3 op basis van de tabel met clustercentra (bijlage 6.3) leidt 

meteen tot de vaststelling dat er in deze cluster geen eigenschap als uiterst 

belangrijk aanzien wordt. Wel wordt er aan 8 kenmerken een belangrijkheid van 6 

toegekend. In de eerste plaats vinden ook deze respondenten prijs vrij belangrijk. 

Enkele andere eigenschappen die deze cluster belangrijk vindt, kunnen we onder de 

noemer ‘plezier van het rijden’ brengen. Kenmerken als wegligging, rijplezier en 

comfort hebben een duidelijke invloed op het plezier van het rijden met een wagen. 

Ook vermogen en betrouwbaarheid van de wagen kunnen we relateren aan het 

plezier van het rijden. Vermogen omdat het aannemelijk is dat jongeren het leuker 

vinden om met een auto te rijden met meer vermogen. Als de wagen een hoge mate 

van betrouwbaarheid heeft, zal de consument minder vaak technische defecten 

ondervinden, waardoor hij meer plezier van het rijden zal ondervinden. Verder geven 
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de respondenten van deze cluster aan dat het uitzicht van de auto en de 

aantrekkelijkheid van de auto ook een hoge mate van belangrijkheid hebben. Deze 2 

eigenschappen hebben betrekking tot het esthetische aspect van een wagen. We 

kunnen voor deze cluster dus stellen dat ze jongeren omvat die plezier willen hebben 

in het rijden met een mooie wagen.  

 

Indien we de vergelijking maken tussen de volledige dataset  en de data voor deze 

cluster (tabel opgenomen in bijlage 6.5) zijn er enkele dingen die opvallen. Een 

eerste opvallendheid is dat de auto minder door de jongere zelf wordt betaald en 

meer door de ouders. Bij de belangrijkste bron van informatie vinden we echter terug 

dat de ouders in minder gevallen als de belangrijkste bron wordt gezien dan bij de 

volledige dataset. Toch worden ook in deze cluster de ouders het vaakst genoemd als 

belangrijkste informatiebron. Deze cluster hecht, procentueel gezien, meer belang 

aan de informatie die ze terugvinden op de websites van de producenten dan in het 

geval van alle respondenten. Verder valt ook op dat ruim twee derde van de 

respondenten in deze cluster aangeeft dat ze zeer tevreden zijn over hun aankoop, 

terwijl dit bij beschouwing van alle respondenten slechts een nipte meerderheid is. 

Een reden hiervoor kan gezocht worden in de cognitieve dissonantie theorie. 

Tenslotte merken we op dat de respondenten in deze cluster voor ruim 70% 

mannelijk zijn.  

 

4.3.4.4 Cluster 4 

Bij het bekijken van de clustercentra van de vierde cluster vinden we dat 

statussymbool als onbelangrijk beschouwd wordt. Alle overige kenmerken worden 

gewaardeerd in de range van eerder onbelangrijk tot eerder belangrijk. Enkel van de 

3 kenmerken betrouwbaarheid, veiligheid en prijs wordt aangegeven dat deze 

belangrijk zijn. Aangezien veiligheid en betrouwbaarheid belangrijk zijn kunnen we 

stellen dat de ren in deze cluster op zoek zijn gegaan naar een wagen van enige 

kwaliteit. De prijs-kwaliteitverhouding speelt bij deze cluster dus een voorname rol. 

 

In bijlage 6.6 vinden we, zoals bij de vorige clusters, een tabel terug met de 

vergelijking tussen cluster 4 en de volledige dataset. Een eerste opvallendheid is dat 

in 65% van de gevallen in deze cluster, de wagen betaald werd door de jongere zelf. 
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Dit is aanzienlijk meer dan de 43% die we terugvinden bij alle respondenten. 

Ondanks het feit dat de wagen in deze cluster meestal door de jongere zelf werd 

betaald, merken we toch dat de ouders opnieuw de belangrijkste bron van informatie 

zijn. Het valt ook op dat in deze cluster maar in maar liefst 85% van de gevallen een 

occasiewagen werd aangekocht. Dit kunnen we verklaren door het feit dat veel leden 

van deze cluster hun wagen zelf moest betalen. In de meeste gevallen is een 

occasiewagen een stuk goedkoper dan een nieuwe en zullen jongeren met een 

beperkt budget eerder opteren voor de aankoop van een occasiewagen. Wat ook 

opvallend is in deze cluster is dat meer jongeren aangeven dat ze eerder tevreden 

zijn dan zeer tevreden. In de volledige dataset daarentegen geeft een nipte 

meerderheid nochtans aan zeer tevreden te zijn. Deze lagere mate van tevredenheid 

zou dan weer verklaard kunnen worden door de lagere prijs die men betaalde voor de 

occasiewagen. Door deze lagere prijs zullen de respondenten in deze cluster minder 

betrokkenheid ervaren. Hierdoor zal, volgens de theorie, cognitieve dissonantie in 

mindere mate optreden. De consumenten gaan dus in mindere mate op zoek naar 

positieve bevestiging met betrekking tot hun aankoop, waardoor ze uiteindelijk ook 

‘eerder tevreden’ zullen zijn dan ‘zeer tevreden’.  

 

We gaan nu kort even in op het verschil in tevredenheid bij een nieuwe en een 

occasiewagen. In onderstaande figuur geven we de verschillen in de mate van 

tevredenheid weer tussen jongeren die een occasiewagen en jongeren die een nieuwe 

wagen kochten. We zien op onderstaande figuur inderdaad dat de jongeren in 

mindere mate tevreden is na de aankoop van een occasiewagen.  

 

 

Figuur 16: frequentie van de tevredenheid bij occasie versus nieuwe wagens 
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4.4 Factoranalyse voor de belangrijkheid van kenmerken 

 

Een eerste uitvoering van factoranalyse wijst uit dat een oplossing met 4 factoren te 

verkiezen is. Dit kunnen we afleiden uit de scree plot, bijgevoegd in bijlage 7.1. De 

twee laatste factoren zijn beduidend minder belangrijk maar hebben nog steeds een 

eigenwaarde ruim boven “1” en verklaren dus duidelijk meer dan één variabele. In de 

tabel van de totale verklaarde variantie (bijlage 7.2) merken we dat de 4 factoren 

ruim 65% van de variantie verklaren. 

 

Na een onderzoek van communaliteiten en MSA – waarden blijken de resultaten te 

voldoen aan de gestelde normen. Voor prijs en geluiddemping wordt de 50% norm 

niet gehaald en deze variabelen werden in de uiteindelijke factoranalyse niet 

opgenomen. Een tabel met de overige communaliteiten is weergegeven in bijlage 

7.3. 

 

In wat volgt worden de resultaten gegeven van de factoranalyse (4 factoren) zonder 

de eigenschappen prijs en geluiddemping.  

 

4.4.1 Betekenis van de factoren 

 

In onderstaande tabel zien we dat we in de kolom van factor 1 voornamelijk 

kenmerken staan die betrekking hebben tot de niet-technische eigenschappen van 

een wagen. Deze factor heeft veel te maken met het uiterlijke van de wagen en wat 

dit kan doen voor de eigenaar ervan in termen van imago en status. Bij factor 2 

merken we het tegendeel op, de meeste van deze eigenschappen zijn gerelateerd 

aan technische specificaties van de auto. Dealerkwaliteit heeft eveneens te maken 

met de bezorgdheid omtrent de technische eigenschappen van de auto. De nabijheid 

van de garage is iets moeilijker op een betekenisvolle manier in deze technische 

factor onder te brengen. Bij factor 3 zien we verschillende kenmerken terugkomen 

die samengevat kunnen worden als het plezier van het rijden. Merk op dat deze 

kenmerken zeer belangrijk waren in cluster 3 van de clusteranalyse. In de kolom van 

factor 4 zien we twee eigenschappen verschijnen die een onmiskenbare link 

weergeven met de producent van de wagen.  
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Tabel 1: Eigenschappen per factor waardoor ze het best verklaard worden 

Factor 1 Factor 2 Factor 3 Factor 4 

Uitzicht Brandstofverbruik Wendbaarheid Land v. oorsprong 

Aantrekkelijkheid  Milieuvriendelijk Wegligging Merk 

Trendy, jong Garantieperiode Productiekwaliteit  

Interieur Overnameprijs Comfort  

Avontuurlijkheid Nabijheid garage  Rijplezier  

Imago Veiligheid Betrouwbaarheid  

Statussymbool Dealerkwaliteit   

Vermogen Standaarduitrusting   

 

 

4.4.2 Relatie factoroplossing en clusteranalyse  

 

Enkel voor de twee eerste factoren, respectievelijk de uiterlijke en de technische 

factor genaamd, werd er een significant verschil gevonden tussen de vier clusters die 

we vonden in de eerder uitgevoerde clusteranalyse. 
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Figuur 17: Relatie tussen de eerste twee factoren en de oplossing met 4 clusters 
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de technische factor voornamelijk een waarde van 3 of 4 is. Bij cluster 4 zien we in 

bovenstaande figuur het tegenovergestelde. De respondenten van cluster 4 behalen 

een hogere score op de technische factor dan op de uiterlijke factor. Een analoge 

redenering als bij cluster 3 kan de verklaring van deze scores van de respondenten 

van cluster 4 vormen.   

 

4.5 MDS-analyse 

 
Aan de respondenten die aangaven dat ze getwijfeld hadden, vroegen we in vraag 9 

van de enquête tussen welke merken en modellen. Met deze data kunnen we nagaan 

hoe vaak een bepaald merk samen in overweging werd genomen met een ander 

merk. Hiervoor stelden we een kruistabel op die tevens is opgenomen in bijlage 8.1. 

In deze kruistabel namen we enkel de merken op die een aantal keren samen 

vermeld werden. Zo kunnen we uit de tabel bijvoorbeeld opmaken dat de merken 

Volkswagen en Ford vier keer samen voorkomen. De interpretatie van de andere 

merken in de tabel is analoog.  

 

Op deze verkregen kruistabel werd een MDS analyse uitgevoerd. Volgens Malhotra en 

Birks (2007, p 694) is dit een procedure om de perceptie en de preferentie van de 

respondenten ruimtelijk af te beelden door middel van een visuele weergave. De 

assen geven de psychologische basis of de onderliggende dimensies weer die de 

respondenten gebruiken om deze percepties en preferenties te vormen voor stimuli.  

 

In onderstaande figuur zien we het resultaat van een MDS-analyse. De onderlinge 

afstanden tussen de merken weergegeven op de figuur zijn een weergave voor de 

gelijkenis van deze merken volgens de respondenten in ons onderzoek. Zo kunnen 

we bijvoorbeeld zien dat Citroën en Peugeot de kleinste onderlinge afstand hebben, 

deze twee merken zijn volgens onze respondenten dus het meest gelijkend. Zo zien 

we ook dat Seat en Renault volgens onze gegevens niet echt gelijkend zijn. In een 

poging om de dimensies een betekenis te geven aan de hand van de gemiddelde 

prestaties van het merk op de verschillende eigenschappen, stuitten we op 

contrasterende beweringen in de gegevens. 
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Figuur 18: Gelijkenis van automerken 
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Hoofdstuk 5: Conclusies 

 

5.1 Conclusies per deelvraag 

 

Na het afronden van de literatuur- en praktijkstudie zullen we in deze paragraaf een 

conclusie vormen bij elke van de vooraf gestelde deelvragen. Deze conclusies zullen 

ons duidelijke en interessante inzichten verwerven waardoor we het 

aankoopbeslissingsproces bij de aankoop van een eerste wagen beter kunnen 

doorgronden. Tevens zullen we vermelden hoe verkopers en autofabrikanten (of hun 

marketingafdeling) op deze bevindingen zouden kunnen anticiperen.  

 

“Op welke manier gebeurt de probleemherkenning voor de aankoop van een eerste 

wagen?” 

 

Uit het praktijkonderzoek blijkt dat jongeren vooral een eerste wagen aankopen 

omdat ze meer zelfstandigheid willen bekomen. Door een nieuwe wagen aan te kopen 

zijn jongeren niet langer afhankelijk van het openbaar vervoer of van de 

beschikbaarheid van de wagen van hun ouders, indien ze een verplaatsing willen 

maken. Dit gegeven vorm een opportuniteit voor de fabrikanten van wagens, en hun 

marketingafdeling. De marketers kunnen het begrip zelfstandigheid in hun 

reclamefilmpjes implementeren waardoor de jongeren gaan beseffen dat een wagen 

een oplossing is om meer zelfstandigheid te bereiken.  

 

Indien de jongere meer zelfstandigheid wenst te bereiken, gebeurt de 

probleemherkenning, volgens de theorie, op basis van een oplossingsstimulus. Bij 

een oplossingstimulus is de informatie afkomstig vanuit de oplossing zelf. Door 

blootgesteld te worden aan een potentiële oplossing om meer zelfstandigheid te 

bereiken, in dit geval de aankoop van een eerste eigen wagen, zal de herkenning van 

dat zelfstandigheidprobleem naar boven komen.  

 

Een andere veel voorkomende reden om een wagen aan te kopen is, volgens ons 

praktijkonderzoek, dat de jongere een wagen nodig heeft om op het werk te geraken. 

Dit is theoretisch gezien dan weer een voorbeeld van een probleemstimulus. De 



- 82 - 
 

jongere heeft een probleem want hij of zij moet op het werk geraken. Aan dit 

probleem kan op verschillende manieren tegemoet gekomen worden. Zo kan de 

jongere er ook voor kiezen om zich met het openbaar vervoer te verplaatsen in plaats 

van een wagen te kopen. Een actie van de marketer van een autofabrikant kan zijn 

dat de potentiële nadelen van het openbaar vervoer verwerkt worden in de 

informatieverstrekking naar de consument toe.  

 

 

“Op welke manier zoeken potentiële kopers informatie en welke kanalen worden 

hierbij voornamelijk gebruikt?” 

 

Het praktijkonderzoek wijst uit dat de ouders de belangrijkste bron van informatie 

zijn voor jongeren die een eerste wagen willen aankopen, gevolgd door vrienden, 

kennissen en andere familieleden. In ons literatuuronderzoek worden dergelijke 

bronnen bestempeld als ‘de niet door de marketer gecontroleerde persoonlijke 

informatie’. Het is echter plausibel dat ouders bij een positieve ervaring met een 

bepaald merk, dit merk ook zullen aanraden aan hun kinderen. Dezelfde redenering 

kan gevolgd worden bij vrienden kennissen en andere familieleden. We kunnen dus 

niet stellen dat een fabrikant geen invloed kan hebben op deze bron van informatie. 

Een hoge mate van klanttevredenheid zou voor een positieve vorm van mond-tot-

mondreclame kunnen zorgen, waardoor jongeren het merk in kwestie aangeraden 

krijgen. 

 

Toch zien we bij de resultaten van het praktijkonderzoek dat het belang van internet, 

zoals besproken in de literatuurstudie, niet te onderschatten valt. Veel jongeren 

raadplegen de websites van producenten om meer informatie te verwerven over een 

bepaalde wagen. Hoewel de belangrijkheid van deze bron minder hoog is, blijft het 

voor de producent een must om een duidelijke, overzichtelijke en informatierijke 

website te voorzien. Dit is volgens de theorie een onpersoonlijke vorm van 

informatie, maar kan wel door de marketer gecontroleerd worden. De discussiefora 

op het internet vormen voor de jongeren van dit onderzoek de derde belangrijkste 

bron van informatie. Hier geldt opnieuw dat deze bron moeilijk gecontroleerd kan 

worden door de marketingafdeling, maar door een hoge tevredenheid te creëren bij 

de bestaande klanten, kan men ervoor zorgen dat de positieve ervaring met het merk 

op deze wijze verspreid wordt. Internet wordt ook vaak gebruikt om verschillende 
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merken te vergelijken, het is voor de producten dus uiterst belangrijk om steeds de 

juiste informatie te verstrekken, zodat men een eventueel nadeel bij de vergelijking 

vermijdt.   

 

Als we specifiek kijken naar informatiebronnen voor occasiewagens zijn de 

plaatselijke handelaren de belangrijkste bron van informatie. Internet blijft echter 

van enorm belang voor de informatiezoektocht naar occasies. Vooral de website 

autozone.be is het populairst bij jongeren. Een verkoper van occasiewagens kan dus 

beter zijn wagens ook te koop aanbieden op deze site. 

 

 

“Welke criteria zijn belangrijk bij de evaluatie van de bekomen alternatieven?” 

 

De belangrijkste criteria uit de lijst die we voorlegden zijn, volgens onze 

respondenten, onmiskenbaar betrouwbaarheid, veiligheid en prijs. Producenten 

kunnen dus best positieve informatie omtrent deze eigenschappen van een wagen 

verwerken in hun communicatie naar de consumenten toe. De belangrijkste invloed 

die we niet opgenomen hadden was de invloed van familie, vrienden of kennissen. 

Zoals eerder in deze conclusies al aan bod kan dit beïnvloedingskanaal enkel op 

indirecte wijze gestuurd worden, namelijk door voor een grote tevredenheid te 

zorgen bij de bestaande klanten.  

 

Bij de opstelling van de algemene IP-kaart bleek dat consumenten vooral vinden dat 

de meeste autofabrikanten en verkopers zouden moeten verbeteren op gebied van de 

garantieperiode en het brandstofverbruik. Jongeren vinden dat de garantieperiode bij 

de aankoop van een wagen wat verlengd mag worden. Een producent of verkoper die 

een langere garantieperiode durft te bieden aan zijn klanten, geeft de indruk dat de 

wagens van een goede kwaliteit zijn. Op gebied van brandstofverbruik zullen de 

verschillende producenten de nieuwe technologieën verder moeten ontwikkelen en 

implementeren om het verbruik van een wagen naar omlaag te brengen. Indien een 

wagen weinig brandstof verbruikt en dus ook minder geld kosten voor de 

consumenten, moeten ze dit onder de aandacht van de consumenten proberen te 

brengen.  
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“Waar wordt de keuze voor de aankoop van een bepaalde wagen vooral op 

gebaseerd?” 

 
In de literatuurstudie bleek dat er verschillende factoren van invloed zijn op de 

eigenlijke aankoop. Eventuele storingsfactoren kunnen ervoor zorgen dat een 

geplande aankoop uitgesteld wordt. We merken op dat een aankoop die is uitgesteld, 

vaak toch wordt uitgevoerd als er een promotie wordt gevoerd. 

 

In ons praktijkonderzoek vinden we gelijkaardige resultaten terug. We onderzochten 

bij onze jongeren welke factor nu werkelijk van doorslaggevend belang was bij de 

aankoop van hun eerste wagen. In een ruime meerderheid van de gevallen bleek dat 

ze niet voor een alternatief kozen omdat deze wagen een hogere prijs of een 

financieel nadeel inhield. Met andere woorden kan een verkoper van wagens een 

potentiële klant sneller overtuigen door een financieel voordeel aan te bieden. Dit kan 

gaan van een kleine commerciële korting, een gratis optie toevoegen aan de wagen, 

een onderhoudsbeurt zonder kosten garanderen of tal van andere mogelijkheden.  

 
 

 
“Is de consument tevreden over zijn/haar aankoop? Welke factoren spelen vooral een 

rol in deze (on)tevredenheid?” 

 
Uit ons praktijkonderzoek blijkt dat de meerderheid van de jongeren zeer tevreden is 

met de aankoop van hun eerste wagen. Toch mogen we de verschillen die we vonden 

in de clusteranalyse niet aan de kant leggen. Zo vonden we dat indien er een 

occasiewagen werd aangekocht er een mindere mate van tevredenheid ontstond in 

hoofde van de consument.  

 

Een belangrijke factor die een grote rol speelt bij de tevredenheid van de 

consumenten is de cognitieve dissonantie, zoals besproken in de literatuur. 

Cognitieve dissonantie zorgt ervoor dat een consument gaat twijfelen na een gedane 

aankoop. Er wordt getwijfeld omdat men niet zeker is of de juiste beslissing werd 

genomen. Manieren waarop een marketer tegemoet kan komen aan deze cognitieve 

dissonantie werden reeds besproken in de literatuurstudie. Belangrijk hierbij is dat de 

klant bevestiging krijgt dat hij of zij de juiste beslissing heeft genomen en dus de 

juiste wagen heeft aangekocht.  
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Verder leren we uit de literatuurstudie dat het belangrijk is om een goede service na 

verkoop te bieden, zeker wat betreft de klachtenbehandeling. Het is uitermate 

belangrijk dat een producent, verkoper of marketer de klanten aansporen om te 

klagen indien ze een probleem ondervinden. Ontevreden klanten die niet klagen 

zullen hun ongenoegen uiten ten opzichte van andere personen. Dit kan ernstige 

gevolgen hebben voor het merk aangezien we weten dat de mening van familie, 

vrienden en kennissen een grote mate van belangrijkheid heeft voor de jongere. Een 

ontevreden klant die op een snelle en adequate wijze geholpen wordt, zal een 

tevreden klant worden. Deze tevredenheid zal ook weer verspreid worden, wat dan 

zorgt voor positieve reclame.  

 

 

5.2 Aanvullende conclusies 

 

Uit de clusteranalyse kunnen we besluiten dat we jongeren kunnen opdelen in 

verschillende groepen die ieder andere voordelen zoeken in een wagen. Een eerste 

groep geeft aan dat alle eigenschappen van een wagen belangrijk zijn, maar 

hoofdzakelijk de veiligheid ervan. Een andere groep zoekt meer het voordeel op van 

plezier hebben in het rijden met een wagen. Verder hebben we ook een groep 

ontdekt waar vooral de prijs-kwaliteitverhouding een prominente positie aanneemt.  

 

Aan de hand van de factoranalyse kunnen we stellen dat de voorgelegde 

eigenschappen van een wagen grotendeels kunnen verklaard worden door vier 

factoren. Het gaat in de eerste plaats om de technische en uiterlijke eigenschappen 

verbonden aan de wagen. De overige twee factoren zijn de factoren die van belang 

zijn bij het plezier van het rijden en de kenmerken gerelateerd aan de producent van 

de wagen.  
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5.3 Methodologische kritieken  

 

Een eerste grote beperking van dit onderzoek is dat het onbekend is of de getrokken 

steekproef representatief is voor de populatie van jongeren die in de afgelopen twee 

jaar voor het eerst een wagen hebben aangekocht. Dit is van belang aangezien de 

veralgemeenbaarheid van de resultaten afhankelijk is van de representativiteit van 

de steekproef.  

 

 

5.4 aanbevelingen voor verder onderzoek 

 

In de praktijkstudie van dit onderzoek toonden we aan dat de ouders een zeer 

voorname rol innemen bij de zoektocht van de jongeren naar informatie. Een 

onderzoek naar wat de ouders belangrijk vinden indien hun kinderen een eerste 

wagen willen kopen kan nuttige inzichten opleveren voor de marketer en de 

producent.  

 

De literatuur besprak verschillende mogelijkheden aangaande beslissingsregels die 

consumenten kunnen toepassen. Een onderzoek naar welke van deze regels wanneer 

worden toegepast lijkt ons zeer interessante inzichten te kunnen verwerven.  

 

Een diepgaand onderzoek naar de rol van cognitieve dissonantie in de tevredenheid 

van jongeren die voor het eerste een wagen hebben aangekocht. Dergelijk onderzoek 

zou dan ook kunnen bepalen welke manieren van dissonantievermindering 

geïmplementeerd zijn in de praktijk en in welke mate deze effectief resultaat teweeg 

brengen.  
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Bijlage 1: Vergelijking van alternatieven met de simpele compenserende 
benadering.  

 

 

Bron: Sheth et al. (1999), p 537 

 

 

 

Bijlage 2: Redenen voor uitstel van een aankoop en voor het toch doen van 
een uitgestelde aankoop 

 

Bijlage 2.1: Redenen voor het uitstellen van een aankoop  

 

Delay items: 

1. Other things had higher priority. 

2. I wanted to get a better idea of prices charged at different stores. 

3. I was too busy to devote time to this decision. 

4. Shopping for the product was time consuming. 

5. I wanted to avoid any regrets over having made the wrong decision. 

6. There were many alternative brands or models to consider. 

7. I iike to take time to think over big purchases. 

8. There were many different product characteristics/features to consider. 

9. I wanted to know more about different brands or modeis. 

10. I couldn't afford to make the purchase at that time. 

11.1 expected the price to decrease soon. 

12. The purchase of this product represented a substantial portion of my income/budget. 

13. I was reluctant to actually spend the money, even though I had the money to buy the Item. 

14. The alternatives were so simiiar that it was hard to select the best one. 

15. I already had something which served as a substitute for this product at home. 

16. I needed to check with someone eise before making a choice. 

17. I don't like shopping in general. 

18. I needed to get other people to agree on the choice. 
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19. I wanted to get someone elsie's heip in making the decision. 

20. I was unsure I would use the product enough to justify buying it. 

21. I wanted to get a better idea of the service offered at different stores. 

22. I had access to a product like this, either at work or somewhere else not at home. 

23. If I was very dissatisfied with the product I purchased I could not afford to buy another. 

24. Shopping for the product was unpieasant. 

25. I wanted to select a product which would make other people think highly of me. 

26. I thought a better product might be introduced soon. 

27. I had made poor purchase decisions in the past. 

28. I was considering spending the money on something which was very different from the product, and 

therefore 

hard to compare with it. 

29. I was concerned that the product would not work satisfactorily. 

30. I thought my preferences might change. 

31. Once the purchase was made, additional effort would stiil be required to instaii and/or learn to use the 

product. 

32. It was difficult to find a place where I could examine or buy the product. 

33. I didn't feei the salespeople were providing accurate information. 

34. The decision depended on another decision which was not yet made. 

35. I was unsure what could go wrong with the product. 

36. A number of peopie gave conflicting advice. 

37. I was concerned that the product was not reliable. 

38. I was not sure which stores carried the product. 

39. I was planning to move and wanted to wait until after I moved to make the purchase. 

40. I felt none of the available brands and models met my needs. 

41. I had a particuiar brand in mind that I wanted to buy, but I couldn't find it. 

42. I didn't know where to go for information. 

43. I hoped the situation for which the product was needed would go away. 

44. I expected to be given the item as a gift. 

45. I needed to know more about what I could use the product for. 

46. I couldn't make the decision on my own, but didn't want to impose on others to get help. 

47. The product was not consistent with the way I view myseif. 

48. The problem/situation for which the product was intended was unpieasant to think about. 

49. I was concerned that my purchase of the product would negatively affect other peoples' opinion of me. 

50. I had trouble picturing myself using the product. 

 

Bron: Greenleaf & Lehmann (1995) 
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Bijlage 2.2: Redenen om de uitgestelde aankoop toch uit te voeren 

 

Delay closure items: 

1. There was a particuiar event or situation in the near future where I would need this product. 

2. The price for the product was iowered in a sale or discount. 

3. I found the brand or model I wanted. 

4. I thought my usage rate for this product was about to increase. 

5. I knew I would be busy in the future and wanted to buy the product now while I had the time. 

6. I was able to justify spending the money. 

7. I encountered a product I realiy liked. 

8. I decided which of the available alternatives I wanted. 

9. I was becoming tired of shopping for the product, and buying the product meant I wouidn't have to shop 

for it 

anymore. 

10. I finally had time to make the purchase. 

11.1 felt like treating myself. , 

12. I felt I was procrastinating excessively. 

13. I was at a location or particular store that was a good place to buy the product, and I wouldn't be back 

for 

some time. 

14. I felt the price of this product had been permanently lowered. 

15. I didn't expect the product would be further improved or upgraded in the near future. 

16. A friend or salesperson gave me advice that helped me decide what I should buy. 

17. I was using another product for the same purpose and became dissatisfied with it. 

18. Someone (e.g., a friend or family member) agreed to help me make the purchase. 

19. I found a reliable store. 

20. I obtained the consent of another person who had to approve the purchase. 

21. My budget or available funds suddenly increased. 

22. A salesperson was particularly nice, helpful, or informative. 

23. Someone who owned this product recommended a brand or model to me. 

24. I had planned all along to defer the purchase until this time. 

25. Someone else I know bought this brand or model, and I liked it. 

26. I no longer had access to the product which had been serving this function. 

27. A special event where I would be able to specify my own present, such as a birthday or Christmas, was 

imminent. 

28. The product I was using for this purpose broke. 

29. The product was becoming difficult to find, and I wanted to buy the product before it became 

unavailable. 

30. I moved, and was waiting until after this move to buy the product. 

31. A new product was introduced that I wanted to buy. 

 
Bron: Greenleaf & Lehmann (1995) 
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Bijlage 3: Aangepaste versie van de enquête 

 
 
Enquête in verband met de aankoop van een eerste wagen. 
 
 
Beste respondent,  

 
 

In het kader van mijn masterproef neem ik enquête's af bij jongeren die maximaal 2 
jaar geleden voor het eerst een auto hebben gekocht. Indien u niet tot die doelgroep 
behoort gelieve deze enquête niet in te vullen, maar eventueel door te sturen naar 
kennissen die hier wel tot kunnen behoren. De vragenlijst bestaat maximaal uit19 
vragen en zal minder dan 10 minuten in beslag nemen.  
 
 
Gelieve deze vragenlijst correct in te vullen en de instructies te volgen. 
 
 
Alvast bedankt! 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

1. Waardoor ontstond bij u de behoefte om voor de eerste keer een wagen aan te kopen? 
Meerdere antwoorden mogelijk. 

 

 

Ik had een auto nodig om naar het werk te gaan 

 � 

 

De auto van m’n ouders die ik gebruikte was stuk  

 � 

 

Door een verhuis  

 � 

 

Om meer zelfstandig te kunnen zijn  

 � 

 

Ik kreeg van m'n ouders de keuze tussen een kot of een auto  

 � 

 

Geen specifieke reden  

 � 

 

Andere  

 � 

  

Welke andere? 

 ______________ 

2. Wie betaalde de auto? Duid slechts één antwoord aan. 

 

Zelf   

 � 

Ouders  

 � 

Samen  

 � 

Ouders hebben me dat geld geleend  

 � 

Andere  

 � 

  

Welke andere 

 ______________ 
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3. Op welke manier bent u op zoek gegaan naar informatie over de bestaande mogelijkheden? 
Meerdere antwoorden mogelijk. 

 

Professioneel advies van verkopers   

 � 

Reclameboodschappen op Radio & tv  

 � 

Krantenartikels over auto’s  

 � 

Artikels in het magazine AUTOWERELD  

 � 

Artikels in het magazine AUTOGIDS   

 � 

Vrienden, kennis, familieleden (behalve ouders)  

 � 

Ouders  

 � 

Websites van producenten  

 � 

Discussieforums over auto’s op het internet  

 � 

Andere  

 � 

  

Welke andere? 

 _______________ 

 
 
 

4. Aan welke van die bronnen, die u heeft aangeduid, hecht u het meeste belang? Maar 1 
antwoord mogelijk. 

   � 

Professioneel advies van verkopers  
 � 

Reclameboodschappen op Radio & tv 
 � 

Krantenartikels over auto’s 

 � 

Artikels in autowereld magazine 

 � 

Artikels in autogids  
 � 

Vrienden, kennis, familieleden (behalve ouders) 
 � 

Ouders 

 � 

Websites van producenten 

 � 

Discussieforums over auto’s op het internet 
 � 

 {Q3.a} 
 � 

 
 

5. Heeft u bij u zoektocht naar informatie gebruik gemaakt van internet? 

 

 

Ja  

 � 

 

Neen 

  

 � 

 
6. Wat was het doel van uw zoektocht op het internet? Meerdere antwoorden mogelijk. 

 

Vergelijken van merken  

 � 

Nieuwe merken ontdekken  

 � 

Andere  

 � 

  

Welke andere? 

 _________________ 
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7. Hebt u een nieuwe of een occasie wagen gekocht? 

 

Nieuw 

 � 

Occasie 

 � 

 
 
 

8. Hoe bent u op zoek gegaan naar informatie over occasiewagens? Meerdere antwoorden 
mogelijk. 

 

Via plaatselijke handelaren van occasiewagens  

 � 

Advertenties in de krant  

 � 

Advertenties in automagazines  

 � 

www.autozone.be  

 � 

AutoScout24.be  

 � 

www.TopCar.be  

 � 

www.vlanauto.be  

 � 

www.vroom.be  

 � 

www.2dehands.be  

 � 

www.tweedehands.net  

 � 

auto.spotter.be  
 � 

www.hebbes.be/auto  

 � 

www.cardoen.be  

 � 

andere  

 � 

  

Welke andere? 

 ________________ 

 
 
 

9. Heeft u meerdere auto's in overweging genomen? Zoja, welke 3 waren volgens u de 
grootste kanshebbers om door u gekocht te worden? 

 

 

Neen, ik heb niet getwijfeld  

 � 

 

Ja  

 � 

  

Merk + model 1 

 ________________ 

  

Merk + model 2 

 ________________ 

  

Merk + model 3 

 ________________ 

 
 
 

10. Welke wagen heeft u gekocht? Merk + model. 

  

 

______________________________________________________________________ 
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11. In welke mate vindt u volgende factoren belangrijk bij de aankoop van EEN wagen? 

 

 

uiterst 
belangrijk 

belangrijk eerder 
belangrijk 

noch 
belangrijk, 
nog niet 

belangrijk 

eerder 
onbelangrijk 

onbelangrijk zeer 
onbelangrijk 

Geluiddemping 

 �  �  �  �  �  �  � 

Wegligging  
 �  �  �  �  �  �  � 

Vermogen  
 �  �  �  �  �  �  � 

Rijplezier 
 �  �  �  �  �  �  � 

Comfort  
 �  �  �  �  �  �  � 

Wendbaarheid 

 �  �  �  �  �  �  � 

Statussymbool 
 �  �  �  �  �  �  � 

Nabijheid van garage 

 �  �  �  �  �  �  � 

Interieurontwerp 

 �  �  �  �  �  �  � 

Imago 

 �  �  �  �  �  �  � 

Uitzicht van de auto 

 �  �  �  �  �  �  � 

Betrouwbaarheid  
 �  �  �  �  �  �  � 

Avontuurlijkheid auto 

 �  �  �  �  �  �  � 

Productiekwaliteit  
 �  �  �  �  �  �  � 

Land van oorsprong  
 �  �  �  �  �  �  � 

Merk 

 �  �  �  �  �  �  � 

Veiligheid  
 �  �  �  �  �  �  � 

Aantrekkelijkheid auto 

 �  �  �  �  �  �  � 

Prijs  
 �  �  �  �  �  �  � 

Dealerkwaliteit 
 �  �  �  �  �  �  � 

Ruime standaarduitrusting 

 �  �  �  �  �  �  � 

Milieuvriendelijkheid 

 �  �  �  �  �  �  � 

Laag brandstofverbruik 

 �  �  �  �  �  �  � 

Lange garantieperiode 

 �  �  �  �  �  �  � 

Latere overnameprijs 

 �  �  �  �  �  �  � 

Trendy, jonge auto 

 �  �  �  �  �  �  � 
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12. In welke mate voldoet uw {Q10} volgens u aan deze factoren 

 

 

Uitstekend goed eerder goed noch goed, 
noch niet 

goed 

eerder slecht slecht zeer slecht 

Geluiddemping 

 �  �  �  �  �  �  � 

Wegligging 

 �  �  �  �  �  �  � 

Vermogen 

 �  �  �  �  �  �  � 

Rijplezier 
 �  �  �  �  �  �  � 

Comfort 
 �  �  �  �  �  �  � 

Wendbaarheid 

 �  �  �  �  �  �  � 

Statussymbool 
 �  �  �  �  �  �  � 

Nabijheid van garage 

 �  �  �  �  �  �  � 

Interieurontwerp 

 �  �  �  �  �  �  � 

Imago 

 �  �  �  �  �  �  � 

Uitzicht van de auto 

 �  �  �  �  �  �  � 

Betrouwbaarheid 

 �  �  �  �  �  �  � 

Avontuurlijkheid auto 

 �  �  �  �  �  �  � 

Productiekwaliteit 
 �  �  �  �  �  �  � 

Lang van oorsprong 

 �  �  �  �  �  �  � 

Merk 

 �  �  �  �  �  �  � 

Veiligheid 

 �  �  �  �  �  �  � 

Aantrekkelijkheid auto 

 �  �  �  �  �  �  � 

Prijs 

 �  �  �  �  �  �  � 

Dealerkwaliteit 
 �  �  �  �  �  �  � 

Ruime standaarduitrusting 

 �  �  �  �  �  �  � 

Milieuvriendelijkheid 

 �  �  �  �  �  �  � 

Laag brandstofverbruik 

 �  �  �  �  �  �  � 

Lange garantieperiode 

 �  �  �  �  �  �  � 

Latere overnameprijs 

 �  �  �  �  �  �  � 

Trendy, jonge auto 

 �  �  �  �  �  �  � 

 
 

13. Zijn er andere dan hierboven genoemde eigenschappen waarom u voor uw {Q10} heeft 
gekozen? 

 

Neen  

 � 

Ja  

 � 

  

Welke? 

 ________________ 

 
 

14. U heeft volgende merken en modellen in overweging genomen om aan te kopen. {Q9.a}, 
{Q9.b} en {Q9.c} . Indien uw {Q10} niet beschikbaar zou zijn, welke zou u dan gekozen 
hebben. 

 

 

 ____________________________________________________________________ 
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15. Wat zijn de redenen waarom u uiteindelijk niet gekozen heeft voor: {Q14} ? 

 

 _____________________________________________________________________ 

 
 

16. In welke mate bent u tevreden over uw aankoop? 

 

 

zeer tevreden 

 

eerder tevreden 

 

noch tevreden, 
noch 

ontevreden 

 

eerder 
ontevreden 

 

zeer ontevreden 

Tevredenheid 

 �   �   �   �   � 

 
 

17. Wat zijn de 3 sterkste eigenschappen van uw {Q10} ? 

 

 

geluiddemping 

 �  

productiekwaliteit 
 � 

 

wegligging  
 �  

land van oorsprong 

 � 

 

vermogen 

 �  

Merk 
veiligheid 

 � 

 

rijplezier 
 �  

aantrekkelijkheid auto 

 � 

 

comfort 
 �  

prijs 

 � 

 

wendbaarheid 

 �  

dealerkwaliteit 
 � 

 

statussymbool 
 �  

ruime standaarduitrusting 

 � 

 

nabijheid garage 

 �  

milieuvriendelijk 

 � 

 

interieurontwerp 

 �  

laag brandstofverbruik 

 � 

 

imago 

 �  

lange garantieperiode 

 � 

 

uitzicht van de auto 

 �  

latere overnameprijs 

 � 

 

betrouwbaarheid 

 �  

jonge, trendy auto 

 � 

 

avontuurlijkheid auto 

 �    

 
 

18. Wat is uw geslacht? 

 

 

Man  

 � 

 

Vrouw  

 � 

 
 

19. Wat is uw woonplaats? Vul hieronder enkel de postcode in. 

  

_______ 

 
 

Bedankt voor uw medewerking! 
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Bijlage 4: Frequenties 

 
 

Bijlage 4.1: Frequentie van de redenen die leiden tot de aankoop 

 

 
 
 
 

Bijlage 4.2: Financiële aspect 

 

Q2wie_betaalde 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Zelf 32 42,7 42,7 42,7 

Ouders 22 29,3 29,3 72,0 

Samen 14 18,7 18,7 90,7 

Ouders hebben me dat geld 

geleend 

6 8,0 8,0 98,7 

Andere 1 1,3 1,3 100,0 

Total 75 100,0 100,0  

0 10 20 30 40 50

werk

verhuis

zelfstandig

auto ouders stuk

auto-kot

geen reden

andere

percentage

aantal



- 13 - 
 

Bijlage 4.3: Frequentie van het gebruik van informatiebronnen 

 

 

 

  

0 10 20 30 40 50
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Andere 
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Bijlage 4.4 Frequenties van het belang van informatiebronnen 

 

Q4belang_infobronnen 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Professioneel advies van 

verkopers 

5 6,7 7,6 7,6 

Artikels in autogids 2 2,7 3,0 10,6 

Vrienden, kennis, 

familieleden (behalve ouders) 

14 18,7 21,2 31,8 

Ouders 21 28,0 31,8 63,6 

Websites van producenten 5 6,7 7,6 71,2 

Discussieforums over auto’s 

op het internet 

11 14,7 16,7 87,9 

Andere 8 10,7 12,1 100,0 

Total 66 88,0 100,0  

Missing System 9 12,0   

Total 75 100,0   

 

  

Bijlage 4.5: Het gebruik van internet 

 

Q5gebruik_internet 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ja 58 77,3 78,4 78,4 

neen 16 21,3 21,6 100,0 

Total 74 98,7 100,0  

Missing System 1 1,3   

Total 75 100,0   

 



- 15 - 
 

 

Bijlage 4.6: Zoekacties van consumenten op het internet 

 

Zoekactie frequentie 

Vergelijken van merken 46 

ontdekken nieuwe merken 8 

andere 10 

 

 
 
 
 

Bijlage 4.7: Frequentietabel occasie of nieuwe wagen 

 

Q7occasie_nieuw 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid nieuw 21 28,0 28,4 28,4 

occasie 53 70,7 71,6 100,0 

Total 74 98,7 100,0  

Missing System 1 1,3   

Total 75 100,0   
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Bijlage 4.8: Frequenties informatiebronnen occasiewagens 

 

 

Infobron occasiewagen frequentie 

plaatselijke handelaren 32 

advertenties in krant 15 

advertenties in automagazines 3 

autozone.be 23 

autoscout.be 14 

TopCar.be 2 

VlanAuto.be 11 

vroom.be 4 

2dehands.be 15 

tweedehands.net 5 

autospotter.be 5 

hebbes.be 14 

cardoen.be 9 

andere 18 

 
 
 
Bijlage 4.9: Twijfelen tussen verschillende merken voor de aankoop 

 

Q9twijfel 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid neen, niet getwijfeld 32 42,7 43,2 43,2 

ja 42 56,0 56,8 100,0 

Total 74 98,7 100,0  

Missing System 1 1,3   

Total 75 100,0   
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Bijlage 4.10: Frequentie van de gekochte merken 

 

 

Bijlage 4.11: Andere beïnvloedende eigenschappen 

 

 

Q13_andere_eigenschappen 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid neen 55 73,3 74,3 74,3 

ja 19 25,3 25,7 100,0 

Total 74 98,7 100,0  

Missing System 1 1,3   

Total 75 100,0   
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Bijlage 4.12: Andere invloeden 

 

 
 
 
 
 
 
 
  

0

1

2

3

4

5

6



- 19 - 
 

 
 

Bijlage 4.13: Merkvoorkeur indien eerste keuze niet beschikbaar 

 

 

Q14welke_indien_niet_beschikbaar 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid vw 6 8,0 14,6 14,6 

Ford 4 5,3 9,8 24,4 

Opel 5 6,7 12,2 36,6 

Renault 3 4,0 7,3 43,9 

Peugeot 7 9,3 17,1 61,0 

Citoën 2 2,7 4,9 65,9 

Toyota 1 1,3 2,4 68,3 

Fiat 1 1,3 2,4 70,7 

Hyundai 1 1,3 2,4 73,2 

Seat 1 1,3 2,4 75,6 

Mini 2 2,7 4,9 80,5 

BMW 1 1,3 2,4 82,9 

Honda 1 1,3 2,4 85,4 

Alfa Romeo 1 1,3 2,4 87,8 

Jeep 1 1,3 2,4 90,2 

weet het niet 4 5,3 9,8 100,0 

Total 41 54,7 100,0  

Missing System 34 45,3   

Total 75 100,0   
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Bijlage 4.14: Frequenties van de tevredenheid 

 

 

Q16_tevredenheid 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid noch tevreden, noch 

ontevreden 

3 4,0 4,1 4,1 

eerder tevreden 33 44,0 44,6 48,6 

zeer tevreden 38 50,7 51,4 100,0 

Total 74 98,7 100,0  

Missing System 1 1,3   

Total 75 100,0   
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Bijlage 5: IP-kaarten 

 

Bijlage 5.1: Volledige IP-kaart van alle data 

 

 

 

 

Bijlage 5.2: Tabel met de eigenschappen per kwadrant van de IP-kaart voor alle data 

 

Doe zo voort Hierop concentreren Lage prioriteit 

Rijplezier Brandstofverbruik Statussymbool 
Betrouwbaarheid  Garantieperiode Land van oorsprong 
Prijs Ruime standaarduitrusting Latere overnameprijs 
Veiligheid  Vermogen Geluiddemping 
Productiekwaliteit Dealerkwaliteit Avontuurlijkheid auto 
Comfort Interieurontwerp Imago 
Wegligging Uitzicht van de auto Milieuvriendelijkheid 
Wendbaarheid Aantrekkelijkheid auto Nabijheid van garage 
 Trendy en jonge auto  Merk 

 

1

2

3

45

6

7

8

9
10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20
21

22

23

24

25

26

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00
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Bijlage 5.3: Tabel met eigenschappen per kwadrant van de IP-kaart voor Volkswagen 

 

Doe zo voort Hierop concentreren Lage prioriteit 
Rijplezier Garantieperiode Geluiddemping 
Prijs Trendy en jonge auto Milieuvriendelijkheid 
Comfort Brandstofverbruik Nabijheid van garage 
Wegligging Aantrekkelijkheid auto Avontuurlijkheid auto 
Merk Vermogen Latere overnameprijs 
Veiligheid Uitzicht van de auto Statussymbool 
Productiekwaliteit Ruime standaarduitrusting Imago 
Betrouwbaarheid Land van oorsprong Interieurontwerp 
Wendbaarheid Dealerkwaliteit  

 

 

Bijlage 5.4: Tabel met eigenschappen per kwadrant van de IP-kaart voor Ford 

 

Doe zo voort Hierop concentreren Lage prioriteit 
Uitzicht van de auto Imago Latere overnameprijs  
Wendbaarheid Brandstofverbruik Statussymbool 
Aantrekkelijkheid auto Garantieperiode Latere overnameprijs 
Prijs Milieuvriendelijkheid Nabijheid van garage 
Statussymbool Dealerkwaliteit Avontuurlijkheid auto 
Wegligging Geluiddemping  
Betrouwbaarheid Ruime standaarduitrusting  
Rijplezier Merk  
Comfort   
Trendy en jonge auto   
Productiekwaliteit   
Interieurontwerp   
Vermogen   
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Bijlage 5.5: Tabel met eigenschappen per kwadrant van de IP-kaart voor Opel 

 

Doe zo voort Hierop concentreren Lage prioriteit 
Veiligheid Wendbaarheid Imago 
Rijplezier Geluiddemping Avontuurlijkheid auto 
Comfort Aantrekkelijkheid auto Statussymbool 
Wegligging Nabijheid van garage Latere overnameprijs 
Prijs Milieuvriendelijkheid Ruime standaarduitrusting 
Productiekwaliteit Uitzicht van de auto Trendy en jonge auto 
Wendbaarheid Garantieperiode Land van oorsprong 
Vermogen Dealerkwaliteit Merk  
Betrouwbaarheid   
Brandstofverbruik   

 

 

Bijlage 5.6: Tabel met eigenschappen per kwadrant van de IP-kaart voor Renault 

Doe zo voort Hierop 
concentreren 

Lage prioriteit Mogelijke 
dooddoener 

 

Betrouwbaarheid Garantieperiode Statussymbool Nabijheid 
van garage  

 

Rijplezier Latere 
overnameprijs 

Trendy en jonge 
auto 

  

Dealerkwaliteit Veiligheid Land van oorsprong   
Prijs Aantrekkelijkheid 

auto 
Geluiddemping   

Productiekwaliteit Vermogen Merk   
Brandstofverbruik Wegligging Imago   
Wendbaarheid Ruime 

standaarduitrusting 
Avontuurlijkheid 
auto 

  

Comfort  Milieuvriendelijkheid   
  Uitzicht van de auto   
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Bijlage 6: Clustering 

 

Bijlage 6.1: Ward linkage  

 

° Verkorte versie van het agglomeratieschema 

 

Agglomeration Schedule 

Stage 

Cluster Combined 

Coefficients 

Stage Cluster First Appears 

Next Stage Cluster 1 Cluster 2 Cluster 1 Cluster 2 

1 54 66 8,000 0 0 8 

2 27 67 16,500 0 0 33 

3 

… 

15 

… 

17 

… 

25,000 

… 

0 

… 

0 

… 

7 

… 

60 5 6 1673,772 56 57 65 

61 10 59 1762,468 59 0 63 

62 3 11 1855,618 58 44 64 

63 4 10 1950,382 0 61 66 

64 3 9 2049,394 62 53 67 

65 5 12 2184,778 60 54 68 

66 2 4 2327,062 51 63 68 

67 3 7 2548,039 64 0 69 

68 2 5 2961,235 66 65 69 

69 2 3 3652,100 68 67 0 

 



- 25 - 
 

° Vereenvoudigd dendogram 
 

                      Rescaled Distance Cluster Combine 

 

   C A S E    0         5        10        15        20        25 

  Label  Num  +---------+---------+---------+---------+---------+ 

 

          54   -+ 

          66   -+ 

          72   -+ 

          19   -+-+ 

          34   -+ | 

          74   -+ | 

          24   -+-+-+ 

          69   -+ | | 

           6   -+ | | 

          16   -+ | | 

          50   -+-+ +---+ 

           8   -+   |   | 

          73   -+   |   | 

          20   -+-+     | 

          56   -+ |     +-------------------+ 

           5   -+ |     |                   | 

          36   -+       |                   | 

          53   -+-+     |                   | 

          64   -+ |     |                   | 

          12   -+ +-----+                   | 

          71   -+ |                         | 

          37   -+-+                         | 

          48   -+ |                         +-------------------+ 

          55   ---+                         |                   | 

          39   ---+                         |                   | 

          52   ---+                         |                   | 

          22   -+-+-----+                   |                   | 

          33   -+ |     |                   |                   | 

          41   -+       |                   |                   | 

          43   -+       +-------------------+                   | 

          35   -+       |                                       | 

          25   -+-+ | | |                                       | 

          30   -+   | +-+                                       | 

          31   -+     +-------+                                 | 

          65   -+-----+       |                                 | 

          28   -+     |       |                                 | 

          46   -+-+   |       |                                 | 

          70   -+ |   |       |                                 | 

          68   ---+   |       |                                 | 

          13   -+-+---+       |                                 | 

          47   -+ |           +---------------------------------+ 

          27   -+ |           | 

          67   -+ |           | 

           3   -+-+           | 

          21   -+             | 

          45   -+             | 

          44   -+             | 

           7   ---------------+ 
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Bijlage 6.2: Niet-hiërarchische clustering – K-means methode 

 

° De uiteindelijke clustercentra 

 

Final Cluster Centers 

 Cluster 

 1 2 3 

I_Geluiddemping 5 3 3 

I_Wegligging 6 4 5 

I_Vermogen 5 4 5 

I_Rijplezier 6 5 6 

I_Comfort 6 5 6 

I_Wendbaarheid 6 4 5 

I_Statussymbool 4 2 5 

I_Nabijheid_garage 5 4 3 

I_Interieurontwerp 5 3 5 

I_Imago 4 3 5 

I_Uitzicht_auto 6 3 6 

I_Betrouwbaarheid 6 5 6 

I_Avontuurlijkheid_auto 4 2 5 

I_Productiekwaliteit 6 5 5 

I_Land_oorsprong 4 3 4 

I_Merk 5 3 5 

I_Veiligheid 7 5 5 

I_Aantrekkelijkheid_auto 6 3 6 

I_Prijs 6 7 6 

I_Dealerkwaliteit 6 4 4 

I_Ruime_standaarduitrusting 5 3 4 

I_Milieuvriendelijkheid 5 4 3 

I_Laag_brandstofverbruik 6 5 4 

I_Garantieperiode 6 4 3 

I_Latere_overnameprijs 5 3 3 

I_Trendy_jonge_auto 5 2 5 
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°Afstanden tussen de uiteindelijke clustercentra 

 

 

Distances between Final Cluster Centers 

Cluster 1 2 3 

1    

2 8,724   

3 5,925 7,586  

 

 

 

° Aantal cases per cluster 

 

 

Number of Cases in each 

Cluster 

Cluster 1 32,000 

2 15,000 

3 23,000 

Valid 70,000 

Missing 5,000 
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° De ANOVA tabel 
 

 

ANOVA 

  Cluster Error 

F Sig. 
  Mean 

Square df 
Mean 

Square df 

I_Geluiddemping 17,184 2 1,590 67 10,810 ,000 

I_Wegligging 11,596 2 1,137 67 10,198 ,000 

I_Vermogen 16,035 2 1,352 67 11,862 ,000 

I_Rijplezier 12,863 2 ,920 67 13,981 ,000 

I_Comfort 9,586 2 ,913 67 10,499 ,000 

I_Wendbaarheid 8,149 2 1,365 67 5,968 ,004 

I_Statussymbool 28,357 2 1,971 67 14,384 ,000 

I_Nabijheid_garage 17,564 2 1,920 67 9,148 ,000 

I_Interieurontwerp 27,149 2 1,191 67 22,802 ,000 

I_Imago 25,645 2 1,359 67 18,871 ,000 

I_Uitzicht_auto 41,463 2 ,968 67 42,840 ,000 

I_Betrouwbaarheid 4,920 2 ,793 67 6,202 ,003 

I_Avontuurlijkheid_auto 30,153 2 1,889 67 15,962 ,000 

I_Productiekwaliteit 8,840 2 1,375 67 6,431 ,003 

I_Land_oorsprong 5,429 2 2,695 67 2,014 ,141 

I_Merk 12,278 2 1,944 67 6,316 ,003 

I_Veiligheid 10,675 2 1,178 67 9,059 ,000 

I_Aantrekkelijkheid_auto 37,750 2 1,061 67 35,580 ,000 

I_Prijs 6,194 2 1,007 67 6,153 ,004 

I_Dealerkwaliteit 18,741 2 1,605 67 11,680 ,000 

I_Ruime_standaarduitrusting 28,431 2 1,228 67 23,150 ,000 

I_Milieuvriendelijkheid 34,997 2 1,524 67 22,971 ,000 

I_Laag_brandstofverbruik 35,779 2 1,347 67 26,568 ,000 

I_Garantieperiode 42,826 2 1,495 67 28,639 ,000 

I_Latere_overnameprijs 42,334 2 1,588 67 26,654 ,000 

I_Trendy_jonge_auto 52,348 2 1,563 67 33,484 ,000 

The F tests should be used only for descriptive purposes because the clusters have been chosen to 
maximize the differences among cases in different clusters. The observed significance levels are not 
corrected for this and thus cannot be interpreted as tests of the hypothesis that the cluster means are equal. 
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° Welke cases deel uitmaken van welke cluster 
 
Case 
Nr Cluster Distance 

Case 
Nr Cluster Distance 

Case 
Nr Cluster Distance 

1 . . 26 3 6,095 51 . . 

2 3 4,565 27 2 3,945 52 3 6,529 

3 2 5,363 28 2 5,765 53 1 7,215 

4 3 9,894 29 1 4,322 54 3 4,376 

5 1 5,645 30 3 6,745 55 1 6,456 

6 1 4,930 31 2 5,480 56 1 5,628 

7 2 13,780 32 3 5,925 57 1 5,453 

8 1 5,430 33 3 4,761 58 1 5,689 

9 2 7,007 34 1 3,587 59 3 9,533 

10 3 6,742 35 1 6,239 60 1 5,237 

11 2 4,923 36 1 5,355 61 1 5,584 

12 1 3,831 37 1 4,278 62 3 7,806 

13 2 4,301 38 3 7,952 63 . . 

14 1 7,331 39 3 6,677 64 1 8,444 

15 3 4,265 40 3 6,363 65 2 6,676 

16 1 6,164 41 3 4,464 66 3 2,800 

17 3 4,239 42 . . 67 2 4,446 

18 1 5,656 43 3 5,006 68 2 7,400 

19 3 4,784 44 2 5,636 69 1 4,107 

20 1 5,030 45 2 4,513 70 2 5,936 

21 1 5,683 46 1 6,451 71 1 5,098 

22 3 5,506 47 2 5,724 72 1 4,775 

23 3 5,264 48 1 7,271 73 1 5,952 

24 1 3,587 49 . . 74 1 3,210 

25 3 5,411 50 1 5,700 75 1 3,951 
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Bijlage 6.3: K-means clustering met 4 clusters 

 

° Welke cases deel uitmaken van welke cluster 
 
Case 
Nr Cluster Distance 

Case 
Nr Cluster Distance 

Case 
Nr Cluster Distance 

1 . . 26 4 6,387 51 . . 

2 3 4,675 27 4 3,064 52 3 6,582 

3 4 4,57 28 4 5,735 53 1 6,81 

4 3 9,834 29 1 4,304 54 3 4,566 

5 4 5,7 30 3 6,524 55 1 6,388 

6 1 4,624 31 4 5,558 56 1 5,869 

7 2 0 32 3 5,728 57 1 5,57 

8 1 5,518 33 3 4,805 58 4 5,795 

9 4 7,943 34 1 3,648 59 3 9,436 

10 3 6,615 35 1 6,394 60 1 5,219 

11 4 5,309 36 1 5,314 61 1 5,845 

12 1 3,488 37 1 4,152 62 3 7,779 

13 4 5,252 38 3 7,874 63 . . 

14 1 7,257 39 3 6,636 64 1 8,033 

15 4 4,526 40 3 6,328 65 4 7,854 

16 1 6,292 41 3 4,649 66 3 2,894 

17 3 4,561 42 . . 67 4 4,334 

18 1 5,771 43 3 5,099 68 4 7,162 

19 3 4,7 44 4 4,763 69 1 4,16 

20 1 5,314 45 4 3,404 70 4 5,271 

21 4 4,753 46 4 6,418 71 1 4,879 

22 3 5,652 47 4 6,433 72 1 4,901 

23 3 5,187 48 1 7,047 73 1 6,096 

24 1 3,559 49 . . 74 1 3,109 

25 3 5,269 50 1 5,55 75 1 4,091 
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° Tabel met de uiteindelijke clustercentra 

 

Final Cluster Centers 

 Cluster 

 1 2 3 4 

I_Geluiddemping 5 1 3 4 

I_Wegligging 6 1 6 5 

I_Vermogen 5 1 6 4 

I_Rijplezier 6 1 6 5 

I_Comfort 6 1 6 5 

I_Wendbaarheid 6 1 5 5 

I_Statussymbool 4 1 5 2 

I_Nabijheid_garage 5 1 3 4 

I_Interieurontwerp 5 1 5 3 

I_Imago 5 1 5 3 

I_Uitzicht_auto 6 1 6 4 

I_Betrouwbaarheid 6 5 6 6 

I_Avontuurlijkheid_auto 4 1 5 3 

I_Productiekwaliteit 6 1 5 5 

I_Land_oorsprong 4 1 4 3 

I_Merk 5 1 5 4 

I_Veiligheid 7 1 5 6 

I_Aantrekkelijkheid_auto 6 1 6 4 

I_Prijs 6 7 6 6 

I_Dealerkwaliteit 6 1 4 5 

I_Ruime_standaarduitrusting 6 1 4 4 

I_Milieuvriendelijkheid 6 1 3 4 

I_Laag_brandstofverbruik 6 1 4 5 

I_Garantieperiode 6 1 3 4 

I_Latere_overnameprijs 5 1 3 4 

I_Trendy_jonge_auto 6 1 5 3 
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° Afstanden tussen de uiteindelijke clustercentra 

 

Distances between Final Cluster Centers 

Cluster 1 2 3 4 

1     

2 22,117    

3 6,107 18,788   

4 7,278 15,543 6,618  

 

 
 
 
 
° Het aantal cases per cluster 

 

Number of Cases in each 

Cluster 

Cluster 1 28,000 

2 1,000 

3 21,000 

4 20,000 

Valid 70,000 

Missing 5,000 
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° De Anova tabel van een oplossing met 4 clusters 

ANOVA 

 Cluster Error 

F Sig.  Mean Square df Mean Square df 

I_Geluiddemping 12,687 3 1,558 66 8,145 ,000 

I_Wegligging 12,656 3 ,930 66 13,604 ,000 

I_Vermogen 13,945 3 1,224 66 11,390 ,000 

I_Rijplezier 14,740 3 ,654 66 22,544 ,000 

I_Comfort 14,371 3 ,564 66 25,478 ,000 

I_Wendbaarheid 8,897 3 1,229 66 7,241 ,000 

I_Statussymbool 18,549 3 2,017 66 9,194 ,000 

I_Nabijheid_garage 14,368 3 1,828 66 7,859 ,000 

I_Interieurontwerp 20,529 3 1,098 66 18,692 ,000 

I_Imago 22,102 3 1,152 66 19,184 ,000 

I_Uitzicht_auto 30,885 3 ,835 66 36,983 ,000 

I_Betrouwbaarheid 3,452 3 ,797 66 4,328 ,008 

I_Avontuurlijkheid_auto 23,100 3 1,781 66 12,967 ,000 

I_Productiekwaliteit 11,726 3 1,130 66 10,375 ,000 

I_Land_oorsprong 4,212 3 2,709 66 1,555 ,209 

I_Merk 9,921 3 1,895 66 5,236 ,003 

I_Veiligheid 14,033 3 ,882 66 15,914 ,000 

I_Aantrekkelijkheid_auto 25,633 3 1,056 66 24,276 ,000 

I_Prijs 2,375 3 1,102 66 2,156 ,102 

I_Dealerkwaliteit 15,614 3 1,487 66 10,500 ,000 

I_Ruime_standaarduitrusting 17,044 3 1,333 66 12,782 ,000 

I_Milieuvriendelijkheid 25,154 3 1,464 66 17,184 ,000 

I_Laag_brandstofverbruik 28,517 3 1,155 66 24,688 ,000 

I_Garantieperiode 32,929 3 1,319 66 24,964 ,000 

I_Latere_overnameprijs 27,883 3 1,628 66 17,128 ,000 

I_Trendy_jonge_auto 31,466 3 1,743 66 18,052 ,000 

The F tests should be used only for descriptive purposes because the clusters have been chosen to maximize the 

differences among cases in different clusters. The observed significance levels are not corrected for this and thus 

cannot be interpreted as tests of the hypothesis that the cluster means are equal. 
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Bijlage 6.4: Vergelijking tussen alle data en cluster 1 

 

Vraag Antwoord ALL DATA Cluster 1 

Koopredenen werk 40 46,4 

in % auto ouders stuk 1,3 0 

 

verhuis 8 7,1 

 

zelfstandig 44 42,9 

 

kot_auto 24 28,6 

 

geen reden 6,7 10,7 

  andere 13,3 17,9 

Wie betaalde Zelf 42,7 32,1 

in % Ouders 29,3 35,7 

 

Samen 18,7 25,0 

 

Ouders hebben me dat 
geld geleend 

8,0 3,6 

  Andere 1,3 3,6 

Infobron 

Professioneel advies van 
verkopers 

7,6 4,2 

in % Artikels in autogids 3,0 4,2 

 

Vrienden, kennis, 
familieleden (behalve 
ouders) 

21,2 25,0 

 

Ouders 31,8 37,5 

 

Websites van 
producenten 

7,6 4,2 

 

Discussieforums over 
auto’s op het internet 

16,7 16,7 

  Andere 12,1 8,3 

Internet gebruikt ja 78,4 85,7 

  neen 21,6 14,3 

Wat voor auto occasie 71,6 60,7 

  nieuw 28,4 39,3 

Getwijfeld ja 56,8 71,4 

  neen 43,2 28,6 

Tevredenheid 

noch tevreden, noch 
ontevreden 

4,1 3,6 

in % eerder tevreden 44,6 39,3 

  zeer tevreden 51,4 57,1 

geslacht man 55,4 35,7 

in % vrouw 44,6 64,3 
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Bijlage 6.5: Vergelijking tussen alle data en cluster 3 

 

Vraag Antwoord ALL DATA Cluster 3 

Koopredenen werk 40 28,6 

in % auto ouders stuk 1,3 0 

 

verhuis 8 0 

 

zelfstandig 44 42,9 

 

kot_auto 24 28,6 

 

geen reden 6,7 4,8 

  andere 13,3 19 

Wie betaalde Zelf 42,7 33,3 

in % Ouders 29,3 38,1 

 

Samen 18,7 19,0 

 

Ouders hebben me dat 
geld geleend 

8,0 9,5 

  Andere 1,3 0 

Infobron 

Professioneel advies van 
verkopers 

7,6 5,0 

in % Artikels in autogids 3,0 5,0 

 

Vrienden, kennis, 
familieleden (behalve 
ouders) 

21,2 15,0 

 

Ouders 31,8 25,0 

 

Websites van 
producenten 

7,6 20,0 

 

Discussieforums over 
auto’s op het internet 

16,7 20,0 

  Andere 12,1 10,0 

Internet gebruikt ja 78,4 81 

  neen 21,6 19 

Wat voor auto occasie 71,6 71,4 

  nieuw 28,4 28,6 

Getwijfeld ja 56,8 61,9 

  neen 43,2 38,1 

Tevredenheid 

noch tevreden, noch 
ontevreden 

4,1 ,0 

in % eerder tevreden 44,6 33,3 

  zeer tevreden 51,4 66,7 

geslacht man 55,4 71,4 

in % vrouw 44,6 28,6 
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Bijlage 6.6: Vergelijking tussen alle data en cluster 3 

 

Vraag Antwoord ALL DATA Cluster 4 

Koopredenen werk 40 42,1 

in % auto ouders stuk 1,3 5 

 

verhuis 8 15 

 

zelfstandig 44 40 

 

kot_auto 24 20 

 

geen reden 6,7 0 

  andere 13,3 5 

Wie betaalde Zelf 42,7 65,0 

in % Ouders 29,3 20,0 

 

Samen 18,7 5,0 

 

Ouders hebben me dat 
geld geleend 

8,0 10,0 

  Andere 1,3 ,0 

Infobron 

Professioneel advies van 
verkopers 

7,6 11,1 

in % Artikels in autogids 3,0 ,0 

 

Vrienden, kennis, 
familieleden (behalve 
ouders) 

21,2 16,7 

 

Ouders 31,8 38,9 

 

Websites van 
producenten 

7,6 ,0 

 

Discussieforums over 
auto’s op het internet 

16,7 11,1 

  Andere 12,1 22,2 

Internet gebruikt ja 78,4 65,0 

  neen 21,6 35,0 

Wat voor auto occasie 71,6 85,0 

  nieuw 28,4 15,0 

Getwijfeld ja 56,8 65,0 

  neen 43,2 35,0 

Tevredenheid 

noch tevreden, noch 
ontevreden 

4,1 10,0 

in % eerder tevreden 44,6 55 

  zeer tevreden 51,4 35 

geslacht man 55,4 65,0 

in % vrouw 44,6 35,0 
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Bijlage 7: Factoranalyse voor belangrijkheid kenmerken 

 

Bijlage 7.1: Scree plot 

 

 

 

Bijlage 7.2: Totale verklaarde variantie 

 

Component 

Initial Eigenvalues 
Extraction Sums of Squared 

Loadings 
Rotation Sums of Squared 

Loadings 

Total 
% of 

Variance 
Cumulative 

% Total 
% of 

Variance 
Cumulative 

% Total 
% of 

Variance 
Cumulative 

% 

1 
9,002 37,509 37,509 9,002 37,509 37,509 5,56 23,167 23,167 

2 
3,54 14,75 52,259 3,54 14,75 52,259 4,777 19,904 43,07 

3 
1,63 6,792 59,051 1,63 6,792 59,051 3,346 13,94 57,01 

4 
1,555 6,479 65,53 1,555 6,479 65,53 2,045 8,519 65,53 

Component Number

242322212019181716151413121110987654321

E
ig

e
n

v
a

lu
e

10

8

6

4

2

0

Scree Plot
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Bijlage 7.3: Tabel met communaliteiten 

 

 Initial Extraction 

I_Wegligging 1,000 ,707 

I_Vermogen 1,000 ,536 

I_Rijplezier 1,000 ,734 

I_Comfort 1,000 ,729 

I_Wendbaarheid 1,000 ,706 

I_Statussymbool 1,000 ,600 

I_Nabijheid_garage 1,000 ,467 

I_Interieurontwerp 1,000 ,693 
I_Imago 1,000 ,704 

I_Uitzicht_auto 1,000 ,786 

I_Betrouwbaarheid 1,000 ,525 

I_Avontuurlijkheid_auto 1,000 ,563 

I_Productiekwaliteit 1,000 ,765 

I_Land_oorsprong 1,000 ,797 

I_Merk 1,000 ,694 

I_Veiligheid 1,000 ,541 

I_Aantrekkelijkheid_auto 1,000 ,719 

I_Dealerkwaliteit 1,000 ,522 

I_Ruime_standaarduitrusting 1,000 ,611 

I_Milieuvriendelijkheid 1,000 ,668 

I_Laag_brandstofverbruik 1,000 ,748 

I_Garantieperiode 1,000 ,675 

I_Latere_overnameprijs 1,000 ,572 

I_Trendy_jonge_auto 1,000 ,664 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
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Bijlage 8: MDS-analyse 

 

Bijlage 8.1: Kruistabel van de merken die het meest samen voorkomen 

 

  
 

 

Proximities

.

4,000 .

6,000 3,000 .

3,000 1,000 3,000 .

2,000 2,000 4,000 1,000 .

1,000 2,000 3,000 2,000 4,000 .

3,000 1,000 2,000 1,000 1,000 1,000 .

2,000 2,000 ,000 ,000 2,000 . 2,000 .

VW

Ford

Opel

Renault 

Peugeot 
Citroën

Fiat 
Seat

VW Ford Opel Renault Peugeot Citroën Fiat Seat 

Treatment of missing values: Passive.
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