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KANTTEKENINGEN BIJDEBESCHOUWINGENVANVAN DENBIGGELAAR
OVERHETKONSUMPTIEBELEID

1.Inleiding
VandenBiggelaarbehandelthetprobleemdatKonsumenten
indemarktwordengemanipuleerd door reklameenmet
Produktenwaarvanhetmaatschappelijk nut twijfelachtig
is.Deproducenten,aldusVandenBiggelaar,verwerven
doormarktonderzoek selektief die informatie vankonsumenten,die zijinhetkadervanhunmarktstrategie nodig
hebben.Daarentegenheeftdekonsumentgeenmogelijkheid
om deproducent zotebeïnvloeden,datdeproduktenbeter
aanwezenlijkekonsumentenbehoeftenwordenaangepast.
DeomvangvandedoorVandenBiggelaar geschetste
problemenvaltmoeilijkvasttestellen.Ikvermoed
echterdatiedereengraagdergelijkeproblemen,in
zoverre zijzichvoordoen,zalwillenoplossen.Omdie
reden isdebeschouwing vanVandenBiggelaar eenstimulerendeenkreatieve bijdrage.Inhoeverremenhetmet
zijnkonkretebeleidsvoorstellen eens is,hangtnaar
mijnmeningvooralafvandematewaarinmen zijnuitgangspunten onderschrijft.Daaromwil ikeerstingaanop
eenaantaluitgangspunten vooraleerkommentaarteleveren
op zijnkonkretebeleidsvoorstellen.Totslotzalik
enkele suggesties doenvoorvermindering vandeproblematiekdiehier aandeordewordt gesteld.
Kommentaaropenkeleuitgangspunten van
VandenBiggelaar
2ili_Marketing_als_ondernemin2saktiviteit
DevisievanVandenBiggelaaropmarketing alsondernemingsaktiviteit,inparagraaf 3.3.2."Preferenties en
Marketing" van zijnartikel,deel ikniet.Zijberust
naarmijnmeningopeenoverschatting vandepotentiële
invloedvandemarketing instrumenten,metnamevande
reklame.Marketing,alsdenkwijzeoverdebenadering van
demarkt,heeftalsuitgangspunt dateenonderneming zich
moetaanpassen aandebehoeftenenwensenvande afnemers
die totdedoelgroep vandeonderneming behoren.Dit
gebeurtuiteraard nietuit filantropische overwegingen,
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maaromdatmenverwacht langsdezewegeenbepaaldondernemingsdoel,intermenvanomzet,winstofkontinuïteit,
tekunnen realiseren.Dezebenadering van: "stel jezo
goedmogelijk inopdewensenvan afnemersondernevenvoorwaarde,datdenoodzakelijk geachtewinstwordtgerealiseerd"kandoorslaan naardebenadering: "probeer zoveel
mogelijkwinst temakenondernevenvoorwaarde datdekonsumenthetproduktnogaksepteert".Losvan devraagof
de laatstgenoemdemarketing filosofieveel ondernemingen
aanstaat,lijkt tpepassingervan indepraktijk slechts
mogelijk indien:a)deonderneming dekonsumentenpreferenties inhogematekanbeïnvloeden,b)dekonsument zijn
budgetmetweinigoverlegbesteedt,c)demarktvrijondoorzichtig isend)dekonkurrentie tussen ondernemingen
geringis.
Hetkomtmijvoordatdezepunten a) totenmetd)niet
indiemate gelden,datdekonsumentaandemarketing van
deonderneming "overgeleverd" is.Van denBiggelaar denkt
hierechterandersover.
ada)Reklame.VandenBiggelaar achtde beïnvloedbaarheid
vankonsumentendoorreklameerggroot: "...kangesteld
wordendatbeïnvloeding vandekonsumentenpreferentiesin
belangrijkematedoordereklame geschiedt" (pag.18),
hoewelhijook opmerkt:"...moetgekonstateerdworden
datwetenschappelijk onderzoek naardeeffektenvanreklameophetkoopgedrag nauwelijksheeftplaatsgevonden"
(pag.24).Er zijoverigens opgemerkt,dathetbeïnvloeden
vandepreferenties voordemerkenA,B,C,Dvaneen
bepaaldprodukt nogniethoefttebetekenen,datdekonsumentenbehoeften tenaanzienvandatbetreffende produkt
zichwijzigen.Wijzullenopdezeverfijninghier niet
naderingaan.
Intalrijkeonderzoekingen isstelligeenvraagstimulerende invloed vande reklameopdeaankopenvaneenprodukt
vastgesteld,echternietopeendergelijk overheersende
manier alsikinVandenBiggelaarsbeschouwingen meente
beluisteren.Depraktijk kentoverigensdaarnaast talrijke
voorbeelden,waarinreklame geenofeenweinigstimulerende invloedophetverbruikheeftgehad.
VandenBiggelaarmerktookop:"Maarbovendienwordtde
prijskonkurrentie steedsmeerverdrongen doorreklamekonkurrentie" (pag.23).Zonderdebetekenis vankonkurrentie doormiddelvanreklame tewillenonderkennen,
vraag ikmijafhoedeze stellingbijvoorbeeld terijmen
valtmetdeopkomstvanoplageprijzen georiënteerde
discount-winkels indelevensmiddelendetailhandel,
adb)Deniet-krltischekonsument.Men zoueenkritischer
instellingvandegemiddeldekonsumentwensen.Opvoeding
envoorlichting kunnenhieraaneenbijdrage leveren.De
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marketingpraktijk,denk aandevelemislukkingen van
nieuweProdukten,maaktechterduidelijk datde gemiddelde
konsumentniettemanipuleren istotdeaankoopvan ieder
willekeurig produkt,indieneenonderneming veelreklame
maakt.
adc)Deondoorzichtige markt.Deondoorzichtige markt
lijktinderdaadeenbelangrijk probleem.Alsgevolgvan
degroteveelheidprodukten indemarkt,doordeproduktdifferentiatievanproducenten (merkeni)endoorde
winkeldifferentiatie, zowelnaarwinkeltype (supermarkt,
zelfbedieningswarenhuis ...)alsnaaronderneming (Albert
Heijn,Edah,Spar . . . ) , isdeondoorzichtigheid vande
markttoegenomen.
Tevens zijnveelkonsumptiegoederen zokomplexvansamenstelling,datdegemiddelde konsumentmoeilijk toteen
afgewogenproduktoordeel kankomen.Welmagmenechter
aannemen,datvoorlichting dooronafhankelijkeinstanties,
maarook informatieve reklame envoorlichting vanproducenten enhandel,dezeondoorzichtigheid verminderen,
add)Dekonkurrentie tussendediverseproducentenvan
konsumptiegoederen isbijveelprodukten aanzienlijk.
Redenenhiervoor zijnbijlevensmiddelenondermeereen
stagnerendevraag insamenhangmeteengroteproduktiekapaciteit,meteengroeiende internationalekonkurrentieenmeteenbewustemarketing politiek vande
detailhandel.Delaatste tweepuntenmakenhetook voor
grotebinnenlandse producenten moeilijk omdoormiddel
vanreklame temanipuleren.Ermagwordenopgemerktdat
dekonkurrentie tussenproducentenook gevoerdwordt
opbasisvanprodukteigenschappen dievoordekonsument
aantrekkelijk mogenworden geacht,zoalsdekonkurrentie
opbasisvaneen laagkalorie-gehalte bijbepaalde
voedingsmiddelen.
Doordezekonkurrentiewordthetmoeilijk vooreen
bepaaldeproducentomdekonsument totde aankoopvan
zijnprodukt temanipuleren,indienditproduktgeen
wezenlijkewensenvandekonsumentbevredigt.
De tegenwoordige marktsituatie tenaanzienvandeelementena)totenmetd)beperktnaarmijnmeningdemogelijkhedenvan individueleproducentenomde konsumenten
temanipuleren.
Wel zieik indemarketing als ondernemingsaktiviteit
hetmogelijke probleem,datde totalekonsumptieovermatigwordt gestimuleerd doordatondernemers inonderlingekonkurrentie dingen omdegunstvandekonsument.
Hierbijmoetoverigensgesteldwordendateenhoog
konsumptieniveauop zichgeenprobleemhoefttezijn,
maarweleenbelangrijk maatschappelijkvraagstukwordt,
indiendithoogkonsumptieniveau indeWesterse landen
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totstandkomt tenkostevanhet.konsumptieniveauin
ontwikkelingslanden, tenkostevanhetkonsumptieniveau
voorvolgende generaties (grondstof-,milieuproblematiek),
danweldathierdoor dekonsumptievan "maatschappelijk
minder zinvolle"produktenwordtbevorderd.
2i2i_Marktonderzoek_als_ondernemin2saktiviteit
Debetekenisvanmarktonderzoek bijdeontwikkeling van
nieuweproduktenwordtdoorVandenBiggelaar vooral
gelegdbijdeondersteuning vanhetmarketingplan,
nadatde fasenvanhetontstaanvanhetproduktidee en
vandeproduktontwikkeling achterde rug zijn.Echterook
inde laatstgenoemde,eerste fasen indeontwikkeling van
nieuwe produkten levertmarktonderzoek haarbijdragen
dooronderzoek vanvraagstellingen als:"Sluiteennieuw
produktidee aanopkonsumentenbehoeften?"of "Zijner
nieuwe behoeftenwaarop deproducenten kunneninspelen?".
Mendenkebijvoorbeeld aan groepsdiskussies enaan
koncept-testing.
3.Kanttekeningen bijdebeleidsvoorstellen van
VandenBiggelaar
3.1.Beleidsvoorstellen tenaanzienvanhetmarketing

instr^ment_reklame
Van denBiggelaar formuleerteengrootpakketvan
eisendataaniedere reklame-uiting zoumoetenworden
gesteld.Deeisenvanwaarheid,vanafwezigheid vanmisleidingenvan relevante informatie,onderschrijf ik
gaarne,hoewel ikmebijdelaatsteeisafvraagofdeze
doelmatig inkonkrete voorschriften kanwordenuitgewerkt.
VandenBiggelaar stelt:"Erdienenvoorschriften te
komen,waarindeverplicht testellen informatieslimitatiefworden opgesomd,eventueelgedifferentieerd naar
produktkategorie" (pag.34).Mijnmoeilijkheidmogeik
illustrerenmeteenenkelvoorbeeld.Dekonsumentenprijsbehoort stellig totdezeverplicht testellen
informatie.Maarhoemoetdeproducenteenkonsumentenprijs inzijnreklameopnemen,indiendezeprijsniet
doorhemmaardoordiverse detaillisten op verschillende
wijzewordt vastgesteld?
Men zalzichbovendienmoeten realiseren dat reklame
uiteenlopende funktieskanvervullen,zoals:hetbewust
makenvanhetbestaanvanprodukten,hetverstrekken
van informatieover dewerking vanprodukten,de
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overreding totaankoopvanprodukten.Reklame zaldeze
funktiesookkunnenuitoefenen zonder instrijd tekomen
metdeeisen vanwaarheid,vanafwezigheid vanmisleiding
envan testelleneisenaan ineenreklameboodschap te
ver trekken informatie.Meentmendatreklamevoor
bepaalde produkten inbelangrijkematemaatschappelijk
ongewenste konsumptie totgevolgheeft,bijvoorbeeld bij
sigarettenof sterk alkoholische dranken,dan iser
naarmijnmening slechtséénoplossing:dereklame,
eventueelde reklame inbepaaldemedia,verbieden.

Daterproduktenworden gemaakt,dieoverbodig lijkenen
datanderzijdsproduktenontbreken,waaraanmenopgoede
gronden behoeftemagverwachten,kanbesthetgevalzijn.
Wel zijndemeningenoverdevraagwelke produktenoverbodig zijnenwelkeblinde vlekken inhet produktaanbod
bestaan,sterkpersoonlijk endoordemaatschappijvisie
van debetreffendepersonenbeïnvloed.Dedoor
VandenBiggelaar voorgestelde "demokratisering vande
marketing" lijktmeechter nietzo'ngeschikte methode
omdezeproblemen rondhetaangeboden assortimentop
te lossen.Ik stelditopgrond vandevolgendeoverwegingen:
- Marktonderzoek zaldebehoeftebevrediginguitnogte
ontwikkelenproduktenvaakonvoldoende kunnenmeten
vooreenverantwoorde besluitvorming doorhet
"marketing bureaunieuwe stijl".Omnieuweproduktideeen tebeoordelen zalhet "marketingbureaunieuwe
stijl"behoefte-onderzoek bijkonsumenten laten
verrichten.Bijeen fundamenteel nieuwproduktidee is
het zichtvankonsumentenopdepotentiëlegebruiksmogelijkheden vanhettoekomstigproduktechterzo
bescheiden,datkonsumentendepotentiëlebehoeftebevrediging voordatnieuweproduktmoeilijk kunnen
vaststellen.Bijvoorbeeld,hoe zoumenbijkonsumenten
depotentiële behoeftebevrediging voortelevisie hebben
kunnenmeten inhet jaar 1908toeneenkonceptvan
ditproduktontwikkeldwerd?Inditverband kanernog
opwordengewezen,datbijintroduktie vaneennieuw
produkt vaak slechtseenkleine groepkonsumenten,de
zogenaamde innovators,hetnieuweproduktkoopt.Dus
zelfswanneerhetproduktidee gerijptistoteennieuw
produkt,moeten veelkonsumenten demogelijkhedenvan
hetprodukt nog lerenontdekken.
Bijproduktideeëndieveranderingvanbestaande
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Produkten inhoudenkandekonsumèntzichmeestalbeter
eenindruk vormenvandebehoeftebevrediging doordit
nieuweprodukt.Maarhoemoethet "marketing bureau
nieuwe stijl"toteenkonklusie komen,indienin
konsumentenonderzoek eennieuwproduktideeA 1 ten
opzichtevanhetoorspronkelijkeproduktA opde
eigenschappen a,b,c, ...beter,maaropdeeigenschappenx,y, zslechterwordtbeoordeeld? Het gewicht
dataandeeigenschappen a,b,cenx,y, zwordt toegekend,wordtdan zeerbelangrijk voorheteindoordeel
overAl tenopzichtevanA.Debeslissing overhet
produktideeA^-wordtdanniet zozeereenwetenschappelijk ondersteunde beslissing,maarveeleereenbeslissing opbasisvandemaatschappijvisies der leden
vanhet "marketingbureaunieuwe stijl".Bijvoorbeeld,
hoe zalmenoordelenovernieuwekledingideeënals
gevolgvanveranderendemode (kultuurverrijkingof
grondstofverspilling),overnieuwekaassoorten of
over nieuweweekbladen ("variatieisgoed"of"overbodige assortimentsverbreding")? Omdathet "marketing
bureaunieuwe stijl"naarmijnmeningbepaald niet
altijdduidelijk uitmarktonderzoek kan vaststellen
watnieuweproduktideeënvoorkonsumentenkunnenbetekenen,lijkthetwaarschijnlijkdatnieuweproduktideeëninsterkemateopgrondvanwaarde-oordelen
worden getoetst,danweldathet "marketingbureau
nieuwe stijl"veelnieuwe produktideeën afwijstals
gevolgvandegebrekkige informatie overhunpotentiëlewerking:hetisgevaarlijkervoorhet "marketing
bureaunieuwe stijl"omverkeerde produktideeën te
aanvaardendanom goedeproduktideeën af tewijzen.
Produktvernieuwing vereisteenharmonisch samenspel
tussenonderzoek overkonsumentenbehoeftenendekreativiteitvandeonderneming.Dezekreativiteit dreigt
dooreen "marketingbureau nieuwe stijl" teworden
afgeremd.
Het totstandkomenvannieuweProdukten,die gericht
zijnop zinvolle behoeftebevrediging, isnietalleen
afhankelijk vanhetvindenvanblinde vlekken inde
behoeftebevrediging vankonsumenten.Hetvereistevenzeerdekreativiteitvande technici,deontwerpers
enproduktmanagers,die nieuwetechnische mogelijkheden
zienomoppotentiëlekonsumentenbehoeften intespelen,
soms zelfs zonderdatdezeuitmarktonderzoek zijnafgeleid.Dezekreativiteit verdraagt zichnaarmijn
meningmoeilijkmetvergaande inmenging,toetsingen
voortgangskontrole pernieuwproduktdoorhet
"marketingbureaunieuwe stijl".Zijzalvrijheid
moeten genieten,uiteraardbinnen dedoorde
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samenleving testellenalgemene regelsaanprodukten
enproduktieprocessen.Dekeuzevrijheidenkeuzemogelijkheid vankonsumenten zijn immersgebaatbijeen
zogrootmogelijke kreativiteit vanondernemingen.Ik
vreesdat "marketingbureausnieuwe stijl",inalhun
konsekwenties doorgevoerd, remmendenvervlakkend gaan
werkenophetproduktaanbod en zode keuzemogelijkheid
vankonsumenten beperken:de inventiviteitvansterk
vernieuwend gerichteondernemingen looptgevaarte
stikkenindebeslissingen overnieuwe produktideeën
vanhetonafhankelijke"marketingbureaunieuwestijl".
Verantwoorde toetsingvan alle nieuweproduktenen
dienstendoor "marketingbureausnieuwestijl"is
praktisch onuitvoerbaar.
Hetlijktpraktisch onmogelijk omallenieuweprodukten,dusalle nieuwe afdruiprekken,nieuweontbijtworsten,nieuwedienstregelingenvanautobusondernemingen,enzovoorts,tetoetsenophunbehoeftebevredigingvoorkonsumenten.De "marketingbureaus nieuwe
stijl" zullenoverspoeldwordenmetnieuweproduktideeën. Zijzullen zichomwillevanpraktische uitvoerbaarheid moetenbeperken (wellichtheeft
VandenBiggelaarditook zobedoeld?) totbijvoorbeeld:
a)toetsingvanslechtsbepaaldeproduktkategorieën;
maardanontstaateen rechtsongelijkheid tussenproducentenvandezegoederenendeoverigeproducenten,
ofb)toetsing vandeproduktideeën van ondernemingen
boveneenbepaaldeomzetgroottee.g.ondernemingen van
eenbepaald type;ditscheptechterevenzeerrechtsongelijkheid,ofc) toetsingvannieuwe produktideeën
opeenbeperkt aantalkriteria zoalsdemate vanmilieuvervuilingen gezondheidsaspekten; maarditisveel
effektievertedoenviawettelijkekaders,zoalsmilieuwetgevingenwarenwet.
DeopenheidvandeNederlandseekonomiebemoeilijkthet
funktioneren van "marketing bureausnieuwestijl".
Besturingvanbuitenlandse nieuweprodukten door
"marketing bureausnieuwe stijl"isonmogelijk.
VandenBiggelaar onderkent ditprobleem,maar achthet
geenoverwegende belemmeringvoorhet funktioneren van
"marketingbureausnieuwe stijl".Ikmeenechter dat
bijeendergelijk systeemvan "marketingbureausnieuwe
stijl"buitenlandse producenten nietalleenmetmeer
nieuwekonsumptiegoederenopdeNederlandsemarkt
kunnenkomendanhunNederlandse kollega's,maarook
datzijmetnieuweprodukten snelleren slagvaardiger
kunnenopererendandeNederlandseproducenten.Dedoor
VandenBiggelaar gewenste openbaarheid vanmarktonder-

zoek tenbehoevevantoetsingsprocedures verschaftde
buitenlandseproducenten nogeenextravoordeel.Als
gevolgvandezekonkurrentienadelen vandeNederlandse
ondernemingen verwacht ikdandevolgende ontwikkelingen.
Nederlandseondernemingen zullenintoenemendematehun
onderzoek-enontwikkelingswerk endaarop aansluitend
eventueelook eenstukproduktie naarhetbuitenland
verplaatsenom zohunkonkurrentienadeel tenopzichte
vanbuitenlandse kollega's teniettedoen.Ditverlies
zaldeNederlandse ekonomie zichechternietkunnenpermitteren:ofde "marketingbureaus nieuwe stijl"worden
soepeler inhunbeleid enmakenhun funktienietmeer
waar,ofdeoverheidmoetnogveelmeer inonzeekonomiegaansturendoor integrijpen indeimport.
3i3_._Enkele_su22esties_mi2nerziids
Kritiek isgemakkelijk,kunst ismoeilijk.Nadezekanttekeningenbijdeoriginele gedachtenvanVandenBiggelaai
wil iktotslotenkeleopmerkingenmakenoverdewijze
waarop naarmijnmening deonderhavigekonsumentenproblematiekkanworden verminderd.
- Indeeersteplaatswil ikervoorpleiten,datdebelangrijkstemanieromhetaanbodvannieuwe produkten
testuren,namelijk doordatdekonsumentwelofniet
koopt, zogoedmogelijk funktioneert.Ikmeendaarom
daterophet terreinvankonsurnentenopvoedingniet
alleenmeermoetgebeuren,maarvooraldateenbezinning
noodzakelijk isopdevraaghoedieopvoedingmoet
plaatsvinden.Fundamenteel konsumentenonderzoekis
hiertoevereist.
- Goedekcnsumentenbeschermingenkonsumentenvoorlichting
makeneenuitbreidingvanhetwettelijk kaderbetreffendeprodukteigenschappen,produktinformatieenreklame
wenselijk.Bijdeuitbouwvanditwettelijk kader
zalmenheteffektvandezeuitbouw,ook inhetbelang
vandekonsument,zorgvuldigmoeten afwegen tegende
eventueelhieruitvoortvloeiende kostenverhoging in
produktie endistributie.
- Overheid enkonsumentenorganisaties zullen zichmoeten
blijveninspannenvoorhetbewerkstelligenvanvoldoende
konkurrentie tussenondernemingen,omopdezewijzehet
strevenvanondernemingen naarbetereprodukten teaktiveren.
- Hetlijktmijnuttignaderteonderzoekenhoe produkten
kunnenwordenverbeterd c.q. nieuweprodukten kunnen
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wordenontwikkeld doordatkonsumentenaktief inspelen
ophetondernemingsgebeuren.Devolgendewerkwijzen
zoudenhiervoorbeproefd kunnenworden.
=Menzouvoorbepaaldeproduktkategorieën (dusniet
Produkten vanindividuele ondernemingen) opbedrijfstakniveaukommissies vandeskundigen uitproducentenenkonsumentengeledingen kunnen instellen.Deze
kommissies zoudenkonsumentenproblemen tenaanzien
vandezeproduktkategorieën moetenanalyserenen
zoudentotkonklusiesmoeten komenoverdebetekenis
vanhetprobleemenovereventueelmogelijkeoplossingenervan.Dekonklusies vandezekommisies zouden
ondernemingen indebedrijfstak totbepaaldevernieuwingsprogramma's moeten stimuleren,danwel
moetenuitmonden inonderzoek doorlandelijkeonderzoekinstituten zoalsTNO.Eendergelijkeoverlegstruktuurheeftalleenmaar zinindienproducentenenkonsumentenvertegenwoordigers opbasisvaneigen
konsumentenonderzoek,vangoedekennisvanprodukten
envanregistratie vankonsumentenklachten, konkrete
problemen terdiskussiekunnen stellen.Hetvereist
ookopenstaanvoorhetsamen zoekennaaroplossingen.
Dezekommissieshebben slechtstotdoelondernemingen
testimuleren,maarnietomondernemingen tedwingen
totbepaalde produkten.Als zodaniggaan zijveel
minderverdande "marketingbureaus nieuwe stijl"
vanVandenBiggelaar.Zoudendergelijke kommissies
inexperimenten suksesvolblijken,dan zoumen ze
kunnenopzettenperbedrijfstak ofpereventueel tot
stand tebrengen sektororganisatie.
=Men zoubijdegroteniet-winstgerichteoverheidsondernemingen,dietypischopdienstverlening aan
konsumenten gericht zijn,eenkonsumentenkommissaris
kunnenbenoemenen/ofverplichte overlegstrukturen
metkonsumentenvertegenwoordigers kunnen instellen.
Deervaring hiermee zouaanwijzingenkunnen geven
overdemogelijkebijdragevaneendergelijkewerkwijzeaanhetkonsumptiebeleid inhetalgemeen.
Debekende fundamentele vragen tenaanzienvankonsumptie,
a) "hoekunnenwijdekonsumptiegroeiinhetWesten
afremmen tengunstevandie indeontwikkelingslanden?",
b) "verbruikenwijnietonze grondstoffenopeen
onverantwoordewijze tenkostevanvolgende
generaties?",
c) "vervuilenwijdoorhet tegenwoordigekonsumptieniveauonsmilieuoponverantwoordewijze?",
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zullen indeeersteplaatsmoetenwordenopgelost door
konsumentenopvoedingendooroverheidsmaatregelen.Het
konsumptiebeleid zalimmersmoetenworden ingepastin
een totaalbeleidvandeoverheid tenaanzienvandeze
problematiek,dieveelverder reiktdanalleende
konsumptieproblematiek.
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