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DEEL 1

THEORETISCH
GEDEELTE



INLEIDING

De laatste twee decennia heeft men veel aandacht besteed aan het consumentengedrag van

kinderen. Vandaag wordt “kids- en teensmarketing” als een volwaardige tak van de

wetenschap beschouwd en worden er regelmatig congressen georganiseerd rond dit thema,

bijvoorbeeld “eKid power 2001” (Valkenburg, 1999) (zie bijlage 1).

In de onderzoeken uit de jaren ’60 over kinderen werd reeds heel veel aandacht besteed aan

kinderen als consumenten, maar minder aan de invloed van kinderen in het beslissingsproces

van het gezin (Gunter en Furnham, 1998). Heel lang hebben onderzoeken over de

gezinsbeslissingen zich immers beperkt tot de man-vrouw relatie, zonder het gezin - inclusief

het kind - te beschouwen (Ward, Klees, en Wackman, 1990). Vanaf de jaren ’70 hebben

enkele auteurs het kind in dit type onderzoeken betrokken en de relatieve invloed van elk

gezinslid onderzocht.

Voor de marketeers is het immers van belang te weten in welke mate kinderen deelnemen aan

de gezinsbeslissingen. Een antwoord op deze vraag kan een oplossing bieden voor een ander

probleem, met name: “Moet de marketeer zich richten naar de ouders en/of naar de kinderen

voor het aanbieden van zijn producten?” (Brée, 1993).

Dit geldt niet enkel voor de aanbieders van kinderproducten, maar ook voor producten die

door het hele gezin benut worden. Men is het erover eens dat kinderen vandaag de dag een

grote rol spelen in de algemene gezinsconsumptie. Marktonderzoek toonde immers aan dat

hun invloed op de aankopen verder gaat dan het kiezen van speelgoed, tussendoortjes of

ontbijtgranen, en dat ze ook impact hebben op de keuze van familievakanties, computers en

gezinswagens (Geary, 1999).

Voor de wijziging in de grootte van de invloed van kinderen op de gezinsbeslissingen worden

verschillende verklaringen gegeven. Eerst en vooral kunnen we stellen dat we vandaag in een

postmoderne cultuur leven, waarin kinderen heel veel weten. Over bepaalde dingen zijn

kinderen zelfs beter op de hoogte dan hun ouders, en dit nog voor ze naar de middelbare

school gaan. Daarom wordt hun mening belangrijk geacht voor een aantal gezinsbeslissingen.

Homer Simpson gaat hier mee akkoord en zegt: “Getting old is a terrible thing. I remember



when I realised I could beat my Dad at most things. Bart beat me at most things when he was

four.” (Hahlo, 1999).

Daarnaast zijn er ook een aantal sociale en demografische veranderingen die verklaren

waarom kinderen meer invloed hebben op hun ouders dan vroeger (Ward et al., 1990). Ouders

van vandaag verschillen van die van een aantal generaties geleden (Gunter & Furnham, 1998;

McNeal, 1992). Ze hebben een hoger opleidingsniveau en een hoger inkomen. Onze

maatschappij wordt ook gekenmerkt door een groeiende diversiteit aan gezinsstructuren

(Hahlo, 1999). Ten eerste worden de gezinnen kleiner omdat vrouwen minder kinderen

krijgen, en als ze er krijgen, is het op latere leeftijd (Cliquet en Avramov, 1999). Daarnaast is

er een toename in het aantal echtscheidingen en éénoudergezinnen. Tenslotte werken ouders

vaker buitenshuis en zijn er meer vrouwen actief op de arbeidsmarkt; het aantal

tweeverdieners is bijgevolg toegenomen (Gunter & Furnham, 1998; McNeal, 1992).

We kunnen verwachten dat die verschillende gezinsstructuren een impact zullen hebben op de

manier waarop kinderen en ouders met elkaar omgaan omtrent gezinsbeslissingen. Daarom

zullen we niet enkel de rechtstreekse invloed van de kinderen op hun ouders meten, maar ook

een aantal andere consumptiegerelateerde variabelen, namelijk de ouder-kind communicatie

over consumptie en de consumptie-autonomie van kinderen.

Een vergelijking van de invloed van kinderen vandaag met het verleden is praktisch niet uit te

voeren, maar we zullen nagaan of de verklaringen die gegeven worden voor de stijging van de

invloed correct zijn. Dit zou betekenen dat er momenteel verschillen zijn in invloed en in

andere consumptiegerelateerde variabelen, naargelang een kind in een één-of twee-oudergezin

woont, naargelang geen, één of beide ouders werken en naargelang het aantal kinderen in het

gezin.

Dit eindwerk bestaat uit twee basisdelen. In het eerste deel, het theoretische deel, worden de

kinderen en hun gezinnen besproken. Het tweede deel of het praktische gedeelte omvat het

onderzoek. Hierin voeren we een onderzoek naar de gezinsvariabelen die de invloed van

kinderen op hun ouders, en de consumptiegerelateerde variabelen bepalen.

Het eerste deel bestaat op zijn beurt uit drie hoofdstukken.

In het eerste hoofdstuk worden de verschillende evoluties in de structuur van de gezinnen

besproken, meer specifiek de stijging van het aantal éénoudergezinnen,



tweeverdienergezinnen en kleinere gezinnen. Naast de concrete cijfers van die evoluties,

worden de gevolgen ervan voor het gezin zelf en de kinderen weergegeven.

Het tweede hoofdstuk behandelt de kindermarkt. Er wordt gewezen op het belang van deze

markt en vervolgens wordt gespecifieerd wie deel uitmaakt van die markt en hoe die leden

van elkaar verschillen. Kinderen evolueren immers vanaf hun geboorte en ontwikkelen meer

cognitieve vaardigheden naarmate ze ouder worden. Deze vaardigheden spelen en belangrijke

rol in hun ontwikkeling tot consument. Omdat het grootste deel van die ontwikkeling

plaatsvindt in het gezinskader, wordt er tenslotte aandacht besteed aan de rol van het gezin in

die ontwikkeling.

De bespreking van de invloed van de kinderen op het consumptiegedrag van hun ouders komt

aan bod in het derde hoofdstuk. Eerst wordt beschreven wat onder ‘invloed’ verstaan wordt.

Vervolgens wordt algemeen een beeld geschetst van de invloed van kinderen en de manier

waarop ze die uitoefenen. Tenslotte wordt ingegaan op de factoren die de invloed van het kind

doen variëren, zoals het product, de leeftijd van het kind, de beslissingsfase, …

Het tweede deel omvat het onderzoek en bestaat uit twee hoofdstukken.

In het eerste hoofdstuk wordt de methodologie van het onderzoek besproken. Meer specifiek

komen hier de hiërarchie van de vragen, de steekproeftrekking en de contributie van het

onderzoek aan de orde.

In het tweede hoofdstuk worden eerst een descriptief onderzoek uitgevoerd. Daarna worden

de vooropgestelde hypothesen in het causaal onderzoek getest. We gaan voor elke

gezinsvariabele na of ze een impact heeft op de invloed van kinderen en op de

consumptiegerelateerde variabelen.



HOOFDSTUK 1

VERANDERENDE GEZINSSTRUCTUREN

1.1 Eénoudergezinnen

1.1.1 Inleiding

Eénoudergezinnen kunnen op verschillende manieren ontstaan: door een echtscheiding, door

het overlijden van één van de ouders of door het bewust ongehuwd en apart leven van de

ouders. Op basis van het gezinsstructuurmodel dat kinderen uit diverse gezinsstructuren

vergelijkt, stelt men vast dat kinderen uit éénoudergezinnen vaker delinquent gedrag vertonen

(weglopen of spijbelen), meer emotionele problemen hebben (depressie of lage dunk van

zichzelf) en lagere schoolresultaten behalen dan kinderen uit twee-oudergezinnen (Biblarz en

Gottainer, 2000). Dit model maakt voor de ontwikkeling van kinderen geen onderscheid

tussen kinderen van gescheiden alleenstaande moeders en alleenstaande weduwen. Biblarz en

Gottainer (2000) verwerpen dit model omdat ze wel verschillen ontdekten tussen die

kinderen. Gescheiden moeders hebben meestal een slechtere socio-economische positie en

meer financiële problemen dan alleenstaande weduwen en die problemen kunnen repercussies

hebben op de ontwikkeling van het kind en op de gescheiden moeder. Omwille van die

verschillen zullen we ons in de verdere bespreking beperken tot kinderen van

éénoudergezinnen ontstaan door echtscheiding. Een tweede reden voor deze beperking is dat

echtscheiding als voornaamste groeifactor beschouwd wordt in de recente stijgingen van het

aantal éénoudergezinnen, en niet verweduwing. Hoewel een vergelijking tussen de invloed

van kinderen van deze twee verschillende éénoudergezinnen interessant zou zijn, is dit in het

kader van deze thesis praktisch niet uit te voeren wegens de beperkte middelen en de beperkte

omvang van de steekproef.

1.1.2 Een gestegen scheidingsgraad

De laatste 20-30 jaar is de scheidingsgraad sterk toegenomen (Statt, 1997). De kans dat een

huwelijk op een scheiding zou eindigen verdubbelde tussen de jaren '60 en de jaren '70

(Bengtson, 2001). Bijna de helft van de Westerse huwelijken eindigt vandaag op een



scheiding. Dit resulteert in een sterke stijging van het aantal gezinnen met alleenstaande

ouders, in de meeste gevallen vrouwen. Trouwen blijft echter populair en vele gescheiden

mensen hertrouwen en worden stiefouders (Statt, 1997).

Hieronder schetsen we kort de evolutie van het aantal echtscheidingen in de Verenigde Staten

en het Verenigd Koninkrijk. De meeste onderzoeken over de invloed van kinderen werden

immers in die landen uitgevoerd en het is dus interessant de context ervan te kennen. Daarna

gaan we dieper in op de situatie voor België.

Ongeveer 41% van de Amerikaanse kinderen die in de jaren '80 en '90 opgroeiden, hebben de

scheiding van hun ouders meegemaakt en soms ook het hertrouwen van hun ouders en het

leven in een ‘gemengd gezin’ (Bengtson, 2001). David Siegel van Small Talk, een afdeling

van Sive/ Young & Rubicam, wijst erop dat 2/3 van de Amerikaanse kinderen vóór hun

vijftien jaar, op een bepaald moment bij één ouder zullen wonen (Reese, 1997). Dit geldt

eveneens voor Canada, waar 50% van de kinderen geboren in de jaren '90 een deel van hun

leven bij één ouder zullen wonen (Lachance, 2000).

In het Verenigd Koninkrijk is de groei van alleenstaande ouders eveneens heel groot geweest

tijdens de laatste 20 jaar. Men kende er een sterke stijging die in 1994 resulteerde in 1,4

miljoen éénoudergezinnen. In bepaalde delen van het land is het twee-oudergezin bijna een

“endangered species” geworden (Handel, 1998).

Uit een onderzoek gevoerd door het Centrum voor Bevolkings- en Gezinsstudieën blijkt dat

ook in België een groeiende dynamiek bestaat binnen de relatie- en gezinsvorming: het aantal

alleenstaanden en éénoudergezinnen is verhoogd en twee-oudergezinnen bestaan niet meer

per definitie uit twee ouders in een eerste huwelijk, met eigen gezamenlijke biologische

kinderen (Feiten, 2000). Er komen ook andere vormen van twee-oudergezinnen voor, zoals

deze nieuw-samengestelde gezinnen, maar ook ongehuwd samenwonenden.

Tabel 1 geeft de evolutie van de echtscheidingscijfers en het aantal huwelijken weer, voor

Vlaanderen van 1990 tot 1998, en voor Brussel en Wallonië van 1993 tot 1998.

Hieruit blijkt dat in de laatste decennia het aantal echtscheidingen in ons land sterk is

toegenomen. Men stelt een dubbele beweging vast: stijgende echtscheidingscijfers en een

dalend aantal huwelijken. Opvallend in deze tabel is de piek van het aantal echtscheidingen in

1995. De oorzaak van deze “echtscheidingsboom” was de invoering van de nieuwe



echtscheidingswet in die periode. Na dat jaar waren de cijfers weer wat lager, maar toch hoger

dan daarvoor. Uit de gegevens van 1997 kan men afleiden dat in Vlaanderen bijna één op

twee huwelijken in een echtscheiding uitmondt. Voor Wallonië gelden dezelfde conclusies. In

het hoofdstedelijk gewest Brussel liggen de cijfers van echtscheiding en huwelijk heel dicht

bij elkaar. Tegenover bijna elk huwelijk staat een echtscheiding.

Naast de nieuwe wetgeving, heeft de afnemende sociale druk rond echtscheiding ook een

bijdrage gehad in deze tendens tot scheiden.

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

Vlaanderen

Huwelijken 38.257 35.777 34.412 32.123 30.681 30.667 30.228 28.328 25.631

Echtscheidingen 10.610 10.896 11.610 11.053 11.542 19.466 14.684 13.994 13.973

Brussel

Huwelijken n.a. n.a. n.a. 4.448 4.768 4.585 4.356 4.366 4.270

Echtscheidingen n.a. n.a. n.a. 2.845 2.815 4.206 4.292 4.046 3.863

Wallonië

Huwelijken n.a. n.a. n.a. 17.211 16.513 16.150 15.968 15.065 14.492

Echtscheidingen n.a. n.a. n.a. 7.704 7.684 11.311 9.426 8.708 8.667

Tabel 1: Evolutie van het aantal huwelijken en echtscheidingen tussen 1990 en 1998

(absolute cijfers)

Bron: Feiten (2000)

Tabel 2 maakt een vergelijking mogelijk van het aantal echtscheidingen per 1000 inwoners

voor een aantal Europese landen. Het hoge cijfer in 1995 moet hier opnieuw geïnterpreteerd

worden in functie van de toenmalige wetswijziging. Wanneer we naar de gegevens van 1996

kijken, moeten we toch vaststellen dat België, op Groot-Britannië na, de hoogste

echtscheidingscijfers vertoont.

De cijfers van de algemene volkstelling van 1991 lieten al zien dat het aandeel

éénoudergezinnen gestegen was van 5% naar 9%. Volgens een studie van het Steunpunt

demografie van de V.U.B. zal in de toekomst het aandeel alleenstaanden en éénoudergezinnen

nog verder toenemen (Feiten, 2000).



Land 1995

Groot-Britannië 2,9

België 3,5 (2,8 in 1996)

Zweden 2,6

Nederland 2,2

Duitsland 2,1

Frankrijk n.a. (2 in 1994)

Tabel 2: Aantal echtscheidingen per 1000 inwoners

Bron: Feiten (2000)

1.1.3 Oorzaken van echtscheiding

De redenen waarom mensen uit de echt scheiden vallen niet zomaar op te sommen. Vaak gaat

het om een combinatie van verschillende factoren (Feiten, 2000). Enkele mogelijke oorzaken

zijn: communicatieproblemen tussen de partners, verslavingsproblemen zoals alcoholisme,

buitenechtelijke relaties en mishandeling (Matthijs, 1990).

Een mogelijke verklaring voor de stijging van de echtscheidingscijfers in de laatste jaren is

dat de koppels die trouwen soms niet goed voorbereid zijn op de hoge eisen die het huwelijk

vandaag de dag stelt en dat veel mannen zich nog niet hebben aangepast aan de

geëmancipeerde vrouw (Cliquet en Avramov, 1999). Daarom ontstaan vaker conflicten in

verband met de machtsverdeling binnen het echtpaar (Bracke, 1997) (cfr. 1.2.2 Gevolgen voor

het gezin). Remez (1990) geeft nog een andere verklaring voor de verandering in de

echtscheidingscijfers, namelijk het gedaalde aantal kinderen per gezin (cfr. infra).

1.1.4 De relatie tussen scheiden en het aantal kinderen

Volgens Remez (1990) bestaat er een verband tussen het aantal kinderen in een gezin en het

risico van echtscheiding. De echtscheidingsgraden van echtparen met één, twee en drie

kinderen zijn respectievelijk ongeveer 26%, 37% en 44% lager dan die van echtparen zonder

kinderen. Het risico stijgt weer vanaf het vijfde kind, hoewel het dan nog steeds lager ligt dan

bij echtparen zonder kinderen.



Het risico van echtscheiding stijgt met de leeftijd van het oudste kind. Het blijft echter

constant wanneer het kind tussen 9 en 15 is, en begint daarna opnieuw te stijgen. Dit risico

ligt relatief laag wanneer het jongste kind jonger dan drie jaar is, en stijgt vervolgens tot het

kind zeven jaar is. Het blijft dan constant tot het kind twaalf jaar wordt en kent daarna

opnieuw een stijging. Het risico zal weer laag liggen wanneer het jongste kind ouder dan

zeventien jaar is.

De onderzoeker wijst de stijging van de scheidingsgraad dus toe aan de toename van het

aantal echtparen zonder kinderen en de trend naar gezinnen met één of twee kinderen (Remez,

1990).

1.1.5 Gevolgen voor het gezin

Echtscheiding leidt vaak tot een daling van de levensstandaard, vooral bij vrouwen (Feiten,

2000). Na een echtscheiding blijven de meeste mannen doorwerken. Gescheiden vrouwen

hebben echter kleinere kansen op de arbeidsmarkt. Vrouwen die niet werkten tijdens hun

huwelijk, vinden achteraf niet gemakkelijk een baan. Bovendien krijgt de vrouw vaak de

voogdij over de kinderen en dalen haar kansen om een job te vinden daardoor nog meer. Die

twee feiten zouden in de toekomst minder vaak moeten voorkomen omdat de meeste gehuwde

vrouwen vandaag een job hebben, en dat kinderen hebben en werken beter te combineren valt

(Poortman en Kalmijn, 1999).

Vrouwen worden dus vandaag nog vaak geconfronteerd met een meer precaire situatie,

slechtere huisvesting en een lager inkomen. De kans dat ze in een situatie van armoede

terechtkomen wordt dus groter. Bovendien komen depressieve klachten vaker voor bij

gescheiden mannen en vrouwen dan bij gehuwden (Feiten, 2000).

Voor de kinderen heeft een echtscheiding ook gevolgen. Wij zullen enkel ingaan op de

gevolgen die de rol van kind in de gezinsbeslissingen kunnen beïnvloeden. Kinderen van

alleenstaande ouders moeten soms taken van volwassenen overnemen en hun ouders helpen

bij allerlei taken (Hahlo, 1999). Alleenstaande moeders vinden dat hun gezin beter

samenhangt, omdat ze meer tijd doorbrengen met hun kinderen en omdat ze hun kinderen

volgens hun waarden en overtuigingen mogen opvoeden, zonder dat ze telkens moeten

overleggen met de andere ouder. Daarentegen staat dat ze meer verantwoordelijkheden

hebben omdat de andere ouder er niet is om de taken over te nemen (Kleist, 1999).



Deze 'niet-traditionele' gezinnen zijn echter niet noodzakelijk ongelukkig, abnormaal of

gebrekkig. Sommige menen zelfs dat deze moderne gezinnen beter gewapend zijn voor onze

maatschappij en dat hun kinderen meer realistische verwachtingen hebben (Hahlo, 1999).

1.2 Tweeverdieners

1.2.1 Meer tweeverdieners

De tijd dat de man uit ging werken en de vrouw thuis bleef voor het huishouden en de

kinderen, is voorbij (Merckx, 1997; Statt, 1997). Het kostwinnersmodel heeft plaats geruimd

voor het tweeverdienermodel (Van Wichelen, 2000). De redenen voor deze verandering in het

gezinsmodel zijn de consumptiemaatschappij, de emancipatiebewegingen bij de vrouwen

(Merckx, 1997), een veranderde mentaliteit (Omey, 2000, p. 2.44) en een verschuiving van de

macht in de balans tussen mannen en vrouwen (Hahlo, 1999).

In de meeste Westerse landen zijn er vandaag bijna evenveel vrouwen als mannen die een

betaalde beroepsactiviteit uitoefenen, maar vaak verdient de vrouw toch nog minder dan de

man (Statt, 1997).

In loop van de jaren ’70 begaven veel Vlaamse, hoger opgeleide jonge vrouwen zich op de

arbeidsmarkt en bleven er lang actief. Vandaag merken we nog steeds hoge activiteitsgraden

op bij vrouwen tussen 25 en 44 jaar (Van Wichelen, 2000) en bovendien wijst onderzoek uit

dat het tweeverdienermodel, met 60% van de gezinnen, het dominant model is in Vlaanderen

(Merckx, 1997).

1.2.2 Gevolgen voor het gezin

Het gestegen aantal tweeverdieners heeft als voornaamste gevolg dat de arbeidsdruk op de

gezinnen verhoogd is. In Vlaanderen is in bijna 20% van de tweeverdienergezinnen, met

minstens één kind, de wekelijkse arbeidsduur voor beide partners samen minstens 74 uren.

Het combineren van de arbeids- en gezinstaken is dus een moeilijke opdracht geworden voor

de ouders, vooral voor de moeders (Merckx, 1997). Zij moeten zowel de rol van moeder als

van werkende vrouw vervullen (Lorré, 2001). Zij blijven immers, wanneer ze buitenshuis

werken, een groot deel van de huishoudelijke taken op zich nemen en blijven zorgen voor de

kinderen (Bracke, 1997). Meer dan de helft van die moeders beschouwen zichzelf als de



voornaamste verantwoordelijke voor aankoop van huis- en kindgerelateerde producten

(Setlow, 1998) en hoewel de avonduren voor veel werkende mannen gelijk zijn aan

ontspanning, moet de vrouw na haar werkdag nog zorgen voor de kinderen en hun huiswerk

(Perry-Jenkins, Repetti en Crouter, 2000).

Deze ouders werken hard en zijn dus meer gehaast. Ze hebben minder en minder tijd die ze

kunnen doorbrengen met hun kinderen. Als ze geen tijd kunnen geven, spenderen ze meer

geld voor hun kinderen. Ouders proberen ook het tekort aan kwaliteitsmomenten te

compenseren door “perfect moment time”. Als men bijvoorbeeld elke dag zijn kinderen naar

school voert, waarom zou men de kinderen dan niet betrekken bij de aankoop van de wagen

(Geary, 1999). Een ander voorbeeld hiervan vinden we bij het organiseren van

verjaardagfeestjes voor de kinderen, wat in de V.S. iets speciaals is. Het blijkt dat veel

werkende moeders heel uitgebreide feestjes organiseren of laten organiseren omdat ze zich

schuldig voelen zo weinig kwaliteitstijd door te brengen met hun kinderen (Otnes, Nelson en

Mc Grath, 1995).

Werkende ouders doen soms ook ‘over’-toegevingen aan hun kinderen om de tijd die ze niet

met hen kunnen doorbrengen goed te maken en aangezien ze minder vaak aanwezig zijn,

oefenen ze bovendien minder controle uit op bepaalde aankoopbeslissingen van hun kinderen

(Reese, 1997).

Anderzijds moeten die kinderen ook meer volwassen taken op zich nemen wanneer beide

ouders op het werk zijn, zoals het zorgen voor hun jongere broers en zussen (Hahlo, 1999).

Er zijn een aantal vergelijkende studies uitgevoerd over de ontwikkeling van het kind met

betrekking tot het al dan niet werken van de moeder. De conclusies waren echter niet

eenduidig. Volgens Brée (1993) bieden noch de werkende moeder, noch de niet-werkende

moeder dé ideale omgeving voor de ontwikkeling van een kind. Werkende moeders hebben in

theorie wel veel ervaring, maar zullen door tijdsgebrek en vermoeidheid, na een lange

werkdag misschien hun kind niet alles kunnen uitleggen, bijvoorbeeld, hoe beslissingen

genomen worden, hoe menselijke relaties ontstaan, … Wanneer een kind in zijn eerste jaren

heel veel tijd met zijn moeder doorbrengt, geniet hij ook niet van een rijke omgeving voor

zijn socialisatie. Het is belangrijk van jongs af aan te wennen aan groepsactiviteiten. De

kinderverblijven zijn de eerste plaats waar dit gebeurt (Brée, 1993).



We zouden verwachten dat de beslissingsmacht bij tweeverdieners  gezamenlijk uitgeoefend

wordt. Dit blijkt echter niet zo te zijn. Mannen verwerven meer beslissingsmacht naarmate ze

een hogere scholingsgraad en een hoger inkomen hebben. Wanneer de vrouw echter meer

begint te verdienen en economisch onafhankelijker wordt, leidt dit niet tot een evenredige

verdeling van de beslissingsmacht, maar wel tot meer onenigheid tussen de partners omtrent

wie welke beslissingen kan en mag nemen. Deze vaststelling van de afname in

overeenstemming tussen de partners zou niet te wijten zijn aan meettechnische problemen of

het sociaal wenselijk antwoorden in de enquêtes, maar aan het feit dat mannen en vrouwen

niet op dezelfde wijze reageren op controle over economische middelen. De meeste vrouwen

zetten hun hogere economische macht niet om in concrete machtsuitoefening omdat ze een

ander waardepatroon hebben dan mannen. Bij die vrouwen ligt de nadruk immers op

verbondenheid en altruïsme, waardoor ze onbewust hun economische macht niet zullen

omzetten. De auteur stelt zelfs dat deze onenigheid tussen partners één van de oorzaken kan

zijn van een echtscheiding (Bracke, 1997).

Een tweeverdienergezin biedt dus een andere omgeving voor een kind dan een gezin waarin

één ouder werkt. We verwachten verschillen in de opvoeding en de rol van de kinderen, en

zullen in het onderzoeksgedeelte nagaan of dit in werkelijkheid zo is.

1.3 Aantal kinderen per gezin

1.3.1 Minder kinderen per gezin

De gezinnen zijn kleiner dan vroeger (Cliquet en Avramov, 1999). Het geboortecijfer is gedaald en

bedroeg op 1 januari 1999 2,4 kinderen per echtpaar met kinderen, of 1,14 kinderen per

echtpaar, alle gezinnen samengenomen. De gezinnen bestaande uit drie en vier personen,

respectievelijk nog 709.858 en 587.652 gezinnen, gaan dus achteruit net als de gezinnen van

vijf personen of meer (L.-F.W., 2000).

Hoewel de daling van de vruchtbaarheidscijfers nogal opvallend is geweest, blijkt de

stabilisering op dit laag niveau niet meer ver weg te zijn. De meeste mensen blijven kinderen

wensen, maar willen er minder dan vroeger, gemiddeld niet meer dan twee. Aangezien er

daarnaast nog veel kinderloze paren en eenkindgezinnen zijn, leidt dit tot behoud van de

benedenvervangingsvruchtbaarheid (Cliquet en Avramov, 1999).



1.3.2 Gevolgen voor het gezin

Hoe minder kinderen aanwezig zijn in een gezin, hoe meer geld besteed kan worden aan elk

kind en hoe meer macht elk kind op die manier krijgt. Uit de literatuur blijkt echter dat

kinderen meer invloed uitoefenen als ze meer broers en zussen hebben (cfr. 3.3.5 Kenmerken

van het gezin). De richting van de relatie tussen de invloed en het aantal kinderen is dus nog

niet helemaal duidelijk, maar we zullen uitgaan van de positieve relatie van de vorige

bevindingen.

1.4. Besluit

Het traditionele, standaard nucleair gezin - twee ouders, middenklasse, vaderbroodwinner en

moederhuisvrouw - is niet meer zo traditioneel (Shumow, 2000). De alternatieve gezinnen die

hierboven aangehaald werden (éénoudergezinnen en tweeverdieners), worden geconfronteerd

met hetzelfde aantal en type gezinsbeslissingen, maar hebben minder ‘ouderlijke’ tijd om zich

te buigen over die beslissingen dan een standaard nucleair gezin. Er wordt dus verondersteld

dat deze tijdsarme gezinnen een hogere participatie zullen aanvaarden van hun kinderen in

gezinsbeslissingen (Ekstrom, Tansujah en Foxman, 1986). Dit geldt echter niet voor gezinnen

met minder kinderen. De vraag die hier verder gesteld wordt, is of Vlaamse kinderen meer of

minder mogen deelnemen in de gezinsbeslissingen afhankelijk van hun gezinssituatie.

Daarom is het van belang deze nieuwe gezinsstructuren als milieu voor “consumer

socialization” te bestuderen (Lachance, 2000).



HOOFDSTUK 2

DE KINDERMARKT

2.1 Het belang van de kindermarkt

De kindermarkt is commercieel interessant omdat kinderen niet één, maar drie markten

vertegenwoordigen: de primaire, de toekomstige en de beïnvloedingsmarkt (McNeal, 1992).

2.1.1 De primaire markt

Kinderen hebben in tegenstelling tot vroeger op jaarbasis enorme sommen geld te besteden.

Volgens een recente schatting hebben Nederlandse zes- tot twaalfjarigen op jaarbasis circa 3,5

miljard te besteden (Stichting Stuurgroep Reclame, 1998). In de V.S. geven kinderen op één

jaar samen ongeveer 25 miljard $ van hun eigen zakgeld uit. Ze kopen er hoofdzakelijk

dingen mee die hun ouders niet voor hen kopen, omdat hun ouders er niet bij zijn of het niet

willen kopen (Kurnit, 1999). Marketeers richten hun reclame naar kinderen als primaire markt

om aankoop en positieve attitudes te creëren (McNeal, 1992).

2.1.2 De toekomstige markt

Onderzoek leert dat volwassenen in sterke mate loyaal blijven aan merken die ze als kind

waardeerden. Wie als producent dus een kind weet te boeien, heeft een grote kans levenslang

een consument aan zich te binden (Valkenburg, 1999). Het is de bedoeling nú een positieve

attitude te creëren voor een product, zodat later gedrag zal plaatsvinden in het voordeel van

dit product (McNeal, 1992). Dit kan gebeuren voor producten die het kind later nog voor

zichzelf zal gebruiken (bijvoorbeeld: banken met jongerenrekeningen), maar ook voor

kinderproducten.

Indien een kind nu veel plezier beleeft aan een bepaald kinderproduct is de kans groot dat hij

of zij, later, als ouder, hetzelfde merk zal kopen voor zijn of haar kinderen. Deze merken

worden “comfort brands” genoemd. Enkele voorbeelden hiervan zijn Fisher Price, Lego,

Barbie, Disney, M&M’s en Nesquick (Small Talk, 2000).



2.1.3 De beïnvloedingsmarkt

Kinderen beschikken weliswaar over een bepaalde som zakgeld, maar dit bedrag is beperkt.

Ze moeten dus beroep doen op hun ouders voor de aankoop van dingen die ze graag willen

hebben en niet zelf kunnen betalen. Ze zullen hun ouders informeren en overtuigen om het

product te kopen (McNeal, 1992). Kinderen doen aan hun ouders gemiddeld zeventien

aanvragen per maand voor allerlei producten (Ward, Robertson, Klees en Gatignon, 1985).

Daarnaast hebben kinderen ook invloed op de gezinsaankopen. Hierbij moeten we opmerken

dat kinderen niet alleen bepalen welke voedingsmiddelen gekocht worden voor thuisgebruik,

maar dat ze ook helpen meebeslissen naar welk restaurant gegaan wordt, waar het gezin haar

vakantie doorbrengt en welke nieuwe wagen gekocht wordt (Valkenburg, 1999).

Amerikaanse kinderen beïnvloeden direct en indirect de aankopen van hun ouders voor

respectievelijk 187 miljard $ en 500 miljard $ (GUM, 1999). In Frankrijk oefenen kinderen

rechtstreeks invloed uit op 45% van de gezinsaankopen, wat overeenstemt met 15% van het

totaal bedrag aan gezinsconsumptie (Brée, 1993).

In het volgende hoofdstuk wordt er meer aandacht besteed aan het kind als deze

beïnvloedingsmarkt.

2.2 De evolutie van kinderen

2.2.1 Kinderen: verschillende leeftijdsgroepen

Wanneer we het over kinderen hebben, is het van belang te beseffen dat kinderen heel snel

evolueren. Het verschil tussen een dertigjarige en een veertigjarige volwassene is kleiner dan

tussen een zesjarig en een achtjarig kind (Smith, 1997). Dit heeft gevolgen voor de

kindermarketing, want marketeers zullen eenzelfde marketingactiviteit niet kunnen richten

naar zesjarigen én vijftienjarigen. Daarom hebben ze de kindermarkt gesegmenteerd in

verschillende leeftijdsgroepen. Er bestaan verschillende indelingen, vaak met andere

leeftijdscategorieën en andere benamingen.



Een mogelijke verdeling van de 0 tot 16- jarigen bestaat uit vier categorieën, “toddlers”,

“kids”, “tweens” en “teens” (Kurnit, 1999). Een andere indeling onderscheidt drie groepen

van kinderen tussen de vier en twaalf jaar - in plaats van twee - en somt een aantal specifieke

kenmerken op voor elke groep (Smith, 1997). De laatste verdeling wordt gebruikt om de

ontwikkeling van het kind tot consument uit te leggen (cfr.infra). Onderstaande tabel maakt

een vergelijking van die drie verdelingen.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

“toddlers” “kids” “tweens” “teens”

_ “explorers” “conquerors” “groupies” _

kijk- en grijpfase jammer- en

onderhandelfase

koop- en

concentreerfase

conformisme- en

kieskeurigheidfase

_

Tabel 3: Verdeling van de kinderen in verschillende categorieën volgens hun leeftijd

Bron: eigen werk

Hieronder volgen de specifieke kenmerken van elke groep.

1) 4 tot 6 jaar: “explorers”

ü Ze hebben veel te ontdekken.

ü Ze zijn egoïstisch en egocentrisch.

ü Ze stellen de autoriteit van hun ouders niet in vraag.

ü Ze zijn in staat verpakkingen te herkennen.

ü Ze houden van verbeelding, maar interpreteren de dingen heel ‘letterlijk’.

ü Jongens houden van onstuimige actie.

ü Meisjes schenken aandacht aan alles wat schattig en roze is.

2) 7 tot 9 jaar: “conquerors”

ü Ze zijn vol vertrouwen.

ü Ze beginnen logica te ontwikkelen.

ü Ze hebben een passie voor bezittingen.

ü Hun productaanvragen bereikt een hoogtepunt.

ü Ze willen groeien.

ü Het is de piek van de kindertijd.

ü Jongens versus meisjes.

3) 10 tot 12 jaar: “groupies”



ü De regel van de “peer” groep is OK.

ü Ze zijn heel gevoelig voor de blik van de anderen.

ü Ze vormen onafhankelijk een oordeel.

ü Ze zoeken naar rationele redenen waarom.

ü Jongens houden van mechanische spellen, computers en sport.

ü Meisjes houden van mode en giechelen.

Uit deze beschrijvingen merken we dat er niet enkel verschillen bestaan tussen jongens en

meisjes, maar ook tussen jongens en meisjes van verschillende leeftijdsgroepen. Naarmate ze

ouder worden, hebben ze andere behoeften en interesses. De marketeer van kinderproducten

mag dit niet uit het oog verliezen, en hij zal zijn marketingactiviteiten moeten aanpassen in

functie van zijn specifieke doelgroep.

2.2.2 De ontwikkeling van kind tot consument

We worden geen consument van de ene dag op de andere. We maken een proces door dat start

vanaf onze geboorte. In de fasetheorie van Valkenburg (1999) over de ontwikkeling van kind

tot consument worden vier opeenvolgende fasen onderscheid:

1. 0-2 jaar: kijk- en grijpfase

2. 2-5 jaar: jammer- en onderhandelfase

3. 5-8 jaar: koop- en concentreerfase

4. 8-12 jaar: conformisme- en kieskeurigheidfase

ü De kijk- en grijpfase

De eerste fase loopt van de geboorte tot twee jaar. Piaget noemt die fase de ‘sensomotorische

fase’, omdat hier de ontwikkeling en coördinatie van zintuiglijke en motorische functies

plaatsvindt. Valkenburg (1999) geeft er een minder wetenschappelijke benaming aan,

namelijk de ‘kijk- en grijpfase’. Kinderen worden wel geboren met een aantal voorkeuren,

maar zullen die in deze fase nog niet expliciet uitdrukken. Hun gedrag blijft vooral reactief en

weinig intentioneel. Ze verkiezen bijvoorbeeld hetgeen zoet smaakt boven alles wat zout, zuur

en bitter smaakt en houden van het geluid van de menselijke stem en muziek. Hoewel ze voor

hun één jaar niet alles perfect kunnen zien, hebben ze een voorkeur voor bewegende

voorwerpen met felle kleuren. In de winkel worden ze dan ook aangetrokken door producten



met die kleuren en gaan ze er naar grijpen van zodra ze mogen rondlopen. Vanaf twee jaar

kunnen ze zelfs producten van de televisiereclame herkennen en gaan ze er naar vragen en

zeuren. Op dit moment kunnen ze echter nog niet beschouwd worden als echte consumenten,

maar als kinderen van consumenten (Valkenburg, 1999).

ü De jammer- en onderhandelfase

De verbeelding van kinderen tussen twee en vijf jaar maakt een aanzienlijke evolutie door.

Het feit dat ze het verschil niet kunnen maken tussen fantasie en werkelijkheid heeft invloed

op hun voorkeuren voor producten en dus op hun consumentengedrag. Ze merken het verschil

nog niet helemaal tussen reclamespots en kinderprogramma's; ze beseffen dat reclamespots

korter zijn, maar kennen het doel ervan niet (John, 1999). Kinderen van die leeftijdsgroep

schenken meer aandacht aan de opvallende kenmerken van een product dan aan onopvallende

kenmerken, zoals de kwaliteit en de afwerking (Valkenburg, 1999). In de winkel hebben

kinderen jonger dan vijf jaar meer dan de oudere kinderen de neiging om producten aan te

wijzen. Het is hun manier om hun wensen uit te drukken, vooral wanneer ze de mondelinge

communicatie nog niet voldoende beheersen. Die jongere kinderen zullen niet enkel meer

aanwijzen, maar zullen als ze het product uit het rek halen, het grondig analyseren, het

openen, er met beginnen spelen, of het al consumeren (Rust, 1993).

Als ze hun oog laten vallen op iets, zullen ze blijven jammeren tot ze het krijgen. In die fase

hebben ouders daarom vaak conflicten over het al dan niet kopen van die producten

(Valkenburg, 1999).

ü De koop- en concentreerfase

Wanneer kinderen vijf jaar zijn, daalt het aantal conflicten omdat ze

onderhandelingstechnieken leren gebruiken om hun ouders te overtuigen. Ze zien in dat ze via

onderhandelen meer kans maken te bereiken wat ze wensen dan door gezeur en openlijk

verzet. Vanaf hun vijf jaar gaan kinderen al eens alleen naar de winkel om iets te kopen. Ze

beginnen te beseffen dat het onrealistische op televisie niet echt is, maar denken wel nog dat

acteurs echt het leven leiden dat ze in de series zien. Deze fase duurt tot het kind acht jaar oud

wordt (Valkenburg, 1999).



ü De conformisme- en kieskeurigheidfase

Dit laatste verandert in de laatste fase die loopt van acht tot twaalf jaar. Ze worden veel

kritischer over reclame en televisieprogramma's en leren dat de intentie van reclame verkoop

is. Ze hechten nu ook meer belang aan de minder opvallende kenmerken van producten en

analyseren elk detail ervan. Ze houden meer rekening met de mening van de anderen en

kunnen de emoties van die anderen beter herkennen en begrijpen. Ze hebben hun

onderhandelingstechnieken verbeterd, waardoor ze nog meer invloed kunnen uitoefenen op de

gezinsuitgaven.

Hoewel het consumentengedrag verder evolueert in de volgende jaren, kan men stellen dat op

het einde van deze fase de basis van het consumentengedrag is gelegd. Die basis bestaat uit

vijf fasen: (1) het voelen van behoeften, (2) het herkennen en zoeken naar informatie over

producten, (3) het hebben van voorkeuren voor alternatieven, (4) het selecteren en

aanschaffen van één of meer alternatieven en (5) het evalueren van het gekozen product

(Valkenburg, 1999). Deze vijf fasen komen overeen met de fasen in het beslissingsproces die

zorgen voor variaties in de invloed van kinderen (cf. infra).

We stellen dus vast dat de ontwikkeling van het kind als consument voor een groot deel

bepaald wordt door zijn leeftijd. De verschillen naargelang de leeftijdscategorie worden

verklaard door verschillen in cognitieve vaardigheden tussen die leeftijdsgroepen. Er zijn

echter nog andere factoren die de ontwikkeling van het kind beïnvloeden, onder andere de

interacties met zijn ouders. In het volgende deel wordt er daarom meer aandacht besteed aan

de rol van het gezin.

2.3 Kinderen en hun gezin

Kinderen brengen de eerste jaren van hun leven voornamelijk door binnen hun gezin. Zelfs

wanneer ze naar school beginnen gaan, blijft het gezin een belangrijke rol spelen in hun

ontwikkeling. We bespreken eerst de rol van kinderen in de gezinsbeslissingen. Daarna gaan

we dieper in op de invloed van de ouders in de ontwikkeling van het kind tot consument

(“consumer socialization”). Tenslotte bespreken we de familiecommunicatiepatronen,

aangezien deze ook voor een deel bepalen in welke context het kind wordt opgevoed.



2.3.1 De gezinsbeslissingen

Kinderen kunnen op drie verschillende manieren deelnemen aan gezinsbeslissingen. Ze kunnen

autonoom handelen, ze kunnen de beslissingen van andere gezinsleden beïnvloeden en ze

worden ook beïnvloed door die andere gezinsleden (Böcker, 1986; Gunter en Furham, 1998).

Kinderen kunnen als autonome beslissingsmakers handelen. Ze zijn dan interessant omdat ze

heel innovatief zijn en vaak actief zijn in het initiëren van gezinsaankoopprocessen. Dit aspect

komt overeen met wat McNeal de primaire markt noemt.

Ten tweede kunnen kinderen ook de beslissingen van de andere gezinsleden beïnvloeden, wat

overeenstemt met de beïnvloedingsmarkt die hierboven besproken werd.

Tenslotte zullen kinderen bij gezinsbeslissingen ook sterk beïnvloed worden door het gedrag

van hun ouders. De invloed van de ouders is heel belangrijk in het kader van “consumer

socialization” (Ward, 1974). Omdat dit een belangrijk aspect is in de studie over het consumentengedrag van

kinderen, wordt in het volgende deel daaraan meer aandacht besteed.

2.3.2 “Consumer Socialization”

“In marketing, consumer socialization is the process by which young people acquire skills,

knowledge, and attitudes relevant to their functioning as consumers in the marketplace”

(Ward, 1974, p.2).

Consumentensocialisatie is een specifiek aspect van het algemeen socialisatieproces. Er wordt

onderzocht hoe kinderen kennis, vaardigheden en attitudes met betrekking tot

marktactiviteiten ontwikkelen (Ward en Wackman, 1976). Onderzoek rond

consumentensocialisatie is gebaseerd op twee modellen: de theorie over het sociale leren en

het model van cognitieve ontwikkeling (Gunter en Furnham, 1998, p.13; Ward en Wackman,

1976).

Studies die het sociale leren als basis gebruiken leggen socialisatie uit in functie van

omgevingsinvloeden op de kinderen. Het model van cognitieve ontwikkeling verklaart

socialisatie vanuit de vorming van kennis en gedragingen, die plaatsheeft in de verschillende



fasen die een mens doorloopt van zijn geboorte tot zijn volwassenheid (Gunter en Furnham,

1998, p.13).

Die omgevingsfactoren en cognitieve vaardigheden zijn samen verantwoordelijk voor de mate waarin het kind

kennis en vaardigheden verwerft (John, 1999). We bespreken de rol van beide factoren in het proces van

consumentensocialisatie. Het volledig model van consumentensocialisatie is weergeven in figuur 1.

Figuur 1: Onderzoeksmodel van de consumentensocialisatie van kinderen

Bron: Ward, Wackman en Wartella (1977)

 Tot de omgevingsvariabelen behoren het naast het gezin, ook de leeftijdsgenoten (“peers”)

en de massacommunicatie. Samen beïnvloeden ze de mate waarin het kind

consumentenkennis verwerft door het type, de hoeveelheid en de kwaliteit van de

consumentenervaringen en informatie die ze meedelen aan het kind (John, 1999).

Aangezien we in ons onderzoek de nadruk leggen op de ouder-kind interacties, zullen we hier

dieper ingaan op de invloed van de ouders op de consumentensocialisatie van het kind.

Ouders beïnvloeden hun kind op drie verschillende manieren (Ward, Wackman en Wartella,

1977). Eerst en vooral observeren kinderen het consumentengedrag van hun ouders. Ouders

handelen als rolmodellen voor hun kinderen (Statt, 1997). Bijvoorbeeld: kinderen horen hun

ouders praten over welke uitgaven voorrang hebben, ze zien welke producten door hun ouders

gebruikt worden en dit kan hun keuzes in de toekomst beïnvloeden, als hun ouders vaak over
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de nutritionele waarde spreken bij het winkelen, verwerven de kinderen kennis over

nutritionele aspecten van producten (Statt, 1997; Gunter en Furnham, 1998, p.15).

Daarnaast is er ook actieve interactie tussen ouders en kinderen bij consumentenactiviteiten

(Ward et al., 1978). Kinderen gaan vaak met hun ouders, vooral de moeder, mee gaan

winkelen. Dit wordt “coshopping” genoemd en komt vaker voor dan vroeger omdat het aantal

kinderen per gezin gedaald is en omdat er meer vrouwen werken dan vroeger (Statt, 1997).

Moeders die buitenshuis werken nemen immers vaker hun kind mee naar de winkel dan niet-

werkende moeders (Grossbart en Carlson, 1988).

De laatste manier waarop ouders hun kind beïnvloeden is door ze zelf, onder hun begeleiding

aan consumentenactiviteiten te laten deelnemen.

De cognitieve vaardigheden van het kind beïnvloeden de manier waarop hij of zij

consumentenkennis verwerft en hangen af van zijn leeftijd. Kinderen interpreteren en

organiseren consumentervaringen en informatie anders naarmate ze ouder worden (John en

Whitney, 1986). Het organiseren van de informatie en de verandering in kennis over

aankoopactiviteiten kunnen begrepen worden door de ontwikkelingen in geheugenstructuren,

namelijk de “scripts” te analyseren (John en Whitney, 1986). Verder kan dit model van

cognitieve ontwikkeling ons helpen te begrijpen en te voorspellen hoe kinderen informatie

zullen selecteren, evalueren en gebruiken bij consumentenbeslissingen (Ward en Wackman,

1976). Naargelang de fase in de ontwikkeling zal het kind immers anders omgaan met

informatie. Kinderen tussen twee en zeven jaar gebruiken waarneembare fysieke attributen als

informatie om producten te evalueren. Vanaf zeven jaar beschouwen ze meer abstracte

kenmerken. Jongere kinderen zouden dus bij het kiezen van een tv-toestel kijken naar hoe

groot het toestel is, terwijl de ouderen eerder hun keuze zullen baseren op de performantie, de

prijs en de werking (Ward en Wackman, 1976).

In de figuur vertrekt er een pijl van 'gezinscontext' naar 'fase in de cognitieve ontwikkeling'.

Dit wijst erop dat er een relatie bestaat tussen de ouders en de cognitieve vaardigheden.

Ouders hebben een directe impact op de ontwikkeling van de algemene cognitieve

vaardigheden van hun kind en, via dit, dus een indirecte impact op de ontwikkeling van

consumentenvaardigheden. Daarnaast hebben ze invloed op het motiveren van hun kind om

zijn cognitieve vaardigheden te gebruiken in zijn consumentengedrag. Tenslotte leren ouders

hun kinderen consumentenvaardigheden aan die niet komen uit cognitieve vaardigheden

(Ward et al., 1978).



Enkele resultaten van het socialisatieproces zijn de manier waarop het kind met geld

omgaat, hoe hij uitgeeft en spaart, en hoe vaak en welke productaanvragen hij doet bij zijn

ouders( Ward et al., 1978).

2.3.3 Familiecommunicatiepatronen

Eén van de belangrijkste en meest gebruikte modellen voor familiecommunicatie is het model

dat door Mc Leod en O'Keefe (1972) werd ontwikkeld in het kader van politieke socialisatie.

Ze baseerden zich hiervoor op het paradigma van Newcomb (1958). Het model van Newcomb

probeert attitudeveranderingen te verklaren vanuit de relaties die bestaan tussen twee

personen A en B, en tussen elk van die personen en een communicatieobject X. Mac Leod en

O'Keefe (1972) definieerden twee ongecorreleerde dimensies van communicatiestructuur,

namelijk de socio- en de conceptoriëntatie. Dit model is bijzonder nuttig voor het analyseren

van de kwaliteit van de ouder-kind interacties en het effect ervan op het leren consument

worden (Moschis, Prahasto en Mitchell, 1986). Bepaalde uitspraken van de meetschaal van

dit model werden aangepast voor hun gebruik in de marketing en verwijzen naar

consumptieactiviteiten i.p.v. naar algemene situaties. Veel andere auteurs hebben dit model

van familiecommunicatie aangewend in hun onderzoek (Carlson, Grossbart en Tripp, 1990;

Foxman et al., 1989; Moschis en Moore, 1978; Moschis et al., 1986; Palan, 1998).

De socio-oriëntatie is het type communicatie dat moet leiden tot respect voor de ouders en

dat thuis harmonieuze en aangename sociale relaties creëert en aanmoedigt. Aan de kinderen

in gezinnen met die oriëntatie wordt geleerd dat ze onenigheid moeten vermijden en dat ze

hun mening over onderwerpen die hen niet persoonlijk aangaan, moeten onderdrukken. Ze

moeten niet discussiëren met volwassenen (Moschis en Moore, 1978). Volgens het Newcomb

paradigma staat de ouder (B)-kind (A) relatie hier centraal.

Deze oriëntatie wordt gemeten aan de hand van zes items. Carlson et al. (1990)

herformuleerden de vijf items gebruikt door Moschis, Moore en Smith (1984) om ze door de

moeder te laten invullen, in plaats van het kind. Carlson et al. (1990) voegden aan die vijf

items een zesde item toe, afkomstig uit een vroeger onderzoek uitgevoerd door Ward,

Wackman en Wartella (1977). Deze items zijn:



1. Ik zeg mijn kind wat het mag en niet mag kopen.

2. Ik wens te weten wat mijn kind met haar/zijn geld doet.

3. Ik zeg tegen mijn kind dat ik het beste weet wat goed voor haar/hem is.

4. Ik zeg tegen mijn kind dat het geen vragen mag stellen over producten die niet voor

haar/hem bestemd zijn.

5. Ik zeg tegen mijn kind dat zij/hij bepaalde dingen niet mag kopen.

6. Bij het leerproces van mijn kind als consument, verbied ik haar/ hem sommige zaken.

Bij de conceptoriëntatie ligt de nadruk op de positieve beperkingen die het kind een eigen

visie over de wereld helpen ontwikkelen. Ouders moedigen hun kind aan alle alternatieven te

overwegen voor hij een beslissing neemt of confronteren hem met onenigheid over een

beslissing, door een andere mening te hebben of door het te bespreken met anderen thuis.

Volgens het Newcomb paradigma staat de kind (A)-object (X) relatie hier centraal.

Deze oriëntatie wordt gemeten aan de hand van zeven items. De zes eerste items zijn

afkomstig van Moschis, Moore en Smith (1984) en het zevende komt opnieuw van Ward,

Wackman en Wartella (1977). Deze items zijn:

1. Ik vraag mijn kind mee te helpen bij de gezinsaankopen.

2. Ik vraag mijn kind haar/ zijn mening over dingen die ik voor mezelf koop.

3. Ik vraag mijn kind z’n mening.

4. Ik zeg tegen mijn kind dat het zelf moet beslissen wat het wel en niet koopt.

5. Ik zeg tegen mijn kind dat het belangrijk is dingen te kopen die je zelf graag ziet, al zien

anderen dit soms niet graag.

6. Ik zeg tegen mijn kind zelf te beslissen hoe het met zijn geld omgaat.

7. Bij het leerproces van mijn kind als consument, geef ik haar/ hem de kans te leren uit

eigen ervaringen.

De combinatie van de twee dimensies (socio- en conceptoriëntatie) vormt een typologie van

vier modellen van familiecommunicatie: laissez-faire, protectieve, pluralistische en consensus

ouders. Het schema van Mac Leod en O'Keefe (1972) is weergeven in figuur 2.



Lage socio-oriëntatie Hoge socio-oriëntatie

A                               B A                               B

Lage conceptoriëntatie X X

Laisser-faire ouders Protectieve ouders

A                               B A                               B

Hoge conceptoriëntatie X X

Pluralistische ouders Consensus ouders

Figuur 2: Typologie voor de familiecommunicatiepatronen met relaties van Newcomb voor

ABX

Bron: McLeod en O'Keefe (1972)

Laissez-faire ouders zijn noch sociogeoriënteerd, noch conceptgeoriënteerd. De

communicatie tussen ouder en kind is heel beperkt in die gezinnen.

In de communicatie van protectieve gezinnen staat de socio-oriëntatie centraal. Ze leggen de

nadruk op gehoorzaamheid aan de ouders en sociale harmonie. Ze zijn niet erg bezorgd over

conceptuele zaken. Protectieve ouders proberen te vermijden dat de kinderen een eigen visie

ontwikkelen over de dingen en verhinderen ze consumentenkennis en -vaardigheden op te

bouwen (Carlson, et al., 1990).

Pluralistische ouders moedigen open communicatie en discussie aan zonder op

gehoorzaamheid aan autoriteit aan te dringen. De nadruk ligt hier op de conceptoriëntatie. Het

kind wordt aangemoedigd nieuwe ideeën te verkennen en deze zonder angst uit te drukken. In

deze communicatiestructuur ligt de nadruk op wederzijds respect en gemeenschappelijke

belangen.

Volgens het onderzoek van Moschis en Mitchell (1978) hebben kinderen uit die gezinnen

vaak een betere kennis van consumptiezaken dan anderen. Ze slaagden er toen echter niet in

een plausibele verklaring te geven voor die relatie (Granbois, 1978). Later schreven ze dat de

hogere competentie te danken was aan beter en vroeger aanleren en trainen (Moschis et al.,

1986).



Consensus ouders leggen de nadruk op beide communicatiestructuren. Het kind wordt

aangemoedigd om zich in van alles te interesseren, zonder dat dit de interne harmonie en de

bestaande hiërarchie van het gezin verstoort.

Deze familiecommunicatiestructuren verschillen van gezin tot gezin en kunnen de perceptie

van marketingstimuli door het kind beïnvloeden. Ouders die een hoge socio-oriëntie hebben,

zullen hun kinderen aanmoedigen hun daden, en dus ook consumptieactiviteiten, te evalueren

in functie van het effect die ze hebben op de anderen. Dit kan ertoe leiden dat het kind

materialistische neigingen ontwikkelt (Moschis en Mitchell, 1978).

Deze twee dimensies van het familiecommunicatiepatroon zullen in ons onderzoek

opgenomen worden. Ze kunnen ons immers meer vertellen over de manier waarop ouders met

hun kinderen omgaan in verband met consumptie-activiteiten en wij zullen nagaan of de

gezinsstructuur hier een rol in speelt. Over de betrouwbaarheid van de meetschalen hoeven

we ons geen zorgen te maken, omdat ze al vaak aangewend zijn in onderzoeken.

2.4 Besluit

Wanneer we over kinderen spreken, bedoelen we dus jongens en meisjes tussen nul en twaalf

jaar. Niet alle kinderen zijn echter onder een zelfde dak te brengen, vooral niet wanneer we

over marketing spreken. Kinderen ontwikkelen verschillende vaardigheden naarmate ze ouder

worden en dit heeft invloed op hun consumentengedrag. Een belangrijke omgevingsfactor in

deze ontwikkeling is het gezin. Ouders beïnvloeden hun kinderen op verschillende manieren

en spelen een belangrijke rol in de ontwikkeling van het kind tot consument. Dit proces is

echter niet eenzijdig, en kinderen oefenen ook invloed uit op hun ouders. Dit aspect komt nu

aan bod.



HOOFDSTUK 3

DE INVLOED VAN KINDEREN

3.1    Wat is invloed?

3.1.1 Soorten invloed

Wanneer we onderzoeken over de invloed van kinderen op hun ouders en op de

gezinsaankopen willen vergelijken, moeten we voorzichtig zijn want 'invloed' wordt niet altijd

op dezelfde manier geïnterpreteerd. Soms spreekt de auteur over invloed, soms over macht,

dan weer over participatie, betrokkenheid of verantwoordelijkheid (Granbois, 1978).

Rossiter (1978) maakt een onderscheid tussen de actieve en passieve invloed van kinderen op

hun ouders. De invloed van een kind kan voortkomen uit rechtstreekse inspanningen van het

kind om bepaalde aankoopbeslissingen te beïnvloeden. Het kind vraagt uitdrukkelijk naar een

bepaald product; het gaat hier om directe verzoeken thuis en in de winkel. Dit noemt Rossiter

de actieve invloed.

Daarnaast spreekt men over “passive dictation” (Wells, 1965). Bij de passieve  vorm worden

de ouders beïnvloed door het waarnemen van wat hun kinderen verkiezen en/of nodig hebben.

Moeders observeren wat hun kinderen eten en wat niet, met welk speelgoed ze het liefst

spelen, en welke kleren ze dragen en welke in de kast blijven hangen. Wanneer er geen andere

selectiecriteria bestaan voor de aankoop van een product, zal de moeder haar keuze maken op

basis van haar observaties. Het kind heeft hier niet naar het product gevraagd. Dit fenomeen

komt vaker voor bij oudere kinderen omdat de moeder uit ervaring weet wat haar kind wel en

niet wenst. Ouders houden veel rekening met de aanwezigheid en de behoeften van hun

kinderen, waardoor deze passieve invloed mogelijk is (Mehrotra en Torges, 1977).

In de meeste onderzoeken wordt gepeild naar de actieve invloed. De passieve invloed kan

zich onbewust voordoen en is dus moeilijker te meten.

Een ander type invloed op de ouders is wat Ekstrom “reverse socialization” noemt.

Omgekeerde socialisatie is het proces waarbij ouders consumentenvaardigheden en



productinformatie verwerven van hun kinderen. Ouders leren van hun kinderen doorheen dit

wederzijds proces en worden op die manier door hun kinderen gevormd (Ekstrom, Tansujah

en Foxman, 1986).

Böcker (1986) gebruikt in zijn onderzoek naar de invloed van kinderen op de voorkeuren van

hun moeders de invloedtypologie van Thomas (1982). Deze typologie wordt weergeven in

tabel 4. In het onderzoek van Böcker wordt gepeild naar de directe invloed (type 1). De

directe invloed heeft hier betrekking op de expliciet uitgedrukte en waargenomen invloed op

de voorkeuren en niet op aankopen. Hieruit bleek dat het aantal kinderen in het gezin positief,

en het opleidingsniveau van de moeder negatief gecorreleerd zijn met de invloed van een kind op de

voorkeuren van zijn moeder.

In andere onderzoeken werden meestal voor het meten van waargenomen invloed ofwel types

1 en 3 (waargenomen invloed door de beïnvloeder), ofwel 1 en 2 (waargenomen invloed van

de beïnvloede) nagegaan.

Het kind handelt als

een beïnvloeder

 Het kind wordt waargenomen als beïnvloeder

Ja Neen

Ja (1) Directe invloed (2) (Verborgen) manipulatie

Neen (3) Anticipatie (4) Assimilatie, Socialisatie

Tabel 4: Invloedtypologie voor het moeder-kind tweetal

Bron: Böcker (1986)

3.1.2 Het meten van invloed

De invloed van kinderen en andere gezinsleden kan op verschillende manieren gemeten

worden. Invloed kan berekend worden door een vergelijking te maken van de beweringen

over persoonlijke voorkeuren en de mate waarin de werkelijke aankopen overeenkomen met

deze voorkeuren (Ekstrom, Tansujah en Foxman, 1986). Dit vraagt echter ofwel een

langdurige observatie, ofwel een ongelooflijk herinneringsvermogen en eerlijkheid van de

respondenten.



Daarom vragen de meeste onderzoekers aan de respondent op een schaal aan te duiden

hoeveel invloed hij of zij waarneemt bij zichzelf en andere gezinsleden. Het gaat bijvoorbeeld

over hoe de moeder de invloed van haar kind percipieert. Het zijn dus eigen schattingen die

weergegeven worden. De percepties van de verschillende gezinsleden wijken daarom soms af

van elkaar. Een kind schat zijn eigen invloed meestal groter in dan zijn ouders doen (Belch et

al., 1985, Foxman en Tansujah, 1988, Foxman et al., 1989).

3.2    Invloed van kinderen: algemeen

3.2.1 De reikwijdte van hun invloed

Jonge kinderen proberen de aankoopbeslissingen van het gezin te beïnvloeden van zodra ze er

de nodige communicatievaardigheden voor bezitten (Gunter en Furnham, 1998, p. 51).

Kinderen van twee, drie jaar uiten al hun voorkeuren voor bepaalde voedingswaren,

speelgoed of kleren (Settle en Alreck, 1986, p. 247). De aanvragen van kinderen hebben meer

beïnvloedingsmacht dan reclame op de moeders bij de aankoop van kledij voor kinderen

(Anoniem, Adweek, 2000). Ze oefenen dus een zekere invloed uit op de aankoop van een

reeks producten en diensten voor hen en voor het hele gezin.

De invloed van kinderen op aankoopbeslissingen van hun ouders mag niet overgewaardeerd

worden en moet niet gezien worden als een negatief gevolg van onze moderne maatschappij

(Bergler, 1999). De interactie tussen kinderen en ouders gebeurt altijd in twee richtingen: het

kind vraagt iets aan zijn ouder, en de ouder geeft antwoord aan het kind (Mehrotra en Torges,

1977). Vader en moeder vervullen de rol van informatiefilter, beslissingnemer, koper,

bereider en houder van vele kinderproducten (Settle en Alreck, p. 247). De

aankoopbeslissingen zijn dan het resultaat van gesprekken en discussies en het aanvoeren van

argumenten tussen ouders en kinderen (Bergler, 1999). Marketeers moeten dus zowel de

harten en zielen van kinderen als de goedkeuring en hulp van de ouders voor zich winnen

(Settle en Alreck, 1998, p.248).

Toch zullen ouders voor bepaalde producten neen blijven zeggen. Ze menen dat als je neen

blijft zeggen, de kinderen het uiteindelijk wel zullen aanvaarden. Dit kan je echter niet voor

alles doen, je moet bepalen wat kan en wat niet (Bodnar en O'Neill, 1999).



3.2.2 Invloedstrategieën

We onderscheiden verschillende manieren waarop een kind of tiener zijn ouders kan proberen

te beïnvloeden en te overtuigen bij een aankoop.

Peuters en kleuters beschikken weliswaar nog niet over gesofisticeerde invloedstrategieën,

maar kunnen de aankopen van hun ouders toch al aardig beïnvloeden. De eerste manier

waarop ze dit trachten te doen, is door naar producten te wijzen of door ze uit het rek te halen

en ze in de kar te leggen (Rust, 1993).

Een andere eenvoudige manier waarop kinderen de beslissingen van hun ouders beïnvloeden

is door de aanvraagstrategie. Kinderen vragen het product op een directe manier aan hun

ouders. Ze kunnen ook een bepaalde wens of behoefte uitdrukken, zonder er een expliciete

uitleg voor te geven (Palan en Wilkes, 1997). Wanneer een eenvoudige vraag niet leidt tot de

gewenste aankoop, kan het kind meer uitgebreide strategieën aanwenden.

Een strategie die vaak gebruikt wordt is het onderhandelen (Palan en Wilkes, 1997). De

gezinsleden onderhandelen tot ze het eens zijn met elkaar en dit zal pas gebeuren wanneer

beide partijen er iets bij winnen. Er worden overeenkomsten gesloten waarbij het kind een

deel van de kosten betaalt of belooft het bedrag later terug te betalen. Sommige kinderen

nemen hun ouders beet door dit te beloven en weten dat hun ouders het toch zullen vergeten

(Bodnar en O'Neill, 1999). Ze beloven ook dat ze in ruil voor het krijgen van het gewenste

product karweitjes zullen opknappen, maar 'vergeten' dit ook heel vaak.

Een andere manier van onderhandelen is het redeneren. Hier wordt ook gestreefd naar een

positief resultaat van de aankoopbeslissing voor ouders en kinderen. De kinderen schuiven

logische argumenten naar voor die hun ouders belangrijk vinden, zoals de voedingswaarde en/

of de kwaliteit van het product (Brée, 1993; Palan en Wilkes, 1997). Deze strategie schijnt

heel effectief te zijn.

Een derde mogelijke strategie is de overtuigingstrategie. Er wordt hier ook gestreefd naar

een wederzijds akkoord, maar enkel het kind, de overtuiger, zal een voordeel behalen. Het

kind zal bijvoorbeeld, wanneer het kleren past, een gunstige mening uiten en zeggen dat het er

toch echt wel heel goed mee staat. Een kind kan ook koppig zijn en zijn wens voor een



bepaald product blijven herhalen en dit gedurende een lange periode. Kinderen proberen hun

ouders ook te overtuigen door te smeken en honderd keer alstublieft te zeggen of het

argument 'iedereen heeft het al' aan te halen. Een laatste manier om de ouders te overtuigen is

te zeuren met een jankende stem tot het doel bereikt is (Bodnar en O'Neill, 1999). Smeken en

zeuren blijken echter maar in beperkte mate te werken.

Tenslotte zullen kinderen die de emotionele strategie toepassen, allerlei gevoelens

aanwenden om de beslissingen van hun ouders te beïnvloeden. Woede gaat soms gepaard met

pruilen, huilen of weggaan, maar blijkt niet zo effectief te zijn (Palan en Wilkes, 1997). Er

kunnen ook positieve gevoelens uitgedrukt worden, zoals 'mooie praatjes', waarbij het kind

met een schattige blik zijn moeder probeert te 'verleiden' (Brée, 1993).

3.3    Factoren die de invloed bepalen

Er zijn verschillende factoren die de invloed van een kind op het consumptiegedrag van zijn

ouders, doen variëren. De vele variabelen die ontdekt werden, kunnen onderverdeeld worden

in zes categorieën: het type product, de fase in het beslissingsproces, de subbeslissingen en de

kenmerken van de ouders, het kind en het gezin. We bespreken voor elk van die categorieën

de voornaamste resultaten. Tabel 5 geeft een overzicht weer van de verschillende

onderzoeken en hun resultaten over de invloed van kinderen in het gezin.



Auteur Jaar Product(en) Afhankelijke variabele Onafhankelijke variabele
1968 Ontbijtgranen Aankoop van

lievelingsontbijtgranen
van kind

Kindgerichtheid moeder,
Merkherinnering moeder,
Assertiviteit kind

Berey &
Pollay

Resultaten:  Hoe groter de kindgerichtheid van de moeder, hoe kleiner de kans is dat ze de
lievelingsontbijtgranen van haar kind zal kopen. Hoe hoger haar merkherinnering, hoe groter
die kans. De assertiviteit van het kind heeft slechts een klein effect op het al dan niet kopen.

1972 Ontbijtgranen, frisdrank,
tussendoortjes, snoep, brood,
koffie, fast food, speelgoed,
kledij, platen, tandpasta, zeep,
shampoo, auto, wasproduct,…

Invloedpogingen kind
en het toegeven door de
ouders

Leeftijd kind,
Beperkingen tv-kijken,
Tijd die moeder naar tv kijkt,
Reclameattitude en
Reclameherinnering moeder,
Ouder-kind conflict

Ward &
Wackman

Resultaten:  Ouders geven meer toe aan de aanvragen van oudere kinderen en aan aanvragen
voor voedingswaren en kinderproducten. Hoe meer ouders het tv-kijken beperken, hoe minder
ze toegeven aan invloedpogingen. Hoe meer tijd een moeder voor de televisie doorbrengt, hoe
meer invloedpogingen haar kinderen doen en hoe vaker ze toegeeft. Hoe hoger haar
reclameherinnering, hoe vaker de kinderen naar producten vragen. Het toegeven neemt echter
niet toe. Een positieve attitude tegenover reclame van de moeder leidt wel tot meer toegevingen,
maar niet tot meer invloedpogingen.

1977 Ontbijtgranen, restaurant,
chips, kinderkledij en -
schoenen, frisdrank

Toegeven door de
ouders aan
invloedpogingen voor
kinderproducten

Product,
AOI variabelen,
Media gebruik

Mehotra &
Torges

Resultaten:  De variabelen die het toegeven van de moeder bepalen zijn product-specifiek.

1977 Restaurant, familie-uitstap Betrokkenheid kind en
ouders in
gezinsbeslissingen

Product,
Beslissingsfase,
Subbeslissing

Szybillo &
Sosanie

Resultaten:  Kinderen hebben meer invloed in de fase van probleemherkenning en zoeken naar
informatie dan voor de finale beslissing. Ze hebben het minst invloed op de subbeslissing 'het te
spenderen bedrag'.

1978 Ontbijtgranen Ouder-kind interactie in
de supermarkt

Leeftijd kind,
Geslacht kind,
Sociale klasse

Atkin

Resultaten: Ouders geven meer toe aan de aanvragen van oudere kinderen. Meisjes uit de
kleinburgerlijke klasse hebben meer succes bij hun aanvragen dan jongens en kinderen uit de
arbeidersklasse, maar deze relatie is zwak.

1978 Restaurant Relatieve betrokkenheid
van het kind

Leeftijd kind,
Beslissingsfase,
Aantal kinderen,
Inkomen

Nelson

Resultaten: Jongere kinderen zijn minder betrokken dan oudere. Kinderen ouder dan vijf zijn
vaak even betrokken als hun ouders, behalve voor het maken van de finale beslissing en het te
spenderen bedrag. Hoe groter het gezin, hoe groter de betrokkenheid van de kinderen bij het
verschaffen van informatie en het selecteren van een bepaald type restaurant. Hoe hoger het
gezinsinkomen, hoe groter de betrokkenheid van de kinderen bij het kiezen van het type en het
merk restaurant.



1979 Sparen, huishoudtoestellen,
kruidenierswaren, vakantie,
levensverzekering, meubels,
auto

Relatieve invloed van
kind, moeder en vader

Product,
Subbeslissing,
Kenmerken vader,
Aantal kinderen

Jenkins

Resultaten: Kinderen hebben weinig invloed in de beslissingen, behalve voor de vakanties.
Hun invloed is het laagst voor de subbeslissingen: 'het te spenderen bedrag, de verblijfplaats en
het vervoermiddel'.

1981 Chips, jelly, chocoladedrank,
snoep

Invloedpogingen kind,
Aantal gevraagde
geadverteerde merken

Blootstelling aan tv-reclameBrody et al.

Resultaten: Kinderen die reclame zien doen meer invloedpogingen dan anderen. Kinderen die
samen met hun ouders tv-kijken vragen meer naar producten waarvoor reclame gemaakt wordt.

1981 Voeding huisdieren, koekjes
kauwgom, ontbijtgranen,
kledij, tussendoortjes

Invloed van het kind Attitude moedersRoberts et
al.

Resultaten: Kinderen van traditionele en conservatieve moeders hebben weinig invloed.

1985 Ontbijtgranen, TV, auto,
meubels, vakantie,
huishoudtoestellen

Invloed kind, moeder en
vader,
Overeenstemming in
invloedperceptie

Product,
Beslissingsfase,
Subbeslissing,
Respondent

Belch et al.

Resultaten: De invloed van kinderen is het grootst in de eerste fase, de herkenning van een
probleem, en daalt naarmate men naar de volgende fasen overgaat. Ze hebben het meeste
invloed voor vakanties en ontbijtgranen. Ze hebben het minst invloed op de subbeslissingen:
'waar het product te kopen, wanneer het product te kopen en het te spenderen bedrag'. Ze
hebben meer invloed bij de beslissingen omtrent kleur, model en merk. Er is onenigheid over de
verdeling van de invloed voor een aantal producten en hun subbeslissingen.

1986 Chocoladerepen, fiets,
radiorecorder, motorfiets

Invloed van het kind op
de preferenties van zijn
moeder

Aantal kinderen,
Opleidingsniveau moeder,
Geslacht kind

Böcker

Resultaten: De grootte van het gezin is positief gecorreleerd met de invloed van een kind op de
voorkeuren van zijn moeder. De invloed van kinderen neemt af naarmate de moeder een hoger
opleidingsniveau heeft. Het feit dat meisjes meer invloed uitoefenen op de voorkeuren van hun
moeders dan jongens, kon niet bevestigd worden.

1986 Familie-uitstap, bioscoop,
gezamenlijke sporten

Invloed van het kind in
de keuze van
vrijetijdsactiviteiten

Leeftijd kind,
Locus van controle,
Subbeslissing,
Type familie

Darley &
Lim

Resultaten: Voor de bioscoop: Ouders met externe locus van controle percipiëren meer invloed
van hun kinderen. Alleenstaande ouders percipiëren meer invloed van hun kinderen voor 'waar'
dan twee ouders. Oudere kinderen hebben meer invloed voor 'wanneer en specifieke informatie'.
Voor uitstap: Oudere kinderen hebben meer invloed dan jongere, vooral voor 'het te spenderen
bedrag '. Ouders met externe locus van controle percipiëren meer invloed van hun kinderen voor
specifieke informatie.
Voor sport: Oudere kinderen hebben meer invloed dan jongere voor 'wanneer, welk type, het te
spenderen bedrag, informatie verzamelen en specifieke informatie'. Alleenstaande ouders met
interne locus van controle percipiëren minder invloed van hun kinderen dan twee ouders met
interne locus voor alle subbeslissingen behalve voor 'waar'.



1986 Frisdrank, platen schoolgerief,
autoherstelling, shampoo,
huishoudtoestellen,
kinderkledij,
verzorgingsproducten

Invloed kind in
beslissingsfasen

Geslacht kind, Inkomen kind,
Leeftijd kind,
Peercommunicatie,
SES,
Socio- en conceptoriëntatie

Moschis &
Mitchell

Resultaten: Vrouwelijke tieners hebben meer invloed dan mannelijke tieners op hun ouders
voor de vier beslissingsfasen. Hoe meer inkomen het kind heeft, hoe meer invloed in de finale
beslissing. Hoe ouder het kind, hoe groter zijn invloed. Hoe meer het kind communiceert met
'peers', hoe meer invloed, behalve in de laatste fase. Kinderen uit een hogere sociale klasse
hebben meer invloed bij het herkennen van een probleem. Naarmate de ouders een hogere
socio-oriëntatie vertonen, neemt de invloed van het kind af in de twee laatste fasen, de evaluatie
van de alternatieven en de finale beslissing.

1988 Kind: platen, PC, kleren,
magazine, fiets, tandpasta,
Gezin: PC, auto, meubels,
kruidenierswaren,
kabeltelevisie, tandpasta

Relatieve invloed kind,
Overeenstemming in
invloedpercepties tussen
kind en moeder

Product,
Productbelangrijkheid,
Respondent

Foxman &
Tansujah

Resultaten: Kinderen hebben meer invloed voor kinderproducten dan voor gezinsproducten.
Hoe belangrijker de moeder tandpasta voor kinderen vindt, hoe minder invloed het kind heeft en
hoe belangrijker kabeltelevisie geacht wordt, hoe meer invloed het kind heeft daarop. Moeders
en kinderen zijn niet altijd akkoord over de mate van invloed van het kind, het kind schat zijn
invloed soms groter in dan zijn moeder doet.

1989 Idem als hierboven Relatieve en algemene
invloed kind,
Overeenstemming in
invloedpercepties tussen
kind, moeder en vader

Aantal kinderen,
Leeftijd vader,
Product,
Respondent,
Werkuren moeder,
Conceptoriëntatie

Foxman et
al.

Resultaten: De overeenstemming in verband met de waargenomen invloed van de kinderen op
de aankoopbeslissingen is groter naarmate de vader ouder is, de moeder minder uren
buitenshuis werkt, het aantal kinderen in het gezin kleiner is en de conceptoriëntatie hoger is.
Kinderen hebben invloed voor het suggereren van producten, het wijzen op nieuwe producten
en het leren van de beste koop, maar niet in het voorstellen van een prijscategorie. De
gezinsleden zijn niet akkoord over de mate van invloed van het kind voor kinderkledij en
tandpasta.

1993 Ontbijtgranen, tussendoortjes,
snoep, frisdrank, hot dogs,
vleesbeleg, kaas, soep,
wasproduct, kuisproducten,
verzorgingsproducten kind

Invloed kind in
éénoudergezinnen

Leeftijd kind,
Moeder:
-opleidingsniveau,
-inkomen,
-oriëntatie van rollenpatroon,
-werkstatuut

Ahuja

Resultaten: Kinderen van alleenstaande moeders hebben minder invloed naarmate hun moeder
een hoger opleidingsniveau en een liberaler rollenpatroon heeft. Kinderen hebben meer invloed
in éénoudergezinnen waarin de moeder werkt dan in die gezinnen waarin ze niet werkt. Tussen
het inkomen van alleenstaande moeders en de invloed van kinderen geldt een positieve relatie
voor het evalueren van verschillende onderhoudsproducten. In éénoudergezinnen hebben de
kinderen meer invloed naarmate de leeftijd van het oudste kind toeneemt.



1994 Tv., stereo, telefoon, meubels,
andere

Relatieve invloed van
het kind

Beslissingsfase,
Inkomen kind,
Productkennis,
Productbelang,
Productgebruik,
Aantal werkende ouders

Beatty &
Talpade

Resultaten: De relatie tussen het productbelang voor het kind en de invloed is voor de
verschillende producten positief. Hoe hoger het verwachte gebruik van een product, hoe hoger
de tiener zijn invloed zal inschatten voor duurzame gezinsgoederen. De invloed van kinderen is
het grootst in de eerste fase, de herkenning van een probleem, en daalt naarmate men naar de
volgende fasen overgaat. Kinderen van tweeverdieners hebben meer invloed dan kinderen van
gezinnen met één inkomen voor de beslissingen omtrent gezinsproducten. Voor producten die
de kinderen zelf gebruiken, merken we geen verschil op.

1996 Vakanties, kledij ouders,
kinderkledij, beleg boterham

Invloed van kind,
moeder en vader

Gezinstype obv macht en
samenhang,
Beslissingsfasen

Holdert &
Antonides

Resultaten: De invloed van de kinderen is hoger in de evaluatie en beslissingsfase dan in de
twee eerste fasen.

1999 Vakantie Invloed kind in
vakantiebeslissing

Beslissingsfasen,
Beslisser: man/ vrouw
Aantal kinderen,
Eén- en twee-oudergezinnen,
Leeftijd kind

Dunne

Resultaten: Ouders houden rekening met de wensen van jongere kinderen, maar de rol van
actieve idee- en raadgever bij de vakantiebeslissing neemt toe met de leeftijd.
Hoe meer kinderen in het gezin, hoe groter hun betrokkenheid bij de vakantiebeslissing.
Alleenstaande ouders nemen een hoger niveau van invloed waar dan ouders van twee-
oudergezinnen voor de vakantiebeslissing.

2000 Vakantie, sparen, voeding Participatie kind in
taken en beslissingen

één- en twee-oudergezinnenLachance

Resultaten: Adolescenten uit éénoudergezinnen nemen meer deel aan consumptie-activiteiten
en -beslissingen dan kinderen uit twee-oudergezinnen.

Tabel 5: Onderzoeken over de invloed van kinderen in de gezinsbeslissingen

Bron: eigen werk

3.3.1 Het type product

Een belangrijke factor die de invloed van een kind, en van de andere gezinsleden, op de

aankoopbeslissingen doet variëren, is het type product of dienst (Belch et al., 1985; Jenkins,

1979; Mangleburg, 1990; Foxman en Tansujah, 1988; Foxman et al., 1989; Ward en

Wackman, 1972). Het succes van de aanvraag van het kind zal dus afhangen van het type

product dat gevraagd wordt (Mehrotra en Torges, 1977).



Men kan een onderscheid maken tussen producten op basis van de gebruiker: enkel de

kinderen, het hele gezin of enkel de ouders (Foxman en Tansujah, 1988; Mangleburg, 1990).

Over het algemeen kan men stellen dat kinderen nogal wat invloed hebben bij

aankoopbeslissingen voor producten waarbij zij als voornaamste gebruiker in de consumptie

betrokken zijn (Foxman et al., 1989; Mangleburg, 1990). Ze oefenen bijvoorbeeld veel

invloed uit bij de aankoop van tussendoortjes (Ahuja, 1993; Böcker, 1986; Roberts, Wortzel

en Berkeley, 1981), speelgoed (Frideres, 1973), kinderkledij (Mehrotra en Torges, 1977;

Foxman en Tansujah, 1988; Foxman et al., 1989), schoolgerief (Moschis en Mitchell, 1985),

fietsen, tijdschriftabonnementen (Foxman en Tansujah, 1988; Foxman et al., 1989) en

ontbijtgranen (Atkin, 1978; Belch et al., 1985). Ontbijtgranen werden vaak als product

opgenomen in de onderzoeken. Kinderen vragen meer naar ontbijtgranen dan naar 21 andere

producten en moeders geven veel vaker toe voor dit product dan voor andere (Ward en

Wackman, 1972).

Zelfs binnen die kind-gerelateerde producten merken we verschillen op. Mehrotra en Torges

(1977) beschouwden namelijk een aantal van die producten in hun onderzoek naar de

determinanten van de invloed van kinderen. Ze gingen na welke variabelen de

waarschijnlijkheid van het toegeven door de ouders, doen toenemen. De variabelen die ze

onderzochten waren een aantal AOI-uitspraken (attitudes, opinies en interesses), het

mediagebruik en enkele demografische kenmerken. Uit de resultaten blijkt dat deze

determinanten productspecifiek zijn. Een moeder zal bijvoorbeeld meer toegeven aan de

invloedpogingen van oudere kinderen, maar enkel voor de volgende producten: kinderkledij,

chips en frisdrank (Mehrotra en Torges, 1977). Voor elk van die producten zal de mate van

invloed uitgeoefend door het kind door een andere set van variabelen bepaald worden.

Een aantal auteurs beschouwden in hun onderzoek producten en diensten die door het hele

gezin benut worden en stelden belangrijke verschillen vast in de grootte van de invloed

naargelang het product (Mangleburg, 1990). Hun bevindingen zijn over het algemeen

gelijklopend met elkaar.

In zijn verkennend onderzoek ging Jenkins (1979) na hoe ouders de rol van hun kind

percipiëren voor acht gezinsgoederen en -diensten: grote huishoudtoestellen (koelkast,

wasmachine, enz.), auto's, meubels, boodschappen, sparen, levensverzekeringen,



vakantiebeslissingen en algemene beslissingen (bijv. keuze huisarts en uitgavenbeheer).

Hierbij werd telkens de relatieve invloed van zowel de vader, de moeder als één kind gemeten

voor een aantal subbeslissingen betreffende die producten. Hij concludeerde dat de

beslissingen omtrent auto's, sparen en levensverzekeringen gedomineerd worden door de man.

Deze vaststelling werd bevestigd door Belch et al. (1985), die toevoegde dat de beslissing

voor televisietoestellen eveneens mangedomineerd is, terwijl de invloed van mannen bij de

keuze van ontbijtgranen volledig verwaarloosbaar is. De vrouw daarentegen heeft meer

invloed op beslissingen omtrent de meubels, de boodschappen, de algemene beslissingen

(Jenkins, 1979) en de kleine huishoudtoestellen (Belch et al., 1985). Man en vrouw hebben

elk evenveel invloed op de vakantiebeslissingen en de grote huishoudtoestellen. Beide ouders

waren bovendien akkoord over het feit dat de invloed van hun kinderen voor die producten

nogal beperkt was. Slechts voor één van de acht goederen en diensten die Jenkins onderzocht,

vertonen kinderen een grote invloed, namelijk voor de vakantiebeslissingen. Deze bevinding

werd bekrachtigd door Belch et al. (1985).

Men heeft vastgesteld dat kinderen over het algemeen een zekere invloed uitoefenen op de

keuze van de vrijetijdsactiviteiten. Hieronder vallen naast die vakantiebeslissingen ook naar

de bioscoop gaan met het gezin, het uiteten gaan naar restaurants, de familie-uitstappen (zoo,

picknick,…) en de aansluiting op kabeltelevisie (Nelson, 1978; Szybillo en Sosanie, 1977;

Darley en Lim, 1986). Hierop hebben ze natuurlijk minder invloed dan op producten voor

eigen gebruik (Mangleburg, 1990).

Op producten die enkel door de ouders gebruikt worden, hebben kinderen geen of bijna geen

invloed (Foxman, 1988). Deze bevinding lijkt nogal logisch en dit is waarschijnlijk de reden

waarom de meeste auteurs dergelijke producten niet in hun onderzoek opnemen.

We hebben dus gemerkt dat naargelang het gaat over de vakantiebeslissing of over de

aankoop van een nieuwe auto, een kind meer of minder invloed zal kunnen uitoefenen op de

definitieve beslissing. Deze variaties in de invloed naargelang het familieproduct kunnen

verklaard worden door verschillen in de betrokkenheid van de kinderen tegenover het

product en verschillen in kosten (Foxman en Tansujah, 1988; Foxman et al., 1989;

Mangleburg, 1990). Kinderen hebben bijvoorbeeld weinig invloed in beslissingen voor

auto’s, meubels, televisietoestellen en levensverzekeringen omdat deze producten een hoog

financieel risico inhouden. Het gaat bovendien om onregelmatige uitgaven (Foxman en

Tansujah, 1988). Ouders houden voor deze aankopen geen rekening met de ideeën van hun



kinderen omdat het om belangrijke financiële beslissingen gaat. Bovendien zijn kinderen ook

minder gemotiveerd om de keuze van bijvoorbeeld meubels te beïnvloeden, omdat deze

producten minder belangrijk zijn voor hen (Mangleburg, 1990). Voor vakanties en auto's is de

betrokkenheid van de kinderen dan wel groter, omdat ze meestal moeten meegaan op vakantie

en omdat ze meerijden met de auto of er ooit zelf zullen mee rijden. Deze hoge betrokkenheid

verklaart dan ook waarom de mate van gepercipieerde onenigheid de grootste is voor die twee

producten (Belch, Belch en Sciglimpaglia, 1979).

Foxman (1988) onderzocht de relatie tussen het belang dat men hecht aan een product en de

invloed die men heeft op de beslissing voor dat product. De correlaties die hij berekende

waren echter te klein of niet significant en hij moest de hypothese verwerpen. Voor twee

producten vond hij twee tegengestelde relaties. Hoe belangrijker de moeder tandpasta voor

kinderen vindt, hoe minder invloed het kind heeft en hoe belangrijker kabeltelevisie geacht

wordt, hoe meer invloed het kind heeft daarop. De relatie tussen het productbelang voor het

kind en de invloed werd later opnieuw onderzocht en bleek voor de verschillende producten

positief te zijn (Beatty en Talpade, 1994).

Naast de betrokkenheid, het belang en de kosten van het product, kunnen ook andere factoren

eigen aan het product een impact hebben op de perceptie van de relatieve invloed van

jongeren. Beatty en Talpade (1994) gingen na of de kennis die een tiener heeft rond een

bepaald product, zijn relatieve invloed kan verhogen. Uit de resultaten bleek echter dat noch

voor duurzame gezinsproducten, noch voor eigen producten die kennis een rol speelde.

Daarentegen geldt dat hoe hoger het verwachte gebruik van een product, hoe hoger de tiener

zijn invloed zal inschatten voor duurzame gezinsgoederen.

Tenslotte is er nog een laatste construct, “communal consequence”, die de relatieve invloed

van kinderen bepaalt (Corfman et al., 1997). Het geeft weer in welke mate andere gezinsleden

betrokken of beïnvloed zijn wanneer een kind een goed of dienst consumeert. Producten voor

een kind, zoals een boek of een puzzle hebben een lage graad van “communal consequence”,

terwijl een drumstel, verf en bepaalde kledij een hoge graad vertonen. Producten die samen

gebruikt worden, zoals een film of het uit eten gaan naar een restaurant, vertonen eveneens

een hoge graad van “communal consequence” (Corfman et al., 1997).



We besluiten dus dat de invloed van kinderen zal variëren in functie van een aantal

kenmerken van het product dat gekocht wordt. Deze kenmerken zijn de betrokkenheid

tegenover het product, de kostprijs, het belang en het gebruik.

Het feit dat de invloed van kinderen afhankelijk is van het product, zorgt ervoor dat we niet

zomaar de resultaten van een onderzoek gebaseerd op één specifiek product kunnen

veralgemenen.

3.3.2 De fase in het beslissingsproces en subbeslissingen

ü Beschrijving van de variabelen

Een andere bron van variatie in de invloed van kinderen is  de fase in het beslissingsproces

(Mangleburg, 1990). In de eerste onderzoeken die deze fasen als onafhankelijke variabelen

beschouwden, werd een model gebruikt dat uit drie fasen bestaat (Belch, Belch en Ceresino,

1985; Nelson, 1978; Szybillo en Sosanie, 1977). Szybillo en Sosanie (1977) namen dit model

over van Davis en Rigaux (1974) die de man-vrouw interacties analyseerden.

De eerste fase wordt de initiatiefase genoemd. Hier gebeurt de herkenning van een probleem

of van een behoefte. De tweede fase omvat het zoeken naar en het verschaffen van informatie.

Uiteindelijk wordt dan de finale beslissing genomen; er wordt een keuze gemaakt en het

product wordt gekocht. Hoewel sommige auteurs dit eenvoudig model blijven toepassen

(Beatty en Talpade, 1994), werden in de loop der jaren enkele variaties op dit oorspronkelijk

model ontwikkeld. Deze evolutie is weergegeven in tabel 6.

Belch et al. (1985) beschouwen in de tweede fase naast het zoeken, ook het evalueren van de

informatie en de alternatieven. Moschis en Mitchell (1986) gebruiken dezelfde fasen als Belch

et al., maar splitsen die tweede fase, het zoeken en evalueren, op in twee delen. Hoewel ze

deze fasen dan anders benoemen, verstaan ze hieronder hetzelfde. Fase twee en drie worden

dan het discussiëren over het kopen van producten en het beslissen wat men zal kopen

(Moschis en Mitchell, 1986).
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Beslissen
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Evaluatie

van de
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Aankoop Keuze en

aankoop

Aankoop-

beslissing

Post-aankoop

gedrag

Tabel 6: Fasen in het beslissingsproces volgens verschillende auteurs

Bron: eigen werk

Holdert en Antonides (1996) beschouwen eveneens een beslissingsproces bestaande uit vier

fasen. Hun model leunt heel dicht aan bij dat van Moschis en Mitchell (1986). Holdert en

Antonides (1996) keren terug naar de benaming die Belch et al. (1985) gebruikten en noemen

de tweede en derde fase het zoeken naar informatie en de evaluatie van de alternatieven.

Om een model voor de familievakantiebeslissing te ontwikkelen, baseerde Dunne (1999) zich

op het model van het kopersgedrag van Howard en Sheth. Dit model bestaat uit de vier fasen

die de vorige auteurs gebruikten, maar omvat nog een vijfde fase. Deze laatste fase is het ‘na-

aankoopgedrag’. Het gedrag dat in die fase plaatsvindt, namelijk het al dan niet tevreden zijn

met het gekochte product, kan de toekomstige aankoopbeslissingen voor dit product

beïnvloeden (Dunne, 1999).

De subbeslissingen die onderzocht worden zijn gebaseerd op de subbeslissingen die Davis

(1970,1971) gebruikte. Hij maakte een onderscheid tussen een algemene meting van de

relatieve invloed, de Blood en Wolfe index en een aantal meer specifieke metingen, namelijk

voor de aankoop van een auto of van meubels. Het zijn de subbeslissingen van deze laatste



die in latere onderzoeken steeds gebruikt worden. Deze vragen gaan over waar en wanneer het

product te kopen, het te spenderen bedrag, welk merk, model, kleur, stijl te kopen en wie

initieel voorstelt het product te kopen.

ü Resultaten

Over het algemeen is de invloed van kinderen het grootst in de eerste fase, de herkenning van

een probleem, en daalt hun invloed naarmate men naar de volgende fasen overgaat (Beatty en

Talpade, 1994; Belch, Belch en Ceresino, 1985; Holdert en Antonides, 1996; Mangleburg,

1990; Nelson, 1978; Szybillo en Sosanie, 1977). De invloed van de vader daarentegen, stijgt

met de opeenvolgende fasen (Belch et al., 1985). Naarmate de ouders een hogere socio-

oriëntatie vertonen, neemt de invloed van het kind in de laatste twee fasen nog meer af

(Moschis en Mitchell, 1986).

Men moet deze resultaten echter met voorzichtigheid interpreteren omdat het aantal producten

waarvoor dit onderzocht werd, beperkt is (Mangleburg, 1990).

Szybillo en Sosanie (1977) en Nelson (1978) gebruikten familierestaurants en -uitstappen

voor hun onderzoek. Voor de beslissing omtrent een fast-food restaurant, of een familie-

uitstap, zijn in elk van de beslissingsfasen minstens 82%, respectievelijk 57%, van de

interacties tussen gezinsleden ouder-kind interacties (Szybillo en Sosanie, 1977). Kinderen

zijn dus significante bronnen van informatie in de familiebeslissing rond het uit eten gaan

(Nelson, 1978). Kinderen ouder dan vijf zijn vaak even betrokken als hun ouders bij die

beslissing, behalve voor het maken van de finale beslissing en het te spenderen bedrag

(Nelson, 1978; Szybillo en Sosanie, 1977). Alle kinderen vertonen een middelmatige

betrokkenheid in het herkennen van het probleem, het verschaffen van informatie en de

subbeslissingen over het type restaurant en over welk bepaald restaurant. Slechts één gezin op

zes beweert dat de kinderen in geen enkel van de beslissingfasen invloed hebben (Nelson,

1978). De algemene betrokkenheid van de kinderen over de fasen heen is bij Nelson (1978)

kleiner dan bij Szybillo en Sosanie (1977).

Belch et al. (1985) gebruikten zes producten (auto, TV, huishoudtoestellen, meubels, vakantie

en ontbijtgranen); op de eerste vier heeft het kind weinig invloed. Beide ouders hebben voor

de vakantiebeslissing evenveel invloed doorheen de drie fasen. Voor vijf van de zes producten

heeft het kind het meeste invloed in de initiatiefase en is zijn invloed lager in de twee

volgende fasen. Een uitzondering daarop is de aankoop van een auto, waarop een kind



evenveel invloed heeft in de eerste twee fasen en minder in de finale beslissing. Deze

bevindingen zijn echter niet zo verrassend aangezien we weten dat het meestal de ouders zijn

die verantwoordelijk zijn voor het winkelen en het kopen van de meeste gezinsproducten,

vooral de duurzame goederen gebruikt in hun onderzoek (Belch, Belch en Ceresino, 1985).

Volgens het onderzoek van Holdert en Antonides (1996), daarentegen, is de invloed van de

kinderen hoger in de evaluatie en beslissingsfase dan in de twee eerste fasen. De

tegenstrijdigheid met de bevindingen van Belch, Belch en Ceresino (1985) zou volgens hen te

wijten zijn aan het type product dat ze gebruiken. Ze berekenen immers de invloed van de

kinderen als een gemiddelde van de invloed op beslissingen voor de vakantie, boterhambeleg,

kinderkledij en volwassenenkledij (Holdert en Antonides, 1996).

Uit de onderzoeken blijkt dat kinderen het minst invloed hebben op de volgende

subbeslissingen: waar het product te kopen (Belch et al., 1985; Jenkins, 1979), wanneer het

product te kopen (Belch et al., 1985), het verschaffen en verzamelen van informatie (Darley

en Lim, 1986) en het te spenderen bedrag (Belch et al., 1985; Darley en Lim, 1986; Jenkins,

1979; Nelson, 1978; Szybillo en Sosanie, 1977). Foxman et al. ontdekten dat zowel ouders als

kinderen waarnemen dat kinderen minder invloed hebben bij het bepalen van prijsmarges. Het

is voor de financiële beslissingen dat kinderen de laagste invloed hebben. Over het algemeen

is de vader dominant in die allocatiebeslissingen, maar voor producten waarbij de vrouw meer

betrokken is, zal zij verantwoordelijk zijn voor de financiële beslissing (Belch et al., 1985).

We hebben reeds gezegd dat kinderen veel invloed uitoefenen op vakanties en de aankoop

van ontbijtgranen. Hierbij mogen ze dan vooral beslissen waar op vakantie gegaan wordt en

welk soort ontbijtgranen gekocht worden. De moeder blijft echter meer invloed behouden op

de overige subbeslissingen voor ontbijtgranen. Kinderen hebben meer invloed bij de

beslissingen omtrent kleur, model en merk (Belch et al., 1985; Darley en Lim, 1986; Jenkins,

1979; Nelson, 1978; Szybillo en Sosanie, 1977).

De variaties in invloed naargelang de beslissingsfase of de subbeslissing kunnen verklaard

worden door het feit dat ouders de voornaamste socialisatieagenten zijn voor hun kinderen

(Mangleburg, 1990). Door het beperken van de invloed van het kind, wil men het kind

verantwoordelijkheid en aangepast consumentengedrag aanleren. Men stelt ook vast dat

ouders de beslissingen nemen voor de meer instrumentele activiteiten, en dat de kinderen de

meer expressieve, esthetische subbeslissingen mogen uitvoeren, zoals kleur, stijl, merk en



model. Kinderen hebben eigenlijk nog niet voldoende ervaring om over instrumentele

activiteiten te beslissen.

3.3.3 Kenmerken van de ouders

Wanneer we spreken over de invloed van kinderen op het consumptiegedrag van hun ouders,

kunnen we de impact van de kenmerken van de ouders op die invloed niet omgemoeid laten.

Er bestaan verschillende kenmerken die de invloed van de kinderen doen variëren. We maken

hier een onderscheid tussen demografische variabelen, psychografische variabelen en

mediagebruik.

ü Demografische variabelen

Eerst en vooral overlopen we de demografische variabelen die in vorige onderzoeken aan het

licht kwamen.

De leeftijd van de ouders  kan de mate van toegeving aan de kinderen doen variëren. Hoe

ouder de man in het gezin, en vaak daarmee gepaard gaand, hoe groter het aantal jaar

huwelijk, hoe meer invloed toegekend wordt aan de kinderen voor een aantal subbeslissingen

i.v.m. de vakantie, namelijk voor het verzamelen van informatie, het beslissen of de kinderen

meekomen en het te spenderen bedrag (Jenkins, 1979). Naarmate de vader ouder is, ontstaat

ook meer overeenstemming in verband met de waargenomen invloed van de kinderen op de

aankoopbeslissingen (Foxman et al., 1989). Ahuja (1993) vertrok van de veronderstelling dat

de invloed van kinderen en de leeftijd van de moeder een negatieve relatie vertonen, maar kon

dit niet bewijzen.

De opleiding van de ouders  is eveneens een bron van variatie. Hoe hoger opgeleid de vader

is, hoe minder invloed hij ondervindt van zijn kinderen voor de totale vakantiebeslissing en

een aantal subbeslissingen. Maar, hoe groter het positieve verschil in opleiding tussen vader

en moeder, hoe meer invloed de kinderen schijnen te hebben op diezelfde beslissingen

(Jenkins, 1979). Bij de moeders blijkt eveneens dat naarmate ze een hoger opleidingsniveau

hebben, de invloed van haar kinderen afneemt (Böcker, 1986); hetzelfde geldt voor moeders

in éénoudergezinnen (Ahuja, 1993).

Kinderen hebben meer invloed in éénoudergezinnen waarin de moeder werkt dan in die

gezinnen waarin ze niet werkt (Ahuja, 1993). Mehrotra en Torges (1977) vonden slechts voor



één product, chips, een positieve relatie tussen de werksituatie van de moeder en het

toegeven aan invloedpogingen van kinderen.

Naarmate de moeder minder uren buitenshuis werkt, merkt men meer overeenstemming in de

vaststelling van de invloed van de kinderen (Foxman et al., 1989) en hoe meer uren de vader

buitenshuis werkt, hoe meer invloed de kinderen vertonen in de vakantiebeslissing (Jenkins,

1979).

ü Psychografische variabelen

Naast deze eenvoudig te meten demografische variabelen, zijn er ook een aantal variabelen

die meer te maken hebben met levensstijl en attitudes.

Enkele onderzoeken toonden reeds aan dat een aantal karakteristieken van de moeder bepalen

in welke mate ze toegeeft (Berey en Pollay, 1968; Roberts et al., 1981; Ward en Wackman,

1972).

Berey en Pollay (1968) vonden dat de kindgerichtheid van moeders  (gemeten als de

tijdsbesteding in de activiteiten van haar kinderen) negatief gerelateerd is met het toegeven

aan verzoeken van het kind voor wat betreft het merk van ontbijtgranen. Een verklaring die

hiervoor gegeven wordt, is dat kindgerichte moeders meer rekening houden met de

voedingswaarde dan andere moeders. Ze kopen liever datgene zij het best achten voor hun

kind dan datgene de kinderen zelf het liefst hebben, vaak voorgezoete ontbijtgranen.

De filosofie over het opvoeden van een kind is ook een bron van variatie voor de invloed van

kinderen (Roberts et al., 1981). Traditionele en conservatieve moeders laten zich minder

beïnvloeden door hun kinderen dan liberale moeders. Bovendien zijn er economische en

gezondheidsfactoren die bepalen welke de invloed van kinderen zal zijn. Een kind zal minder

invloed hebben wanneer zijn moeder sterk betrokken is bij het beheer van het gezinsbudget en

wanneer ze prijsbewuster is. De invloed van het kind zal eveneens beperkt zijn als zijn

moeder veel belang hecht aan de nutritionele waarde van voedingsproducten (Roberts et al.,

1981).

Hoe liberaler het rollenpatroon van een alleenstaande moeder, hoe kleiner de invloed van het

kind (Ahuja, 1993).

Er zijn ook een aantal kenmerken van de vader die bepalen hoe hij de invloed van zijn

kinderen zal percipiëren. Hoe minder autoritair, hoe moderner zijn attitude tegenover

echtelijke rollenpatronen en hoe groter zijn zelfvertrouwen, hoe meer invloed hij zal

toekennen aan zijn kinderen (Jenkins, 1979).



Zoals reeds gezegd, probeerden Mehrotra en Torges (1977) de variabelen te isoleren die

bepalen of een moeder al dan niet zal toegeven aan de invloedpogingen van haar kind. Ze

onderzochten welke van deze drie variabelen (AOI-uitspraken over levensstijl, demografische

factoren en mediagebruik) het meest discriminerend was tussen vrouwen die veel invloed

ondervinden en anderen, en of die variabelen afhankelijk zijn van het product dat men

beschouwt. Hieruit bleek dat elk van die drie variabelen de mate waarin een moeder toegeeft

aan haar kind bepalen, maar dat deze variabelen productspecifiek zijn (cfr. supra). Er bestaat

dus geen uniek kenmerk of set van kenmerken die deze mate voorspellen (Mehrotra en

Torges, 1977).

ü Mediagebruik

Andere auteurs hebben ook aandacht besteed aan het mediagebruik van de ouders, meer in het

bijzonder aan de attitudes ten opzichte van televisie en reclame (Ward en Wackman, 1972).

Uit hun onderzoek blijkt dat hoe meer de ouders het tv-kijken beperken, hoe minder ze

zullen toegeven aan de invloedpogingen van hun kinderen. Wanneer een moeder veel tijd

doorbrengt voor de televisie, zullen haar kinderen meer invloedpogingen doen en zal ze ook

vaker toegeven. Dit kan verklaard worden door het feit dat moeders die vaak naar tv kijken,

ook meer tijd hebben voor hun kinderen en het is dus mogelijk dat die invloedpogingen en

toegevingen plaatsvinden wanneer ze samen tv-kijken.

Ward en Wackman (1972) gingen ook na wat de relatie was tussen de invloedpogingen,

respectievelijk het toegeven en de reclameherinnering en -attitude. Hoe hoger de

reclameherinnering van de moeder, hoe vaker de kinderen naar producten vragen. Het

toegeven neemt echter niet toe. Aangezien sommige auteurs beweren dat reclameherinnering

afhankelijk is van het verstand, zou dit kunnen betekenen dat hoewel kinderen van meer

verstandige moeders vaker naar producten vragen, deze moeders minder vaak toegeven. Een

positieve reclameattitude  van de moeder leidt wel tot meer toegevingen, maar niet tot meer

invloedpogingen (Ward en Wackman, 1972).



Tenslotte kan men nog vermelden dat de relatie tussen de merkherinnering van de

lievelingsontbijtgranen van de moeder en de aankoop van die ontbijtgranen significant en

positief is. (Berey en Pollay, 1968).

3.3.4 Kenmerken van het kind

De twee belangrijkste variabelen die betrekking hebben op het kind zelf, zijn de leeftijd en het

geslacht van het kind.

ü Leeftijd

De onderzoekers die deze variabele opnamen, vonden dat oudere kinderen meer invloed

hebben dan jongere kinderen (Atkin, 1978; Darley en Lim, 1986; Dunne, 1999; Jenkins,

1979; Moschis en Mitchell, 1985; Nelson, 1978; Rust, 1993; Ward en Wackman, 1972; Ward

et al., 1985). Dit geldt voor de verschillende fasen in het beslissingsproces (Moschis en

Mitchell, 1985) en voor kinderen van verschillende culturen (Sherry, Greenberg en Tokinoya,

1999). Ouders houden wel rekening met de wensen van hun jongere kinderen, maar de rol van

actieve idee- en raadgever neemt toe met de leeftijd (Dunne, 1999). In éénoudergezinnen

hebben de kinderen ook meer invloed naarmate de leeftijd van het oudste kind toeneemt

(Ahuja, 1993). Hawes maakt een onderscheid tussen “kids” en “children” en merkt hierbij op

dat “kids” meer procentueel invloed hebben dan “children”. Naarmate de leeftijd toeneemt

evolueert een “child” namelijk in een “kid”. Wat er inmiddels met de invloed gebeurt wordt

weergeven in grafiek 1 en illustreert wat de andere auteurs bewezen hebben.
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Grafiek 1: Invloed interactie model

Bron: Hawes (2000), New Solutions (1999)

Deze resultaten kunnen verklaard worden door een aantal factoren.

Hoe ouder ze worden, hoe meer zakgeld ze krijgen van hun ouders en andere personen in hun

omgeving. Rond hun zestien jaar beginnen sommigen een weekendjob of vakantiejob uit te

oefenen, waardoor hun inkomsten en uitgaven verhogen (Moschis en Mitchell, 1985).

Door het verdwijnen van een aantal barrières aan hun mogelijkheid tot kopen, worden oudere

kinderen onafhankelijker (Moschis en Mitchell, 1985). Vanaf een bepaalde leeftijd mogen ze

alleen gaan winkelen in de buurt, later kunnen ze zich verder verplaatsen met de fiets of het

openbaar vervoer en uiteindelijk wordt hun mobiliteit heel groot wanneer ze hun rijbewijs

behalen.

Naarmate kinderen ouder worden, hebben ze meer kennis over de markt (Moschis en

Mitchell, 1985). Ze hebben meer ervaring met producten en weten meer over

consumentenrollen (Mangleburg, 1990). Oudere kinderen zijn dus beter in staat om te

oordelen over aankoopbeslissingen (Ward en Wackman, 1972).

Kinderen verbeteren hun cognitieve mogelijkheden naarmate ze ouder worden. Hierdoor

wordt hun manier van beslissingen maken en hun consumentenkennis verder ontwikkeld

(John, 1999).

Jongere kinderen kunnen zich minder goed aanpassen aan complexe beslissingsomgevingen

dan oudere kinderen. Wanneer men die jongere kinderen een hint verschaft in de vorm van

werkelijke zoekkosten, zullen ze zich wel kunnen aanpassen, soms even goed als oudere

kinderen. Het verschil in invloed tussen de leeftijdsgroepen is dus onder andere te wijten aan

“utilization deficits” (Gregan-Paxton en Roedder, 1997). Jonge kinderen slagen er niet in

bepaalde capaciteiten nuttig te gebruiken.

Situaties waarin het kind de aanvraag start, komen meer voor bij jongere kinderen dan bij

oudere (Atkin, 1978). Oudere kinderen maken meer selectieve en minder directe pogingen om

hun ouders te beïnvloeden (Ward en Wackman, 1972; Ward et al., 1985). De hogere invloed

van deze oudere kinderen ontstaat dan omdat ouders meer naar de mening van oudere

kinderen vragen voor aankopen dan naar deze van de jongere; hun mening wordt vaker

overwogen (McNeal, 1969).



ü Geslacht

Atkin (1978) vond in het kader van ouder-kind interacties geen verschil tussen jongens en

meisjes. Ook het feit dat meisjes meer invloed uitoefenen op de voorkeuren van hun moeders

dan jongens, kon niet bevestigd worden (Böcker, 1985). Moschis en Mitchell (1986) toonden

echter wel aan dat vrouwelijke tieners meer invloed hebben dan mannelijke tieners op hun

ouders voor de vier beslissingsfasen. In éénoudergezinnen hebben meisjes ook niet meer

invloed dan jongens (Ahuja, 1993).

Het verschil tussen deze bevindingen kan te maken hebben met een aantal verschillen tussen

de onderzoeken: de manier van ondervragen, de leeftijdsgroepen en de afhankelijke variabele

zelf. Atkin (1978) observeerde ouder-kindinteracties (Wie start de aanvraag?) in supermarkten

voor kinderen tussen de 3 en 12 jaar. Böcker (1985) nam de vragenlijsten mondeling af bij

kinderen in de leeftijdgroep 10-15 en wou de invloed van de kinderen op de voorkeuren, niet

de aankopen, van hun moeder meten. Moschis en Mitchell (1986) lieten jongeren van

middelbare scholen schriftelijke vragenlijsten invullen over hun rol in de beslissingen voor de

gezinsaankopen. Ahuja (1993) onderzocht de relatie enkel voor éénoudergezinnen met

kinderen onder de 18 jaar.

Berey en Pollay (1968) probeerden aan te tonen dat hoe assertiever een kind is, hoe groter de

kans is dat zijn moeder zijn lievelingsontbijtgranen koopt. De relatie tussen assertiviteit en de

aankoop bleek echter niet significant te zijn (Berey en Pollay, 1968). Het feit dat de

assertiviteit werd gemeten door een leraar kan het resultaat echter beïnvloed hebben. De leraar

weet immers meer over de assertiviteit van de kinderen in relaties met hun “peers” dan in

gezinsverband (Ward en Wackman, 1972).

3.3.5 Kenmerken van het gezin

Er bestaan een aantal demografische kenmerken van het gezin die een impact hebben op de

invloed van kinderen, maar de resultaten zijn niet altijd consistent met elkaar (Mangleburg,

1990).

ü De sociale klasse van het gezin



Kinderen die behoren tot de middenklasse starten vaker een aanvraag dan kinderen uit de

arbeidersklasse en krijgen ook vaker de ontbijtgranen die ze gevraagd hadden (Atkin, 1978).

De meeste auteurs vonden echter geen relatie tussen de invloed van de kinderen en de sociale

klasse van het gezin (Nelson, 1978; Ward en Wackman, 1972). Moschis en Mitchell (1985)

ontdekten voor de herkenning van een behoefte een zwakke relatie tussen het socio-

economisch statuut van het gezin en de betrokkenheid van het kind in die beslissingsfase.

ü Het gezinsinkomen

Tussen het inkomen en de invloed van kinderen geldt een positieve relatie, maar deze was bij

Mehrotra en Torges (1977) enkel significant voor kinderkledij en restaurant, en voor

alleenstaande moeders, bij het evalueren van verschillende onderhoudsproducten (Ahuja,

1993). Het gezinsinkomen schijnt een betere voorspeller te zijn van de betrokkenheid van het

kind in de beslissingen in verband met restaurants dan de sociale klasse van het gezin

(Nelson, 1978).

Jenkins (1978) daarentegen vond geen relatie tussen de invloed van kinderen op de

vakantiebeslissing en het persoonlijk inkomen van de echtgenoten of het verschil tussen de

inkomens van twee echtgenoten.

ü Het aantal kinderen

Hoewel Ward en Wackman (1972) geen relatie vonden tussen het aantal kinderen in een gezin

en de invloed van een kind, ontdekten andere auteurs een positieve relatie voor een aantal

specifieke producten (Böcker, 1985; Dunne, 1999; Jenkins, 1979; Mehrotra en Torges, 1977;

Nelson, 1978). Uit enkele onderzoeken blijkt dat de grootte van het gezin positief

gecorreleerd is met het toegeven van de moeder aan aanvragen voor ontbijtgranen en chips

(Mehrotra en Torges, 1977), met de betrokkenheid van de kinderen in de vakantiebeslissing

(Dunne, 1999), met het verschaffen van informatie en het selecteren van een bepaald type

restaurant (Nelson, 1978), en met de invloed van een kind op de voorkeuren van zijn moeder

(Böcker, 1985).

Daarnaast geldt ook dat hoe meer kinderen tussen de zes en twaalf jaar in een gezin, hoe meer

invloed toegekend wordt aan de kinderen voor beslissingen omtrent de activiteiten, de

bestemming en het te spenderen bedrag van de vakantie (Jenkins, 1979). Dit wijst opnieuw

aan dat oudere kinderen meer invloed hebben.



Tenslotte zal de overeenstemming in invloedpercepties tussen de gezinsleden kleiner zijn

naarmate er meer kinderen zijn (Foxman et al., 1989).

ü Het familiecommunicatiepatroon (FCP)

Een conceptgeoriënteerde FCP leidt tot meer overeenstemming in de invloedperceptie

(Foxman et al., 1989). Volgens Moschis en Mitchell (1985) is er echter geen relatie tussen de

conceptoriëntatie van het gezin en de mate waarin een kind meer invloed heeft dan zijn ouders

in de verschillende beslissingsfasen. Een sociogeoriënteerde structuur wordt gekenmerkt door

een lagere mate van invloed van de kinderen bij de beslissing omtrent welke producten te

kopen en bij het effectief kopen van die producten (Moschis en Mitchell, 1985). Pluralistische

ouders laten meer dan andere ouders hun kinderen inspraak hebben in de gezinsaankopen.

Kinderen van protectieve ouders hebben het minst van al te zeggen (De Pelsmacker et al.,

1998, p. 245, 251).

ü De cultuur

De meeste onderzoeken over de rol van het kind in de gezinsbeslissingen hebben

plaatsgevonden in de Verenigde Staten. Een onderzoek ging na of er verschillen waren tussen

de V.S., Engeland en Japan in het aantal aanvragen van de kinderen en hoe vaak de ouders

akkoord zijn het product te kopen. Het blijkt dat Japanse kinderen minder aanvragen doen,

maar dat hun ouders vaker akkoord gaan het gevraagde product te kopen dan bij de kinderen

in de V.S. of in Engeland (Ward et al., 1985). We zullen in ons onderzoek dus controleren of

we voor de belangrijkste variabelen die hier vernoemd zijn, in België dezelfde resultaten

bereiken als in de vorige onderzoeken.

ü Het aantal ouders

Ouders uit éénoudergezinnen nemen een verschillend niveau van invloed waar dan ouders van

twee-oudergezinnen voor een aantal vrijetijdsactiviteiten (Darley en Lim, 1986; Dunne,

1999). Alleenstaande ouders kennen voor deze activiteiten meer invloed toe aan hun kinderen

dan ouders van twee-oudergezinnen (Darley en Lim, 1986). Adolescenten uit

éénoudergezinnen nemen meer deel aan consumptieactiviteiten en -beslissingen dan kinderen

uit twee-oudergezinnen (Lachance, 2000)



De afwezigheid van een ouder leidt tot een verandering in de gezinsstructuur en in de manier

waarop beslissingen voor het gezin gemaakt worden (Darley en Lim, 1986). Men kan zich

niet meer baseren op de modellen van gezinsbeslissingen waarin de vader-moeder-kind

interactie onderzocht wordt.

ü Het aantal werkende ouders

Één onderzoek nam het aantal werkende ouders in het gezin op als onafhankelijke variabele

(Beatty en Talpade, 1994). Ze vonden dat kinderen van tweeverdieners meer invloed hebben

dan kinderen van gezinnen met één inkomen voor de aankoop van producten voor het gezin.

Wanneer een tiener diezelfde producten voor eigen gebruik wil kopen, merken we geen

verschil op tussen één- en tweeverdieners.

Ze beschouwden echter slechts enkele producten: televisietoestel, stereo, telefoon en meubels.

Dit zijn producten die onregelmatig gekocht worden en een hoog financieel risico inhouden.

Bovendien beschouwden ze in hun onderzoek de leeftijdscategorie 16-19 jaar. We moeten de

resultaten dus met voorzichtigheid interpreteren en niet veralgemenen.

3.4 Besluit

We kunnen niet ontkennen dat kinderen in staat zijn een zekere invloed uit te oefenen op de

aankoopbeslissingen van hun ouders. Wanneer we echter de invloed van een kind op een

bepaalde beslissing willen voorspellen, moeten we rekening houden met een groot aantal

factoren. Het hangt immers af van het product waarover beslist wordt, van wat het kind wil

beïnvloeden (bijvoorbeeld, de winkel, het merk, …), van het kind zelf en van zijn gezin. Een

marketeer van kinderproducten en gezinsproducten zal dus moeten nagaan met welke

variabelen hij geconfronteerd wordt. Het is, bijvoorbeeld, belangrijk te weten welk gezinslid

in welk productcategorie geïnteresseerd is, wie en hoe de ouders zijn die dit soort product

kopen, …
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METHODOLOGIE

4.1 Hiërarchie van de vragen

4.1.1 Beleidsprobleem

Uit de literatuur blijkt dat de invloed van kinderen varieert met een aantal factoren. Enkele

van die factoren hebben betrekking op de kenmerken van het gezin. De laatste jaren is de

samenstelling van die gezinnen geëvolueerd en er wordt vermoed dat de invloed van kinderen

verschilt naargelang de structuur van het gezin. Indien bepaalde kinderen meer invloed

uitoefenen op hun ouders, kan het voor de marketeer nuttig zijn zich dan meer te richten naar

de kinderen. Bovendien kan het belangrijk zijn deze alternatieve gezinnen weer te geven in de

reclame. In de marketingactiviteiten voor kinder- en gezinsproducten wordt echter weinig

rekening gehouden met die verschillende gezinsstructuren en wordt bijna altijd het

traditionele gezin als model gebruikt (Pillot de Chenecy, 2000). Het aantal alternatieve

gezinnen blijft echter stijgen en vormt dus een niet te verwaarlozen segment.

Het doel van dit onderzoek is na te gaan welke gezinsvariabelen (het aantal kinderen, het

aantal ouders en het aantal werkende ouders) de invloed van de kinderen op het

consumptiegedrag van hun ouders doen variëren. Daarnaast verwachten we ook dat de ouder-

kind communicatie over consumptie en de consumptie-autonomie zullen variëren in de

verschillende gezinsstructuren.

4.1.2 Onderzoeksvraag

De onderzoeksvraag kan als volgt geformuleerd worden:

Heeft de gezinsstructuur een impact op (a) de invloed van kinderen op het consumptiegedrag

van hun ouders, (b) de ouder-kind communicatie over consumptie en (c) de consumptie-

autonomie?



Het expliciteren van de onderzoeksvraag:

We maken gebruik van de ' blow up' methode om het onderzoeksprobleem zo nauwkeurig

mogelijk te omschrijven (De Pelsmacker en Van Kenhove, 1994).

De gezinsstructuur: De gezinsstructuur verwijst naar de samenstelling van het gezin,

namelijk het aantal kinderen waaruit het gezin bestaat, het aantal ouders aan het hoofd

van het gezin (éénoudergezinnen versus twee-oudergezinnen) en het aantal werkende

ouders in het gezin (éénverdieners versus tweeverdieners).

Impact: Met impact wordt invloed bedoeld. We willen nagaan of een verschillende

gezinsstructuur zal leiden tot meer of minder invloed van de kinderen op het

consumptiegedrag van hun ouders.

De invloed: De invloed die hier onderzocht wordt is de actieve invloed. Er wordt gekeken

in welke mate rekening wordt gehouden met de expliciet uitgedrukte mening en

voorkeur van het kind.

Kinderen: We bestuderen hier de kinderen van het vierde tot en met zesde leerjaar van de

lagere school. Deze groep omvat kinderen van de leeftijdsgroep 9 tot 13 jaar.

Het consumptiegedrag van hun ouders: Het consumptiegedrag betreft de manier waarop

de ouders van bovenvermelde groep hun aankopen uitvoeren.

De ouder-kind communicatie over consumptie: De ouder-kind communicatie is een factor

waarop vier specifieke deelconstructen laden, namelijk de mate van “coshopping”, de

communicatie over aankopen en producten tussen ouder en kind, de invloed van het

kind op de aankoop van bepaalde producten en de mate van conceptoriëntatie van de

ouders.

De consumptie-autonomie van het kind: De consumptie-autonomie van het kind is een

factor waarop drie deelconstructen laden, namelijk de onafhankelijkheid van keuze

van het kind, de onafhankelijkheid van aankoop en het toegeven aan de aanvragen van

het kind.



4.1.3 Specifieke onderzoeksvragen

De specifieke onderzoeksvragen komen overeen met de hypothesen die worden getest. Hierbij

word getest of de gezinsstructuur de invloed van het kind op de aankoopbeslissingen van zijn

ouders, de ouder-kind communicatie over consumptie en de consumptie-autonomie doet

variëren.

Uit de literatuur hebben we geleerd dat éénoudergezinnen en tweeverdienergezinnen minder

‘ouderlijke tijd’ hebben en dat dit zou leiden tot een grotere invloed van de kinderen op de

gezinsbeslissingen en een grotere consumptie-autonomie. Omdat tweeverdieners minder tijd

hebben, verwachten we ook dat de ouder-kind communicatie lager zal zijn, terwijl het voor

éénoudergezinnen hoger zou kunnen zijn omwille van het feit dat er slechts één ouder is. Met

kleine gezinnen bedoelen we hier gezinnen met 1 of 2 kinderen; grote gezinnen bestaan uit

minstens 3 kinderen. We gaan ook voor elk afzonderlijk deelconstruct na welke relatie geldt.

Hieronder volgt een overzicht van de hypothesen die we zullen testen.

De relatie tussen de gezinsstructuur en deze factor hangt af van de sterkte van de relaties

tussen de gezinsstructuur en de deelconstructen. Dit is wat we veronderstellen:

H 1: De ouder-kind communicatie is hoger in éénoudergezinnen dan in twee-oudergezinnen.

H 2: De ouder-kind communicatie is hoger bij éénverdieners dan bij tweeverdieners.

H 3: De ouder-kind communicatie is hoger naarmate de ouders minder uren per week werken.

H 4: De ouder-kind communicatie is hoger in kleine gezinnen dan in grote gezinnen.

Voor de mate van “coshopping” verwachten we een andere relatie voor éénoudergezinnen.

Het is immers moeilijker voor hen, wanneer de kinderen thuis zijn, ze niet mee ta nemen om

te gaan winkelen.

H 5: De mate van “coshopping” is hoger bij éénoudergezinnen dan bij twee-oudergezinnen.

H 6: De mate van “coshopping” is hoger bij éénverdieners dan bij tweeverdieners.

H 7: De mate van “coshopping” is hoger naarmate de ouders minder uren per week werken.

H 8: De mate van “coshopping” is hoger in kleine gezinnen dan in grote gezinnen.



H 9: De communicatie over aankopen en producten tussen ouder en kind is hoger in

éénoudergezinnen dan in twee-oudergezinnen.

H 10: De communicatie over aankopen en producten tussen ouder en kind is hoger bij

éénverdieners dan bij tweeverdieners.

H 11: De communicatie over aankopen en producten tussen ouder en kind is hoger naarmate

de ouders minder werken.

H 12: De communicatie over aankopen en producten tussen ouder en kind is hoger in kleine

gezinnen dan in grote gezinnen.

H 13: De invloed van het kind op bepaalde producten is hoger in éénoudergezinnen dan in

twee-oudergezinnen.

H 14: De invloed van het kind op bepaalde producten is hoger bij tweeverdieners dan bij

éénverdieners.

H 15: De invloed van het kind op bepaalde producten is hoger naarmate de ouders meer

werken.

H 16: De invloed van het kind op bepaalde producten is hoger in grote gezinnen dan in kleine

gezinnen.

H 17: (a) De conceptoriëntatie en (b) de socio-oriëntatie van ouders van éénoudergezinnen is

hoger dan die van ouders van twee-oudergezinnen.

H 18: (a) De conceptoriëntatie en (b) de socio-oriëntatie van tweeverdieners is hoger dan die

van éénverdieners.

H 19: (a) De conceptoriëntatie en (b) de socio-oriëntatie van ouders van is hoger naarmate ze

meer uren per week werken.

H 20: (a) De conceptoriëntatie en (b) de socio-oriëntatie van ouders van kleine gezinnen is

hoger dan die van ouders van grote gezinnen.

H 21: De consumptie-autonomie van de kinderen is hoger in éénoudergezinnen dan in twee-

oudergezinnen.

H 22: De consumptie-autonomie van de kinderen is hoger bij tweeverdieners dan bij

éénverdieners.

H 23: De consumptie-autonomie van de kinderen is hoger naarmate de ouders meer uren per

week werken.



H 24: De consumptie-autonomie van de kinderen is hoger in kleine gezinnen dan in grote

gezinnen.

H 25: De onafhankelijkheid van (a) keuze en (b) aankoop van de kinderen is hoger in

éénoudergezinnen dan in twee-oudergezinnen.

H 26: De onafhankelijkheid van (a) keuze en (b) aankoop van de kinderen is hoger bij

tweeverdieners dan bij éénverdieners.

H 27: De onafhankelijkheid van (a) keuze en (b) aankoop van de kinderen is hoger naarmate

de ouders meer uren per week werken.

H 28: De onafhankelijkheid van (a) keuze en (b) aankoop van de kinderen is hoger in kleine

gezinnen dan in grote gezinnen.

H 29: Het toegeven aan de aanvragen van het kind is hoger in éénoudergezinnen dan in twee-

oudergezinnen.

H 30: Het toegeven aan de aanvragen van het kind is hoger bij tweeverdieners dan bij

éénverdieners.

H 31: Het toegeven aan de aanvragen van het kind is hoger naarmate de ouders meer uren per

week werken.

H 32: Het toegeven aan de aanvragen van het kind is hoger in kleine gezinnen dan in grote

gezinnen.

H 33: De invloed van kinderen op de aankoop van kinderproducten is hoger in

éénoudergezinnen dan in twee-oudergezinnen.

H 34: De invloed van kinderen op de aankoop van kinderproducten is hoger bij

tweeverdieners dan bij éénverdieners.

H 35: De invloed van kinderen op de aankoop van kinderproducten is hoger naarmate de

ouders meer uren per week werken.

H 36: De invloed van kinderen op de aankoop van kinderproducten is hoger in grote gezinnen

dan in kleine gezinnen.

H 37: (a) De algemene relatieve invloed van het kind en de relatieve invloed van het kind op

de (b) kinderproducten, (c) de gezinsproducten en (d) de producten voor de ouders, is hoger in

éénoudergezinnen dan in twee-oudergezinnen.



H 38: (a) De algemene relatieve invloed van het kind en de relatieve invloed van het kind op

de (b) kinderproducten, (c) de gezinsproducten en (d) de producten voor de ouders, is hoger

bij tweeverdieners dan bij éénverdieners.

H 39: (a) De algemene relatieve invloed van het kind en de relatieve invloed van het kind op

de (b) kinderproducten, (c) de gezinsproducten en (d) de producten voor de ouders, is hoger

naarmate de ouders meer uren per week werken.

H 40: (a) De algemene relatieve invloed van het kind en de relatieve invloed van het kind op

de (b) kinderproducten, (c) de gezinsproducten en (d) de producten voor de ouders, is hoger in

grote gezinnen dan in kleine gezinnen.

H 41: De invloed van kinderen op de vakantiebeslissing is hoger in éénoudergezinnen dan in

twee-oudergezinnen.

H 42: De invloed van kinderen op de vakantiebeslissing is hoger bij tweeverdieners dan bij

éénverdieners.

H 43: De invloed van kinderen op de vakantiebeslissing is hoger naarmate de ouders meer

uren per week werken.

H 44: De invloed van kinderen op de vakantiebeslissing is hoger in grote gezinnen dan in

kleine gezinnen.

4.1.4 Meetvragen

Er werden twee vragenlijsten opgesteld, één voor de kinderen en één gericht naar hun ouders

(zie bijlage 2 en 3). De vragenlijst voor de ouders is uitgebreider dan die voor de kinderen. De

kinderen van de leeftijdsgroep die we ondervragen zijn wel in staat de meeste vragen te

beantwoorden, maar een aantal vragen overgenomen uit de literatuur waren niet geschikt voor

kinderen.

Als pre-test werd de vragenlijst een eerste keer afgenomen bij een kleine groep leerlingen (19)

uit het vijfde en zesde leerjaar uit een school gelegen in Moeskroen. Aangezien de moedertaal

van die kinderen het Frans is en ze bijna uitsluitend Nederlands praten op school, kwamen

alle taalonduidelijkheden naar boven. Enkele aanpassingen werden dan ook doorgevoerd. Ze

worden besproken bij de desbetreffende vragen.



ü De vragenlijst van de ouders

De vragenlijst bevat verschillende onderdelen:

De vragen opgenomen in de vragenlijsten zijn afkomstig van verschillende auteurs (Carlson

en Grossbart, 1988; Dunne, 1999; Foxman en Tansujah, 1988; Jenkins, 1978).

De afhankelijke variabelen zijn demografische variabelen van de respondent die betrekking

hebben op zijn/ haar gezin. Deze staan op het einde van de vragenlijst (vraag 17 tot 26).

Er zijn verschillende onafhankelijke variabelen opgenomen die de relaties tussen kinderen en

hun ouders in het kader van consumptie-activiteiten behandelen.

De eerste vragen zijn nogal algemeen, terwijl de laatste vragen specifiek over vakanties gaan.

Voor het bepalen van de volgorde van de andere vragen werd vooral rekening gehouden met

het verkrijgen van een overzichtelijke lay-out. Hieronder worden de verschillende

afhankelijke variabele behandeld en wordt verwezen naar de bijhorende vragen.

1. Winkelfrequentie

(vraag 1)

De eerste vraag van de vragenlijst fungeert eigenlijk als een soort inleidende vraag. Het dient

om de respondent in te leiden over het onderwerp, namelijk ouders, kinderen en de aankopen.

Deze vraag komt uit een onderzoek uitgevoerd door de Vlerick Leuven Gent Management

School en geeft een algemeen beeld van winkelfrequentie van het kind met zijn ouders (De

Pelsmacker et al., 1998). Het antwoord op de vraag is een cijfer dat nogal algemeen is.

2. De ouder-kind communicatie over consumptie
(vragen 2,3,4 en 13)

Carlson en Grossbart (1988) hebben vier deelconstructen gevonden die op deze factor laden:

“coshopping”, de invloed van het kind op de aankoop van bepaalde producten, de

communicatie over aankopen en producten tussen ouder en kind en de conceptoriëntatie van

de ouder.

Vraag 2 stelt eigenlijk dezelfde vraag als vraag 1, maar op een andere manier. Deze

meetschaal, “coshopping” genoemd, meet hoe vaak een ouder zijn kind meeneemt als hij



gaat winkelen. De schaal bestond oorspronkelijk uit drie items en een 5-puntsschaal

(Likertschaal), maar ze werd uitgebreid met een vierde item, zodanig dat alle mogelijke

winkelsituaties weergeven zijn. Er werd ook de mogelijkheid toegevoegd 'nooit' en 'altijd' als

antwoord aan te kruisen, aangezien dit voor sommige ouders het geval kan zijn. Door vraag 1

en 2 te vergelijken krijgt men een beeld van de consistentie in de antwoorden van de

respondenten.

De schaal in vraag 3 bevat zeven uitspraken die de mate van communicatie over aankopen

en producten tussen ouder en kind nagaan. Oorspronkelijk was dit een 5-puntsschaal, maar

er werd de mogelijkheid toegevoegd nooit aan te kruisen.

De volgende schaal betreft de invloed van het kind op de aankoop van bepaalde

producten. Een 7-item, 5-puntsschaal (van 'helemaal niet akkoord' tot 'helemaal akkoord')

meet de mate waarin ouders geloven dat de mening van hun kind geraadpleegd moet worden

wanneer aankoopbeslissingen gemaakt worden voor een reeks specifieke goederen en

diensten. Eén van die producten, algemene aankopen, werd uit de schaal gehaald, omdat voor

de respondent in de pre-test niet duidelijk was wat er mee bedoeld werd. De schaal met de zes

overige producten staat onder vraag 4.

Het laatste construct meet de conceptoriëntatie van de ouder. De zeven uitspraken die dit

meten zijn opgenomen in vraag 13, samen met de socio-oriëntatie uitspraken, omdat ze op

dezelfde manier opgebouwd zijn en dezelfde antwoordmogelijkheden bieden. Deze uitspraken

zijn:

1. Ik vraag mijn kind me te helpen bij de gezinsaankopen.

2. Ik vraag mijn kind haar/ zijn mening over dingen die ik voor mezelf koop.

3. Ik vraag mijn kind z’n mening.

4. Ik zeg tegen mijn kind dat het zelf moet beslissen wat het wel en niet koopt.

5. Ik zeg tegen mijn kind dat het belangrijk is dingen te kopen die je zelf graag ziet, al zien

anderen dit soms niet graag.

6. Ik zeg tegen mijn kind zelf te beslissen hoe het met zijn geld omgaat.

7. Bij het leerproces van mijn kind als consument, geef ik haar/ hem de kans te leren uit

eigen ervaringen.



Uit de literatuur bleek dat het familiecommunicatiepatroon (mate van socio- en

conceptoriëntatie) de invloed van de kinderen op hun ouders doet variëren. We zullen in dit

onderzoek even nagaan of deze twee dimensies verschillen naargelang de gezinsstructuur.

Daarom meten we ook de socio-oriëntatie van de ouder.

3. De socio-oriëntatie van de ouder

Deze dimensie wordt gemeten aan de hand van volgende zes uitspraken:

1. Ik zeg mijn kind wat het mag en niet mag kopen.

2. Ik wens te weten wat mijn kind met haar/zijn geld doet.

3. Ik zeg tegen mijn kind dat ik het beste weet wat goed voor haar/hem is.

4. Ik zeg tegen mijn kind dat het geen vragen mag stellen over producten die niet voor

haar/hem bestemd zijn.

5. Ik zeg tegen mijn kind dat zij/hij bepaalde dingen niet mag kopen.

6. Bij het leerproces van mijn kind als consument, verbied ik haar/ hem sommige zaken.

4. Consumptie-autonomie van de kinderen
(vragen 9, 10, 11 en 14)

Drie deelconstructen laden op de factor 'consumptie-autonomie van de kinderen'. Deze multi-

item schaal werd gebruikt door Carlson en Grossbart (1988). De oorspronkelijke individuele

schalen werden ontwikkeld door Ward, Wackman en Wartella (1977).

De eerste meetschaal meet de onafhankelijkheid van keuze van het kind. Het bestaat uit

vijf items met een vierpuntsschaal en meet in welke mate een ouder rapporteert dat zijn kind

autonomie uitoefent bij de aankoop van een aantal kinderproducten. Wanneer een lage score

behaald wordt op deze schaal, betekent dit dat de ouders de producten die ze voor hun

kinderen kopen zelf kiezen en hun keuze niet overleggen met hun kind. Een hoge score houdt

dan in dat het kind over veel vrijheid beschikt bij de aankoop van producten die hij zelf

consumeert. Dit komt overeen met vraag 9.

Het tweede construct meet de onafhankelijkheid van aankoop van het kind. Het is een 10-

item, 5-puntsschaal en meet de mate waarin een ouder aangeeft zijn kind vrij te laten bepaalde

producten te kopen zolang het kind op een bepaalde manier bij de betaling betrokken is. Een



hoge score op deze schaal betekent dat de ouders vaak akkoord gaan hun kinderen één van die

producten te laten kopen als het kind op een of andere manier betrokken is bij de betaling.

Een lage score wijst erop dat de ouders zelden hun kinderen laten kopen wat ze willen, ook al

willen de kinderen er hun eigen geld voor gebruiken. Deze schaal werd voor de duidelijkheid

opgesplitst in twee opeenvolgende vragen, namelijk 10 en 11. De schaal werd uitgebreid tot

een 7-puntsschaal om de mogelijkheid te geven aan de ouders aan te geven dat zo'n situatie

zich nooit voordoet.

De laatste schaal die op deze factor laadt is het toegeven aan de aanvragen van het kind.

Deze schaal bestaat uit 5 items met een 7-puntsschaal (Likert) gaande van ‘nooit’ naar ‘altijd’.

Hiermee wordt gemeten in welke mate een ouder zegt dat hij bepaalde specifieke producten

koopt voor zijn kind als het kind er naar vraagt. Hoe hoger de score op die schaal, hoe vaker

een ouder producten koopt als het kind er naar vraagt. Deze schaal is opgenomen als vraag 14

in de vragenlijst van de ouders.

5. De relatieve invloed van het kind in de gezinsaankoopbeslissingen

Om de relatieve invloed van het kind, waargenomen door de ouders, te meten, deden we

beroep op een schaal ontwikkeld door Foxman en Tansujah (1988). In die schaal vragen we

aan de ouder en het kind (cf. infra) de relatieve invloed van ouders en kinderen op enkele

aankoopbeslissingen aan te duiden. Ze kunnen kiezen tussen vijf antwoorden, namelijk (1)

enkel de ouders beïnvloeden de beslissing, (2) de ouders meer dan de kinderen, (3) de ouders

en kinderen hebben evenveel te zeggen, (4) de kinderen meer dan de ouders en (5) enkel de

kinderen beslissen. Dit werd bij Foxman en Tansujah (1988) gevraagd voor 14 producten. Er

waren zes producten voor het gezin (computer, boodschappen, meubels, tandpasta,

abonnement op kabeltelevisie en wagen), zes kinderproducten (platen, computer, tandpasta,

kledij, fiets en abonnement op tijdschrift voor kind) en twee producten voor de ouders (kledij

en abonnement op tijdschrift voor ouders). Eén product, “cable television subscription”,

hebben we eruit gelaten omdat het een speciaal product betreft waarop de respondent moeilijk

een antwoord kan geven en omdat we in ons land minder beslissingen hoeven te nemen op dat

vlak dan in de VS, waar het onderzoek uitgevoerd werd en waar ze de keuze hebben tussen

verschillende diensten. Platen, “records for child”, hebben we gemoderniseerd en vervangen

door Cd’s. In de pre-test werd voor het begrip “groceries” de letterlijke vertaling gebruikt,

namelijk 'kruidenierswaren'. Dit was echter heel onduidelijk voor de kinderen en werd daarom



vervangen door 'dagelijkse boodschappen'. Bij het afnemen van de vragenlijst werd uitgelegd

wat ermee bedoeld werd, namelijk de gewone, dagelijkse inkopen voor maaltijden en

dagelijkse behoeften.

Er zijn twee producten toegevoegd aan de lijst die eenvoudiger te beoordelen zijn. Het eerste

is een gezinsproduct, namelijk het uit eten gaan naar een familierestaurant en werd vaak

opgenomen in vroegere onderzoeken (Mehrotra en Torges, 1977; Nelson, 1978; Roberts et al.,

1981). Het tweede is een kinderproduct, met name ontbijtgranen (Atkin, 1978; Belch et al.,

1985; Berey en Pollay, 1968; Mehrotra en Torges, 1977). Ontbijtgranen blijken immers veel

gebruikt te worden door kinderen. In de gezinnen met kinderen bereikt de penetratiegraad van

ontbijtgranen 85% (Wegnez, 1999).

6. Invloed van kind voor kinderproducten

(vragen 12 en 15)

De formulering van vraag 12 werd overgenomen uit het onderzoek van de Vlerick School en

meet in welke mate het kind mag meebeslissen wanneer kinderproducten worden gekocht.

De schaal werd uitgebreid van een 4- naar een 5-puntsschaal, van ‘niets’ meebeslissen tot

‘heel veel’ meebeslissen.

Om de invloed correcter te meten en te vermijden dat een onbewust fout antwoord het

resultaat zou beïnvloeden, werd op een andere manier gemeten hoeveel invloed het kind heeft

bij de aankoop van die producten. Deze vraag werd enkele vragen verder gesteld (vraag 15).

7. Invloed kind in vakantiebeslissing

(vraag 16)

Vakanties zijn een dienst die door het hele gezin gebruikt wordt. Het is dan interessant om na

te gaan in welke mate kinderen betrokken zijn bij de beslissing van de familievakantie en in

welke beslissingsfasen ze het meest invloed hebben. We weten immers uit de literatuur dat de

invloed van kinderen varieert naargelang het om een kinderproduct of een gezinsproduct gaat.

Vraag 16 bestaat uit vier delen. De eerste drie vragen zijn afkomstig uit het onderzoek van

Dunne (1999). De eerste vraag bestaat uit een 5-puntsschaal met 9 uitspraken en onderzoekt

de attitude van de ouder ten opzichte van gezinsvakanties. Hieruit kan afgeleid worden in

welke mate ouders rekening houden met de behoeften van hun kinderen bij het kiezen van een



vakantie. Vragen b en c onderzoeken wie de beslissing maakt over de geselecteerde vakantie

en in welke mate de kinderen betrokken zijn bij de beslissing.

De laatste vraag over vakanties komt van Jenkins (1979) en meet voor 10 subbeslissingen de

relatieve invloed van de verschillende gezinsleden. De respondent moet 100 punten verdelen

over de gezinsleden in functie van hun respectievelijke invloed in de verschillende

subbeslissingen.

8. Aankoopfrequentie
(vraag 6)

Vragen 9 tot en met 12 gaan over de aankoop van vijf specifieke producten (snoep, speelgoed/

spelletjes, strips/ tijdschriften, tussendoortjes en sportgerief). Het is dan ook interessant te

weten hoe vaak die producten gekocht worden. Indien een ouder één van die producten nooit

koopt, zullen die vragen voorzichtig moeten geïnterpreteerd worden en zal dit eventuele

“missing values” kunnen verklaren.

9. Inkomen kind

(vraag 7)

Vragen 9 tot en met 11 veronderstellen dat het kind over eigen middelen beschikt om

producten aan te kopen. In vraag 7 gaan we dus na hoeveel zakgeld de kinderen uit de

steekproef krijgen.

10. Bestemming zakgeld

(vraag 8)

In die vraag gaan we na hoeveel producten het kind volledig met zijn eigen geld aankoopt. Dit

is om een idee te krijgen van het winkelgedrag van het kind.



ü De kinderen

Voor de vragenlijst van de kinderen werden een aantal vragen uit de vragenlijst van de ouders

overgenomen. We kozen enkel voor de vragen die eenvoudig genoeg zijn voor een kind en

die omgevormd kunnen worden in de richting van het kind.

1. Winkelfrequentie

(vraag 1)

De eerste vraag in de vragenlijst van de kinderen komt overeen met de eerste vraag van die

van de ouders. De vraag is vereenvoudigd en het kind moet in plaats van een cijfer op 10 te

geven, kiezen tussen 'bijna elke keer', 'soms' en 'bijna nooit'. De kinderen geven hun eigen

oordeel over hoe vaak ze met hun ouders gaan winkelen. We kunnen de antwoorden van de

ouders en de kinderen vergelijken met elkaar en zien in welke mate hun schattingen

overeenkomen. De formulering van de vraag komt uit het onderzoek van de Vlerick School,

maar 'Elke keer' werd vervangen door 'Bijna elke keer' en 'Nooit' door 'Bijna nooit', omdat de

antwoorden nogal extreem waren en de meeste kinderen in de pre-test daardoor voor 'soms'

kozen.

2. Communicatie over aankopen tussen ouder en kind

(vraag 12)

Deze zes items uit vraag 12 vormen een 5-puntsschaal die door Moschis en Moore werd

gebruikt (1984). Het gaat over de “purchase-related communication”, zoals bij de ouders in

vraag 3, maar deze schaal werd speciaal ontwikkeld voor kinderen. Het meet de door de

kinderen waargenomen graad van openlijke communicatie met hun ouders over zaken zoals

reclame en het kopen van producten. Een hoge score (heel vaak, vaak) wijst erop dat een kind

vaak met zijn ouders praat over winkelen en over dingen die ze in de reclame zien.



3. De invloed van het kind op de aankoop van bepaalde producten

(vraag 3)

Deze schaal komt overeen met vraag 4 uit de vragenlijst van de ouders. Het meet de mate

waarin kinderen geloven dat ze thuis hun mening mogen geven wanneer er

aankoopbeslissingen gemaakt worden voor een reeks specifieke goederen en diensten. Het is

interessant te zien hoe ouders en kinderen verschillen in hun antwoorden.

4. Socio- en conceptoriëntatie van de ouders volgens het kind

(vraag 13)

De uitspraken voor het familiecommunicatiepatroon werden door Moschis en Mitchel (1986)

bij kinderen gebruikt, na aanpassingen. Het zijn deze twaalf uitspraken die wij overnemen.

We doen dit om te vergelijken of ouders en kinderen de twee dimensies op dezelfde manier

waarnemen.

Uitspraken voor conceptoriëntatie:

1. Je ouders vragen ze te helpen bij de aankopen voor het gezin.

2. Je ouders vragen jouw mening over dingen die ze voor zichzelf kopen.

3. Je ouders vragen jou raad voor het kopen van dingen.

4. Je ouders zeggen je dat je zelf moet beslissen wat je wel en niet koopt.

5. Je ouders vertellen je dat het belangrijk is dingen te kopen die je zelf graag ziet, al zien

anderen dit soms niet graag.

6. Je ouders zeggen dat je zelf moet beslissen hoe je met je geld omgaat.

Uitspraken voor socio-oriëntatie:

1. Je ouders zeggen je wat je mag en niet mag kopen.

2. Je ouders wensen te weten wat je met je geld doet.

3. Je ouders klagen als ze iets dat je gekocht hebt niet graag hebben.

4. Je ouders zeggen dat ze weten wat best is voor jou.

5. Je ouders zeggen dat je geen vragen mag stellen over producten dieniet voor jou bestemd

zijn.

6. Je ouders zeggen je dat je bepaalde dingen niet mag kopen.



5. Consumptie-autonomie van de kinderen

(vragen 4, 5 en 7)

Deze meetschaal is een aanpassing voor het kind van de schaal voor de onafhankelijkheid

van keuze van het kind (vraag 9 bij de ouders). In vraag 4 wordt dus gemeten in welke mate

het kind rapporteert dat hij onafhankelijk is bij de aankoop van een aantal kinderproducten.

Vraag 5 is de aangepaste versie van de schaal over het toegeven aan de aanvragen van het

kind (vraag 14 in de vragenlijst van de ouders). Er wordt gemeten in welke mate, volgens de

perceptie van het kind, een ouder specifieke producten koopt voor zijn kind als het kind er

naar vraagt. Hoe hoger de score op die schaal, hoe vaker een ouder producten koopt als het

kind er naar vraagt.

Vragen 10 en 11 uit de vragenlijst van de ouders waren te moeilijk voor de kinderen en

werden dus op een andere manier geformuleerd. De formulering van die vraag komt uit het

onderzoek van de Vlerick School. Een vergelijking van de antwoorden zal niet mogelijk zijn,

maar we beschouwen dit construct toch als de perceptie van het kind over zijn ‘consumptie-

autonomie’. Voor kinderen die over zakgeld beschikken, gaan we dus na in welke mate ze

autonoom iets mogen kopen met dat geld.

6. De relatieve invloed van het kind in de gezinsaankoopbeslissingen

(vraag 2)

Voor die vraag werd dezelfde meetschaal gebruikt als de schaal van vraag 5 uit de vragenlijst

van de ouders.

7. Invloed van kind voor kinderproducten

(vraag 9)

De formulering van vraag 9 werd overgenomen uit het onderzoek van de Vlerick School en

meet in welke mate het kind mag meebeslissen wanneer kinderproducten worden gekocht. De

schaal werd uitgebreid van een 4- naar een 5-puntsschaal, van ‘helemaal niet’ meebeslissen

tot ‘heel veel’ meebeslissen. De antwoorden op deze vraag kunnen vergeleken worden met de

antwoorden op vraag 12 uit de vragenlijst van de ouders.



8. Invloed kind in vakantiebeslissing

(vraag 10 en 11)

Dit is de aangepaste formulering van de vragen afkomstig uit het onderzoek van Dunne

(1999). Hetzelfde werd aan de ouders gevraagd in vraag 16 b en c. De attitude-uitspraken uit

die vraag zijn te moeilijk voor de kinderen en vragen we enkel aan de ouders.

9. Inkomen kind

(vraag 6)

In de vragenlijst van de ouders werd in vraag 7 nagegaan hoeveel zakgeld het kind ontving. In

de pre-test vroegen we aan zowel het kind als de ouder hoeveel zakgeld het kind kreeg in de

hoop te ontdekken wie van beiden het meest nauwkeurige antwoord zou geven. Hieruit bleek

dat kinderen soms andere bedragen aangaven dan hun ouders. We vragen het dus toch aan

beiden en zullen een gemiddelde berekenen van de antwoorden indien ze van elkaar afwijken.

4.2 Steekproeftrekking

4.2.1 Populatiespecificatie

In dit onderzoek willen we nagaan hoeveel invloed kinderen, uit verschillende

gezinsstructuren, op het consumptiegedrag van hun ouders hebben. Uit de literatuur blijkt dat

jonge kinderen minder cognitieve vaardigheden hebben. Om op de vragenlijst te kunnen

antwoorden moeten de kinderen al goed kunnen lezen en redeneren. We kozen ervoor om

kinderen vanaf het vierde leerjaar lager onderwijs te ondervragen omdat zij hieraan voldoen.

Ook de kinderen uit het vijfde en zesde leerjaar werden ondervraagd. Kinderen die al in het

middelbaar onderwijs zitten werden niet opgenomen in de populatie omdat het verschil tussen

kinderen van de lagere school en de middelbare school veel groter is dan tussen kinderen van

verschillende leeftijd van de lagere school.

De groep kinderen komt overeen met de leeftijdsgroep 9-13 jaar. Bovendien beperken we ons

onderzoek tot de Vlaamse kinderen. Een onderzoek uitvoeren bij de volledige Belgische

jeugd was omwille van de beperking in tijd en de hoge kosten niet realiseerbaar. Tot onze

populatie behoren ook de ouders van de ondervraagde kinderen.



Populatie: Vlaamse kinderen tussen 9 en 13 jaar en één van hun ouders

4.2.2 Steekproef

We hebben gekozen voor een quotasteekproef. We wensen immers een representatieve staal

van de populatie samen te stellen qua leeftijd en geslacht. We zijn begonnen met een school te

kiezen voor West-Vlaanderen. Dit werd een school met lager onderwijs gelegen in het

centrum van de stad Kortrijk. Na afname van de vragenlijsten bleek dat het aantal jongens op

deze school inferieur was aan het aantal meisjes. Dit was te wijten aan het feit dat de school

een aantal jaren terug niet gemengd was. Daarom werd in Oost-Vlaanderen bewust gekozen

uit een aantal jongensscholen en dit werd een school uit Melle.

4.2.3 Gegevensverzamelingsmethode

De gegevens zijn via twee verschillende vragenlijsten schriftelijk afgenomen. De kinderen

ontvingen twee vragenlijsten, één voor hen en één voor hun ouders. Er werd hen gevraagd de

vragenlijst voor hun ouders onmiddellijk in hun boekentas op te bergen. Enkele kinderen

hebben niet meegewerkt omdat ze het Nederlands nog niet voldoende beheersen. Het doel van

het onderzoek werd hen kort uitgelegd en daarna begon de afname van de vragenlijst. De

vragen werden voorgelezen en de kinderen kregen per vraag de tijd om de gepaste

antwoorden aan te kruisen. Indien nodig werd bijkomend uitleg gegeven. Dit gebeurde in de

klas zelf tijdens de lesuren.

In Kortrijk werden 127 vragenlijsten afgenomen bij de kinderen en in Melle 59. Deze 186

vragenlijsten werden onmiddellijk na de afname opgehaald. Er werd gevraagd aan de

kinderen de vragenlijst voor hun ouders zo snel mogelijk thuis te laten invullen en terug af te

geven aan hun leraar of lerares. Niet alle ouders wensten deel te nemen aan het onderzoek en

we ontvingen in totaal 137 vragenlijsten terug van de ouders. Dit komt overeen met een

responsgraad van 74 % voor de ouders. Drie daarvan waren echter niet volledig ingevuld en

waren dus niet bruikbaar voor het onderzoek. We werken dus verder met de 268 vragenlijsten

van de 134 ouder-kind paren.



4.2.4 Gegevensverwerkingsmethode

We hebben gewerkt met het programma “SPSS 10.0 for Windows”. De gegevens werden na

codering ingeponst en er werden verschillende testen toegepast, afhankelijk van de variabelen

die beschouwd werden.

4.3 Contributie van het onderzoek

De contributie van dit onderzoek is op verschillende vlakken te situeren:

ü We onderzoeken de directe invloed van kinderen op hun ouders door naar de perceptie

van de ouders en de kinderen hieromtrent, te vragen. Maar daarnaast introduceren we twee

variabelen die nauw gerelateerd zijn met dit onderwerp. Deze variabelen werden gebruikt

in een onderzoek naar de invloed van ouderlijke stijlen op consumentensocializatie

(Carlson en Grossbart, 1988). We weten al dat een aantal deelconstructen van deze

variabelen afhangen van de ouderlijke stijl en willen nagaan of ze ook afhangen van een

bepaalde gezinsstructuur. Wanneer de doelgroep van de ouders moet gesegmenteerd

worden, is het immers eenvoudiger te realiseren op basis van de gezinsstructuur dan van

de ouderlijke stijl.

Deze twee variabelen sluiten bovendien goed aan bij het onderwerp. De mate van

communicatie tussen ouders en kinderen vertelt ons veel over de mate waarin ouders hun

kinderen begeleiden en informeren in verband met consumptie-activiteiten. Zoals

hierboven reeds gezegd, bestaat de factor ‘consumptie-autonomie’ uit constructen die de

onafhankelijkheid van keuze en het toegeven van de ouders nagaan. Dit geeft dus op een

andere manier weer hoeveel invloed kinderen op hun ouders hebben.

ü We zullen de impact van het aantal ouders in het gezin op de afhankelijke variabelen

analyseren. In de literatuur hebben we gezien dat dit reeds onderzocht werd voor de

invloed van kinderen. Hierbij moet opgemerkt worden dat dit enkel voor een beperkt

aantal producten gebeurd is, namelijk voor gezamenlijke sportactiviteiten, de bioscoop en

familie-uitstappen, zoals pic-nics, waarbij gevonden werd dat alleenstaande ouders meer

invloed toekennen aan hun kinderen (Darley en Lim, 1986). In een ander onderzoek

waarin het aantal ouders als onafhankelijke variabele beschouwd werd, bestond de

steekproef uit adolescenten van de middelbare school (Lachance, 2000).



ü We zullen een onderscheid maken tussen kinderen uit éénverdienergezinnen en kinderen

uit tweeverdienergezinnen. Zoals reeds aangestipt, werden in een vorig onderzoek de

verschillen voor deze variabele nagegaan voor de volgende producten televisietoestel,

stereo, telefoon en meubels en voor de leeftijdscategorie 16-19 jaar (Beatty en Talpade,

1994). We zullen dus de bevindingen trachten uit te breiden voor een reeks andere

producten en voor kinderen uit de leeftijdsgroep 9-12 jaar.

ü We kunnen verwachten dat het verschil tussen één- en tweeverdieners niet noodzakelijk

significant zal zijn. Een éénverdienergezin waarin een ouder 40 uren per week werkt kan

immers verschillen van een éénverdienergezin waar de ouder 70 uren per week werkt.

Hetzelfde geldt voor tweeverdieners. We zullen de gezinnen indelen volgens het aantal

uren dat ze werken.

ü De laatste onafhankelijke variabele die we introduceren is het aantal kinderen in het gezin.

Een aantal auteurs onderzochten reeds het effect van deze variabele, maar voor

verschillende afhankelijke variabelen (toegeven, betrokkenheid, …) en dit telkens voor

andere producten (cfr. 3.3.5 Kenmerken van de ouders). Wij zullen hier het effect hiervan

nagaan op de invloed van de kinderen op consumptiegedrag van hun ouders, de ouder-

kind communicatie en de consumptie-autonomie. Dit werd namelijk nog niet onderzocht.

ü Bovendien moeten we er op wijzen dat het grootste deel van de geraadpleegde

literatuurwerken van Amerika, Groot-Britannië of Nederland komt en het dus interessant

is delen ervan te repliceren voor België, meer bepaald Vlaanderen.



HOOFDSTUK 5

RESULTATEN EN INTERPRETATIE

5.1. Descriptief onderzoek

In dit deel zullen we een beschrijving geven van onze steekproef. Wie maakt deel uit van onze

steekproef, wat zijn hun kenmerken en wie is hun gezin?

Onze steekproef bestaat uit 134 ouder-kind paren. Wat de kinderen betreft, bestaat het uit

58,2% meisjes en 41,8 % jongens. Er werden 40 leerlingen van het 4e leerjaar, 43 van het 5e

leerjaar en 51 van het 6e leerjaar ondervraagd. De leeftijd van de kinderen varieert dus tussen

9 jaar en 13 jaar en is gemiddeld 10,56 jaar. Het gemiddeld aantal kinderen per gezin bedraagt

2,72. Dit getal ligt iets hoger dan de gegevens gevonden in de literatuur, namelijk 2,4. Omdat

een gezin met 10 kinderen in de steekproef voor een lichte vertekening van dit gemiddelde

zorgt, beschouwen we de gezinnen met meer dan 4 kinderen als één categorie. Figuur 3 geeft

een visueel beeld van de verdeling van het aantal kinderen in vier categorieën. De gemiddelde

leeftijd van alle kinderen, hun broers en zussen is 10,97 jaar.

Figuur 3: Aantal gezinnen met respectievelijk 1, 2, 3 en 4 of meer kinderen uitgedrukt in

procent van het geheel.

Bron: eigen werk

Aantal kinderen (4 categorieën)

4 of meer (16,4 %)

3 kinderen (32,1 %)

2 kinderen (43,3 %)

1 kind (8,2 %)



De meeste kinderen lieten de vragenlijst, voor hun ouders, invullen door hun moeder

(88,33%). 14,18 % van de vragenlijsten werden ingevuld door vaders. De gemiddelde leeftijd

van de ouders bedraagt 39,76. Twee kinderen lieten de vragenlijst invullen door iemand

anders, omdat hun ouders niet aanwezig waren. We veronderstellen dat deze personen

verantwoordelijk zijn voor het kind en beschouwen ze als 'ouder' in ons onderzoek. Dit betreft

één grootmoeder en één stiefmoeder.

Van de 134 ouders zijn er 115 die een twee-oudergezin leiden: 115 in een eerste huwelijk, 4

in een tweede huwelijk en 4 die gescheiden zijn en met een nieuwe partner samenwonen.

Daarnaast zijn er 11 éénoudergezinnen, 4 daarvan hebben een relatie, maar wonen niet samen.

Vijf meisjes en zes jongens uit de steekproef leven in een éénoudergezin. Slechts één

gescheiden vader vulde de vragenlijst in, de overige tien alleenstaande ouders waren moeders.

Vijf van die gezinnen bestaan uit 1 kind, drie uit 2 en drie uit 3 kinderen.

Er zijn dus 19 gescheiden ouders in de steekproef, wat overeenkomt met 14 %. Dit bevestigt

onze bevindingen uit de literatuur dat gescheiden ouders niet de uitzondering zijn.

Wanneer we de eenverdienergezinnen bestaande uit alleenstaande ouders buiten beschouwing

laten, telt de steekproef 20 éénverdiener- en 102 tweeverdienergezinnen. Tweeverdieners zijn

dus eerder de norm, niet de uitzondering (Leonard en Sommer, 1995). Dit aantal moet echter

vergeleken worden met het aantal uren die de ouders werken. Sommige moeders werken

deeltijds en dit kan een rol spelen in ons verder onderzoek. Tabel 7 geeft een overzicht van de

activiteiten van de ouders die op de vraag geantwoord hebben.

De moeders werken gemiddeld 29,35 uren per week. Een derde daarvan werken niet of

minder dan 24 uren per week, wat dan betekent dat ze deeltijds werken. Een derde werkt

tussen 25 en 38 uren per week en een derde meer dan 39 uren per week. Tellen we de

alleenstaande moeders mee, dan bereiken we een gemiddelde van 33,6 uren per week. Slechts

twee alleenstaande moeders oefenen geen activiteit uit. De vaders van de kinderen in de

steekproef werken gemiddeld 46,58 uren per week. Splitsen we de groep van de vaders in

drie, dan merken we dat telkens een derde, respectievelijk minder dan 40 uren, tussen 41 en

50 uren en meer dan 51 uren per week werkt.

Beide ouders samen werken dus gemiddeld 78 uren per week, wat dicht aanleunt bij de

vaststellingen uit de literatuur (74 uren per week) en de representativiteit van de steekproef

aantoont.



Activiteit Moeder Vader

Arbeider 8 16

Bediende 58 28

Kaderfunctie 12 30

Zelfstandige 27 37

Vrij beroep 4 10

Werkzoekende 1 1

Huisvrouw 19 1

Geen activiteit 2 1

Totaal 131 124

Tabel 7: Activiteiten van de ouders (absoluut aantal)

Bron: eigen werk

21 % van de gezinnen uit de steekproef wonen in een stadscentrum, 57,6 % op de stadsrand

en 21,2 % op het platteland. Over het inkomen van die gezinnen kunnen we geen uitspraak

doen omdat we te weinig respons kregen op die vraag.

Hieronder volgt een analyse van de variabelen die te maken hebben met

consumptieactiviteiten.

De kinderen uit de steekproef krijgen op jaarbasis gemiddeld 5740, -BEF aan zakgeld. Dit

bedrag varieert naargelang het kind tussen 0, -BEF en 20.000, -BEF. Veel kinderen kopen er

dingen mee die ze graag hebben (snoep, Cd’s, …). Ongeveer 16 % van de ouders antwoordde

dat het kind zijn zakgeld spaart en er dus zelden iets mee koopt.

Omdat we in ons onderzoek een reeks vragen stellen in verband met vijf kinderproducten,

gingen we na hoe vaak die producten gekocht worden door de ouders. We kwamen tot de

volgende inzichten. Hoewel 3 % van de ouders nooit snoep koopt, koopt 70 % dit product

minstens om de twee weken. Tussendoortjes worden eveneens door 70 % van de ouders

minstens om de twee weken gekocht. De helft van de ouders kopen minstens een keer per

maand strips of tijdschriften voor hun kinderen. Slechts 3 % koopt die producten nooit.

Speelgoed en sportgerief worden, zoals verwacht, minder vaak gekocht. Ongeveer 17 % van

de ouders koopt speelgoed een keer per maand en 80 % minder dan een keer per maand.

Slechts 1,5 % koopt nooit sportgerief en 85 % koopt het minder dan een keer per maand.



Hieruit kunnen we besluiten dat de ouders en kinderen vertrouwd zijn met die producten en

dus in staat zijn te antwoorden op onze vragen.

5.2 Causaal onderzoek

5.2.1 Betrouwbaarheid van de meetschalen

Vooraleer we kunnen beginnen met het onderzoeken van de hypothesen, moeten we, omwille

van redenen van betrouwbaarheid, de Cronbach’s Alpha van de verschillende deelconstructen

controleren.

Als we kijken naar de verschillende Cronbach’s Alpha’s dan blijken we bijna steeds de grens

van 0,60 te behalen. Er zijn slechts drie uitzonderingen.

Voor het construct ‘communicatie over aankopen tussen ouder en kind’, volgens het kind,

behalen we slechts 0,3094. Na het verwijderen van drie items (nrs.4, 5 en 6), bekomen we nog

steeds een Cronbach’s Alpha lager dan 0,60 (0,5886). Indien we nog een item verwijderen,

wordt de Cronbach’s Alpha wel groot genoeg, maar we kunnen geen construct vormen met

twee items. We zullen dit construct dus niet verder analyseren. (zie bijlage 4)

Voor de uitspraken van conceptoriëntatie volgens het kind behalen we een Cronbach’s Alpha

van 0,5602. Dit cijfer kan niet verhoogd worden door een item te verwijderen, waardoor we

dit construct ook niet zullen bespreken.

Het construct over het toegeven van de ouders aan de aanvragen van hun kinderen heeft een

Cronbach’s Alpha kleiner dan 0,60, maar deze waarde wordt verhoogd door het verwijderen

van de tweede item. De Cronbach’s Alpha bedraagt dan 0,7072. Hetzelfde geldt voor de

factor ‘consumptie-autonomie waartoe dit deelconstruct behoort. Item nr. 2 wordt hier dan

ook verwijderd om een hogere Cronbach’s Alpha te behalen.

Tabel 8 geeft de Cronbach’s Alpha’s weer voor de deelconstructen die we onderzoeken.



Afhankelijke variabelen Aantal

items

Verwijderde

items

Cronbach's

Alpha

Mate van “coshopping”

(ouders vraag 2)

4 0,8309

Communicatie over aankopen en producten tussen ouder en kind

(ouders vraag 3)

7 0,8354

Invloed van kind op aankoop van bepaalde producten

(ouders vraag 4)

6 0,7668

Uitspraken voor conceptoriëntatie volgens ouder

(ouders vraag 13)

7 0,6711

Uitspraken voor socio-oriëntatie volgens ouder

(ouders vraag 13)

6 0,7057

Ouder-kind communicatie over consumptie

(ouders vragen 2, 3, 4 en conceptoriëntatie)

24 0,8435

Relatieve invloed van gezinsleden in gezinsaankoopbeslissingen

(ouders vraag 5)

15 0,7528

Onafhankelijkheid van keuze van kind

(ouders vraag 9)

5 0,6537

Onafhankelijkheid van aankoop van kind

(ouders vragen 10 en 11)

10 0,8750

Toegeven aan aanvragen van kind

(ouders vraag 14)

4 Nr. 2 0,7072

Consumptie-autonomie van kinderen

(ouders vragen 9, 10, 11 en 14)

19 Nr. 2

(vraag 14)

0,8611

Meebeslissen kind bij aankoop kinderproducten

(ouders vraag 12)

5 0,8371

Invloed van kind bij aankoop van kinderproducten

(ouders vraag 15) (vragen 12 en 15)

5 0,7865

Attitude van ouder ten opzichte van gezinsvakanties

(ouders vraag 16a)

9 0,6483

Relatieve invloed van kind in gezinsaankoopbeslissingen

(kinderen vraag 2)

15 0,7279

Invloed van kind op aankoop van bepaalde producten (kinderen vraag

3)

6 0,7847

Onafhankelijkheid van keuze van kind

(kinderen vraag 4)

5 0,7000

Toegeven aan aanvragen van kind

(kinderen vraag 5)

5 0,6287



Autonomie bij aankoop met zakgeld

(kinderen vraag 7)

5 0,8933

Invloed van kind voor kinderproducten

(kinderen vraag 9)

5 0,7763

Communicatie over aankopen tussen ouder en kind

(kinderen vraag 12)

3 Nr.4, 5 en 6 0,5886

Uitspraken voor conceptoriëntatie volgens het kind

(kinderen vraag 13)

7 0,5602

Uitspraken voor socio-oriëntatie volgens het kind

(kinderen vraag 13)

6 0,6440

Tabel 8: Cronbach’s Alpha van de deelconstructen

Bron: eigen werk

5.2.2 Controle voor normale verdeling

Nadat het nagaan van de betrouwbaarheid van de meetschalen, controleren we aan de hand

van de Komogorov-Smirnov test of de berekende gemiddelden van de afhankelijke variabelen

normale verdeeld zijn. Er zijn een aantal variabelen waarvoor dit niet geldt en waarop we dus

geen parametrische testen mogen uitvoeren. We zullen dan gebruik maken van de

MannWhitney test.

De volgende afhankelijke variabelen uit de antwoorden van de ouders vertonen geen normale

verdeling:

- Onafhankelijkheid van keuze van kind (p = 0,003)

- Invloed van kind bij aankoop van kinderproducten (p = 0,005)

- Uitspraken voor socio-oriëntatie volgens ouder (p = 0,036)

- Toegeven aan aanvragen van kind (p = 0,000)

5.2.3 Algemene verschillen tussen respondenten

90 % van de kinderen zegt 'soms' of 'bijna elke keer' mee te gaan als zijn ouders gaan

winkelen. Volgens de ouders gaan ze gemiddeld 5 keer op 10 mee. Kinderen schatten dus het

aantal keren dat ze meegaan hoger in dan hun ouders doen (t = 5,844; df = 133; p = 000).

Volgens hun ouders, gaan ze 'vaak' tot 'heel vaak' mee wanneer er voor hen zelf gewinkeld

wordt. Ze gaan soms mee naar de supermarkt of voor de gezinsaankopen. In het algemeen,



gaan ze zelden mee wanneer hun ouders voor hun eigen winkelen. We merken hier ook op dat

meisjes vaker mee gaan winkelen met hun ouders dan jongens (t = -3,27; df = 132; p = 0,001).

Volgens de ouders, praten kinderen 'soms' tot 'vaak' over aankopen en producten met hun

ouders. De factor 'ouder-kind communicatie over consumptie' schijnt hoger te zijn voor

meisjes dan voor jongens (t = -2,84; df = 114; p = 0,005). Wanneer we echter de mate van

communicatie met de ouders over aankopen en producten bij de kinderen zelf meten, vinden

we dat jongens een hogere mate van communicatie aangeven dan meisjes (t = 2,015; df = 125;

p = 0,046).

De meeste ouders zijn 'niet akkoord' of 'noch niet, noch wel akkoord' over het feit dat de

mening van hun kind moet beschouwd worden wanneer aankoopbeslissingen gemaakt worden

voor een gezinswagen, huishoudtoestellen, dagelijkse boodschappen, levensverzekeringen,

meubels of vakanties. Wanneer we dezelfde vraag stellen aan de kinderen, gaan zij hier vaker

mee akkoord (t = -7,570; df = 119; p = 0,000). Dit is te wijten aan het feit dat enkele kinderen

bepaalde begrippen niet verstaan en toch iets invullen. Hoewel de betekenis van

'levensverzekeringen' werd uitgelegd indien ze dit niet kenden, duidden veel kinderen toch

aan dat ze 'helemaal akkoord' waren dat hun mening hiervoor beschouwd werd. De

antwoorden van de kinderen moeten dus met voorzichtigheid geïnterpreteerd worden.

De inschatting van de relatieve invloed van ouders en kinderen van de ouders stemt overeen

met die van de kinderen. Kinderen hebben relatief evenveel of minder invloed als hun ouders.

Ze hebben over het algemeen evenveel invloed als hun ouders voor de beslissingen over de

aankoop van kinderproducten, maar hebben er minder op gezinsproducten (t = 25,723; df =

113; p = 0,000). Ze hebben echter meer invloed op die gezinsproducten dan op de producten

die uitsluitend voor hun ouders bestemd zijn (t = 10,024; df = 122; p = 0,000). Hieruit volgt

ook dat hun invloed op die laatste veel kleiner is dan voor kinderproducten (t = 26,702; df =

115; p = 0,000).

Wanneer kinderproducten zoals snoep, speelgoed/ spelletjes, strips/ tijdschriften,

tussendoortjes en sportgerief worden gekocht, ligt, volgens de ouders, de keuze ofwel bij het

kind, ofwel bij de ouder, maar beiden spreken er meestal over alvorens het te kopen. De

kinderen daarentegen geven vaker aan ‘zelf’ te mogen kiezen bij de aankoop van die

producten (t = -7,936; df = 116; p = 0,000).



Zowel de kinderen als de ouders geven aan dat de kinderen nogal wat mogen meebeslissen

wanneer die producten gekocht worden en dat de ouders die producten 'soms' kopen wanneer

het kind het vraagt

De autonomie voor aankopen is voor de kinderen uit de steekproef nogal laag. De situatie

waarbij de ouders akkoord gaan een gevraagd product aan te schaffen als het kind een deel

van de kosten betaalt, karweitjes opknapt of zijn eigen geld gebruikt, komt voor velen uit de

steekproef nooit voor. Voor de overigen gebeurde dit ook maar zelden.

Ouders die de vragenlijst invullen voor een jongen vertonen een verschillende mate van

socio- en conceptoriëntatie dan ouders die ze invullen voor een meisje. De conceptoriëntatie

blijkt hoger te zijn bij ouders die antwoorden voor een dochter dan bij ouders die antwoorden

voor een zoon (t =-2,77; df = 127; p = 0,006). De socio-oriëntatie daarentegen is hoger bij

ouders die de vragenlijst invullen voor een zoon dan voor een meisje (t = 2,143; df = 124; p =

0,034).

Bovendien vinden we een verschil in de mate van socio-oriëntatie van de ouders naargelang

we de antwoorden van de ouders of de kinderen beschouwen. De kinderen geven een lagere

mate van socio-oriëntatie aan dan de ouders (t = 3,137; df = 120; p = 0,002). Wat de

conceptoriëntatie betreft, vinden we geen significant verschil (t = 0,947; df = 13; p = 0,346).

We vonden weinig significante verschillen tussen de antwoorden van moeders en vaders als

respondent. Enkel voor de inschatting van de relatieve invloed van de kinderen op de

beslissing voor de aankoop van producten die uitsluitend voor de ouders bestemd zijn, blijkt

dat moeders de invloed van hun kind wat hoger inschatten (t = -1,568; df = 126; p = 0,011).

Hoewel 90 % van de ouders akkoord of helemaal akkoord gaan met de uitspraak 'als mijn

kinderen gelukkig zijn op vakantie, dan ben ik gelukkig', maar slechts 40 % voelen zich echt

schuldig als hun kinderen zich niet amuseren op vakantie. Meer dan de helft van de ouders

toont vakantiebrochures aan zijn kinderen en vraagt wat ze er van denken en betrekt zijn

kinderen bij het kiezen van de vakantie, maar velen voelen zich niet schuldig als ze niet

vragen aan hun kinderen welk soort vakantie ze vinden dat ze moeten hebben. Ongeveer de

helft van de kinderen geeft ideeën en voorstellen over de te kiezen familievakantie. De meest

ouders vinden het belangrijk dat de wensen van hun kinderen beschouwd worden bij de

vakantieplannen en achten dat het een compromis is tussen wat ze beiden willen.



5.2.4 Impact van de verschillende gezinsstructuren

Eerst en vooral moet opgemerkt worden dat er geen significante verschillen gevonden zijn

voor de gezinsstructuren op basis van de antwoorden van de kinderen. In hetgeen volgt

hebben de variabelen dus steeds betrekking op antwoorden van de ouders.

5.2.4.1 Aantal ouders in het gezin

We bespreken hier de voornaamste verschillen tussen éénoudergezinnen en twee-

oudergezinnen.

Alleenstaande ouders schatten hun socio-oriëntatie hoger in dan ouders van twee-

oudergezinnen. 82 % van de alleenstaande ouders en minder dan de helft (44,1 %) van de

ouders van twee-oudergezinnen hebben een hoge socio-oriëntatie (namelijk hoger dan de

mediaan) (χ2 = 5,753; df = 1; p = 0,016). Voor de conceptoriëntatie geldt dezelfde relatie.

Ouders van éénoudergezinnen schatten hun conceptoriëntatie hoger in dan ouders van twee-

oudergezinnen (t = 1,977; df = 127; p = 0,050). 82 % van de alleenstaande ouders hebben een

hoge conceptoriëntatie tegenover 47,5 % van de twee-oudergezinnen (χ2 = 4,752; df = 1; p =

0,029). Hypothese 17 a en b worden dus aanvaard.

Brengen we deze twee dimensies samen, dan bekomen we vier even grote groepen ouders

voor elk ouderlijke stijl. We merken dan dat 7 van de 11 alleenstaande ouders tot de

‘consensus ouders’ behoren en dat geen enkel van hen tot de ‘laissez-faire ouders’ behoort.

Het beperkte aantal laat ons niet toe hieruit definitieve conslusies te trekken, maar wijst op

een bepaald verband tussen het aantal ouders in het gezin en de ouderlijke stijl. Bij de twee-

oudergezinnen is de verdeling over de vier groepen evenrediger, met name overal ongeveer

30 %, behalve voor de ‘consensus ouders’, waar slechts 16 % van de twee-oudergezinnen

aanwezig zijn.

Kinderen uit éénoudergezinnen vertonen een grotere onafhankelijkheid van keuze dan de

andere kinderen. Beide groepen van kinderen spreken meestal eerst met hun ouder(s) over de

aankoop van de producten, maar kinderen uit éénoudergezinnen kiezen het product vaker zelf.

(Z = -2,390 ; p = 0,017). Hypothese 25 a wordt dus aanvaard, maar hypothese 25 b moet

verworpen worden, omdat geen significante veschillen gevonden werden.



Wat de vakantiebeslissingen betreft, stellen we vast dat de individuele invloed van elk kind

over de verschillende subbeslissingen heen, groter is voor kinderen uit éénoudergezinnen,

namelijk 7% ten opzichte van 4% (t = 2,047; df = 102; p = 0,043). We aanvaarden hypothese

41.

Daarnaast gaan alleenstaande ouders vaker akkoord met de uitspraak 'Familievakanties zijn

een compromis tussen wat de kinderen willen en wat ik wil', dan ouders van twee-

oudergezinnen (t = 2,182; df = 128; p = 0,031).

De andere hypothesen in verband met één- en twee-oudergezinnen moeten we verwerpen,

omdat we geen andere significante verschillen ontdekt hebben.

5.2.4.2 Aantal werkende ouders in het gezin

ü Eénverdiener versus tweeverdieners

De algemene relatieve invloed van de kinderen op de beslissing voor de aankoop van de 15

beschouwde producten verschilt niet naargelang het aantal werkende ouders. Wanneer we

echter deze producten indelen volgens hun gebruiker, ontdekken we een klein verschil.

Kinderen uit gezinnen van eenverdieners blijken een beetje meer invloed te hebben dan de

andere op de beslissingen omtrent gezinsproducten (t = 1,825; df = 122; p = 0,071).

Hypothese 37 d wordt dus met voorzichtigheid aanvaard.

Daarnaast bestaat er nog een zwakke relatie tussen het aantal werkende ouders en de grootte

van de invloed van het kind op de aankoop van vijf kinderproducten (Z = -1,791; p = 0,073),

waardoor we hypothese 33 a niet volledig kunnen verwerpen.

We leiden uit deze vaststellingen af dat de verschillen tussen één- en tweeverdieners niet

helemaal duidelijk zijn. We zullen nu nagaan of het feit dat de moeder, de vader, of beide

ouders samen meer of minder uren per week werken gevolgen heeft voor het kind.

ü Aantal uren werk per week van ouders

Bij de analyse van de verschillen naargelang de arbeidsduur van de ouders, laten we de

éénoudergezinnen buiten beschouwing. Eénoudergezinnen zijn immers steeds éénverdieners



en aangezien er verschillen bestaan tussen één- en tweeoudergezinnen zou het meerekenen

van de éénoudergezinnen voor vertekeningen kunnen zorgen in de analyse van het verschil

tussen één- en tweeverdieners.

Beschouwen we een lage versus een hoge socio-oriëntatie (gesplitst op de mediaan), dan

merken we dat ouders die, samen met hun partner, meer dan 78 uren per week werken, vaker

een hoge socio-oriëntatie vertonen dan ouders die alleen of samen met hun partner minder dan

78 uren werkt (χ2 = 6,561; df = 1; p = 0,010).

Voor de andere dimensie van het familiecommunicatiepatroon, de mate van conceptoriëntatie,

merken we dat deze hoger is voor gezinnen waarin de vader niet of minder dan 46 uren per

week werkt dan voor de andere gezinnen (t = 2,583; df = 116; p = 0,011). Hypothese 19 b

wordt volledig aanvaardt, terwijl hypothese 19 a enkel voor de vader geldt.

De mate van “coshopping” van de kinderen hangt af van het aantal uren dat beide ouders

werken. In gezinnen waar beide ouders samen minder dan 78 uren per week werken, vinden

we dat de kinderen vaker met hun ouders mee gaan winkelen dan in de andere gezinnen (t =

2,494; df = 104,5; p = 0,014). Dit verschil hangt ook af van het aantal uren dat elk ouder

afzonderlijk werkt. Kinderen uit gezinnen waar de vader niet of minder dan 46 uren per week

werkt gaan vaker mee gaan winkelen met hun ouders dan de andere kinderen (t = 2,605; df =

115; p = 0,010). Meer bepaald is er een significant verschil te zien tussen kinderen van wie de

vader niet of minder dan 40 uren per week werkt en kinderen van wie de vader meer dan 50

uren per werkt, waarbij de eersten vaker “coshoppen” dan de laatsten (F = 3,461; df = 2; p =

0,035). Voor de moeder geldt een andere relatie. Kinderen gaan het vaakst mee winkelen als

hun moeder tussen 24 en 38 uren per week werken. Kinderen uit gezinnen waar de moeder

niet of minder dan 24 uren, of meer dan 38 uren per week werkt gaan minder vaak mee gaan

winkelen (F = 4,069; df = 2; p = 0,020). Hypothese 7 a kan slechts gedeeltelijk aanvaard

worden, namelijk voor beide ouders samen en de vader, maar niet voor de moeder apart.

Een mogelijke verklaring voor deze onduidelijke relatie is dat moeders die niet of minder dan

24 uren per week werken meer tijd hebben om tijdens de schooluren van de kinderen te gaan

winkelen en dus vaker zonder hun kinderen gaan winkelen. Moeders die meer dan 38 uren per

week werken hebben minder tijd om te winkelen en zullen hun kinderen niet meenemen om

sneller te kunnen gaan.



De ouder-kind communicatie over consumptie verschilt ook naargelang het aantal arbeidsuren

van de ouders. Wanneer beide ouders samen minder dan 78 uren per week werken bestaat er

meer communicatie dan wanneer ze meer dan 78 uren per week werken (t = 2,715; df = 100;

p = 0,008). Bovendien vinden we ook dat er in gezinnen waarin de vader niet of minder dan

40 uren per week werkt meer communicatie is dan in gezinnen waarin de vader tussen 40 en

50 uren werkt per week of meer dan 51 uren werkt (F = 7,200; df = 2; p = 0,001). Hypothese

3 wordt dus aanvaard voor de ouders samen en voor de vader.

De relatieve invloed van de kinderen op de beslissing voor de aankoop van de 15 beschouwde

producten, uit de vijfde vraag van de vragenlijst van de ouders, is groter voor kinderen uit

gezinnen waarin de vader niet of minder 40 uren per week werkt dan voor kinderen uit

gezinnen waar de vader tussen 40 en 50 uren per werkt (F = 3,904; df = 2; p = 0,023). Dit

verschil wordt verklaard door het verschil in relatieve invloed op de beslissing omtrent

gezinsproducten tussen die twee groepen kinderen (F = 4,482; df = 2; p = 0,013). Het verschil

geldt ook tussen kinderen van wie de vader niet of minder versus meer dan 46 uren per week

werkt, waarbij de eersten meer invloed hebben (t = 2,184; df = 113; p = 0,031). We

aanvaarden gedeeltelijk hypothesen 39 a en c.

Tenslotte kunnen we, gedeeltelijk en met enige voorzichtigheid weliswaar, hypothese 31

aanvaarden omdat vaker wordt toegegeven aan de aanvragen van het kind voor

kinderproducten in gezinnen waar de vader niet of minder dan 46 uren per week werkt dan in

de andere gezinnen (Z = -2,169; p = 0,030).

5.2.4.3 Aantal kinderen in het gezin

We hebben het aantal kinderen per gezin herleid tot twee categorieën. De eerste categorie

bestaat uit gezinnen met één of twee kinderen. 51,5 % gezinnen uit de steekproef behoren tot

deze categorie. Tot de tweede categorie behoren alle gezinnen uit de steekproef met 3 of meer

kinderen, namelijk de overige 48,5 %. Om te kunnen nagaan of er binnen deze twee

categorieën eveneens verschillen bestaan, hebben we het aantal kinderen ook op een andere

manier ingedeeld, namelijk in vier groepen. Deze vier categorieën bestaan respectievelijk uit

1, 2, 3 en 4 of meer kinderen. Hieronder bespreken we de verschillen tussen deze categorieën

die aan het licht kwamen in ons onderzoek.



Een eerste en opvallend verschil tussen kinderen uit gezinnen bestaande uit 1 of 2 kinderen en

gezinnen bestaande uit 3 of meer kinderen, is het feit dat kinderen uit de eerste groep vaker

met hun ouders “coshoppen” (t = 4,052; df = 132; p = 0,000). Terwijl de meeste kinderen uit

de grotere gezinnen 'soms' mee gaan winkelen, gaat een groot deel van de eerste groep 'vaak'

mee om te winkelen. Dit verschil in winkelfrequentie kan nog verder opgesplitst worden. Het

zijn de kinderen die geen broers of zussen hebben die het vaakst mee gaan winkelen; deze

frequentie daalt naarmate het aantal kinderen stijgt (F = 8,940; df = 133; p = 0,000). Zelfs het

verschil tussen gezinnen met 1 kind en gezinnen met 2 kinderen is significant (p = 0,013).

Hypothese 8 wordt dus aanvaard.

Wat de familiecommunicatiepatronen betreft, bestaat er een zwakke relatie tussen het aantal

kinderen in een gezin en de mate van socio-oriëntatie van de ouder die aan het onderzoek

meewerkte. We kunnen met een betrouwbaarheidsniveau van 90% stellen dat gezinnen

bestaande uit 3 of meer kinderen een lagere socio-oriëntatie hebben dan gezinnen uit met 1 of

2 kinderen. 60,7 % van de gezinnen met minstens 3 kinderen vertonen een hoge socio-

oriëntatie, ten opzichte van 45,6 % van de andere gezinnen. Met andere woorden, hoe meer

kinderen in het gezin, hoe lager de socio-oriëntatie van de ouders, ingeschat door de ouders

zelf (χ2 = 2,929; df = 1; p = 0,087). Hypothese 20 b wordt hier met voorzichtigheid aanvaard.

De ouder-kind communicatie over consumptie is hoger bij kinderen uit gezinnen met 1 of 2

kinderen (t = 2,105; df = 114; p = 0,037). Dit laat ons toe hypothese 4 te aanvaarden. Het

verschil is te wijten aan een groot verschil in ouder-kind communicatie tussen gezinnen met

één kind en gezinnen met 3 kinderen (F = 2,714; df = 3; p = 0,048).

De invloed van de kinderen betrokken in het onderzoek, over de vijf beschouwde

kinderproducten heen (snoep, speelgoed/ spelletjes, strips/ tijdschriften, tussendoortjes en

sportgerief), varieert naargelang het aantal kinderen in het gezin. Kinderen die alleen zijn of

slechts één broer of zus hebben, blijken meer te mogen meebeslissen bij de aankoop van die

producten dan kinderen uit gezinnen met minstens 3 kinderen (t = 2,106; df = 115; p = 0,037).

Stellen we op een meer directe manier dezelfde vraag en vragen we aan de ouders hoe groot

ze de invloed van hun kind op deze aankopen inschatten, dan komen we tot een besluit in

dezelfde richting, maar deze test is niet zo betrouwbaar (Z = -1,812, p = 0,070). Wanneer we

de antwoorden op beide vragen tot één waarde herleiden, dan worden onze conclusies

bevestigd en kunnen we algemeen stellen dat kinderen uit kleinere gezinnen meer invloed



hebben bij de aankoop van deze vijf kinderproducten dan kinderen uit gezinnen met drie of

meer kinderen (t = 2,045; df = 110; p = 0,043). Het verschil tussen die twee categorieën is

vooral te wijten aan het verschil tussen gezinnen met 2 kinderen en gezinnen met 4 of meer

kinderen (F = 2,835; df = 111; p = 0,042). Dit is tegengesteld met hetgeen uit de literatuur

verwacht werd; de relatie die we vinden is de omgekeerde van hetgeen verondersteld werd in

hypothese 36.

Een mogelijke verklaring voor die verschillen is dat het voor de ouders mogelijk is rekening

te houden met de wensen van één of 2 kinderen bij de aankoop van die producten, maar eens

er 3 of meer kinderen zijn, is het moeilijker om voor elk kind het gewenste tussendoortje of

tijdschrift mee te brengen. Dit blijkt ook uit het volgende.

Bovendien geven ouders meer toe en kopen ze het product vaker wanneer het kind een van

die vijf producten vraagt, naarmate ze minder kinderen hebben (Z = -2,07; p = 0,038).

De onafhankelijkheid van keuze van het kind is ook groter voor kinderen uit gezinnen met 1

of 2 kinderen dan voor diegenen uit de grotere gezinnen. Beide kinderen zullen over de

aankoop van die producten met hun ouders spreken, maar kinderen uit de kleinere gezinnen

zullen vaker zelf mogen kiezen (Z = -2,456; p = 0,014). Hypothese 32 en 28 a worden hier

aanvaard.

Ook voor de invloed op enkele gezinsproducten (gezinswagen, gewone boodschappen,

meubels, computer, tandpasta en restaurant voor het gezin) merken we een verschil op

naargelang het aantal kinderen in het gezin. Hier geldt wel de relatie die we veronderstelden

in hypothese 16. Kinderen uit gezinnen met 1 of 2 kinderen hebben minder invloed dan

kinderen uit gezinnen met 3 of meer kinderen op de beslissing voor de aankoop van die

producten (t = 2,507; df = 123; p = 0,013).

Wat de vakantiebeslissingen betreft, kunnen we stellen dat de individuele invloed van elk

kind in het gezin groter is wanneer het gezin uit hoogstens 2 kinderen bestaat. Naarmate er

meer kinderen zijn in het gezin daalt hun respectievelijke invloed (t = 3,079; df = 95; p =

0,003). Deze vaststelling ondersteunt hypothese 44. Bovendien zijn ouders van kleinere

gezinnen vaker akkoord met de uitspraak 'Ik voel mij schuldig als mijn kinderen zich niet

amuseren op onze familievakantie', dan die van gezinnen met 3 of meer kinderen (t = 2,040;

df = 129; p = 0,043).



5.3 Besluit

Uit dit onderzoek kunnen we besluiten dat de gezinsstructuur een zekere impact heeft op de

invloed van kinderen in de gezinsbeslissingen, de ouder-kind communicatie over consumptie

en de consumptie-autonomie. Hieronder volgen de bevindingen per afhankelijke variabele.

De ouder-kind communicatie over consumptie daalt naarmate het aantal kinderen in het

gezin toeneemt, naarmate beide ouders samen meer uren per week werken en naarmate de

vader meer werkt.

Kinderen gaan vaker met hun ouders mee gaan winkelen als hun ouders samen minder

werken, als hun vader minder werkt en als hun moeder tussen 24 en 38 uren werkt.

Hoe minder kinderen er zijn in het gezin, hoe hoger het “coshoppen”.

Alleenstaande ouders schatten hun socio-oriëntatie en hun conceptoriëntatie hoger in dan

ouders van twee-oudergezinnen. Er bestaat een zwakke negatieve relatie tussen het aantal

kinderen in een gezin en de socio-oriëntatie van de ouders. Hoe hoger het aantal uren dat

beide ouders samen werken, hoe hoger hun socio-oriëntatie. Hoe hoger het aantal uren dat de

vader werkt, hoe lager de mate van conceptoriëntatie van de ouders.

De onafhankelijkheid van keuze  is hoger voor kinderen uit éénoudergezinnen en kleine

gezinnen. Bovendien wordt er vaker toegegeven aan de aanvragen van het kind voor

kinderproducten in die kleine gezinnen en naarmate de vader minder uren werkt.

De relatieve invloed van kinderen op de beslissing voor de aankoop van de 15 beschouwde

producten en vooral omtrent gezinsproducten, is hoger voor kinderen uit gezinnen van

eenverdieners, en vooral naarmate de vader minder uren werkt. Ook de invloed van kinderen

op de aankoop van kinderproducten (snoep, speelgoed/ spelletjes, strips/ tijdschriften,

tussendoortjes en sportgerief) is hoger voor kinderen van éénverdieners. Hoe hoger het aantal

kinderen in het gezin, hoe minder invloed ze hebben op de aankoop van die kinderproducten,

maar hoe meer invloed ze hebben op enkele gezinsproducten (gezinswagen, gewone

boodschappen, meubels, computer, tandpasta en restaurant voor het gezin).



Wat de vakantiebeslissingen betreft, stellen we vast dat de individuele invloed van elk kind

over de verschillende subbeslissingen heen, groter is voor kinderen uit éénoudergezinnen en

voor kinderen uit kleinere gezinnen.

Uit deze bevindingen kunnen we besluiten dat de veranderende gezinsstructuren een positief

effect hebben op de deelname van het kind in de gezinsbeslissingen. Het feit dat de gezinnen

kleiner worden, vormt geen gevaar voor marketeers. Die kinderen weten meer over producten

en aankopen omdat ze er vaker over praten met hun ouders. Daarentegen staat dat kinderen

van wie de ouders meer uren werken dan voor een normale voltijdse job (ongeveer 78 uren

samen), minder praten over die zaken. Uit dit onderzoek kunnen we echter niet afleiden welk

effect zal doorwegen, het aantal kinderen of het aantal uren dat de ouders werken.

Indien een kind vaak mee gaat winkelen, komt hij vaker in contact met producten en zal hij

tijdens het winkelen eens iets vragen aan zijn ouders. Dit zal gelden voor kinderen uit kleine

gezinnen en voor kinderen van wie de vader minder dan 46 uren werkt. De relatie met het

aantal uren werk van de moeder is wat vreemd en zou verder onderzocht moeten worden.

Bovendien blijkt dat diezelfde kinderen ook vaker krijgen wat ze vragen; hun ouders geven

vaker toe als het ze kinderproducten vragen.

In dit onderzoek vonden we geen groot verschil in invloed tussen kinderen uit

éénoudergezinnen en de anderen. Er werd een verschil ontdekt in de onafhankelijkheid van

keuze van het kind. Het feit dat het kind de kinderproducten meestal zelf kiest, is positief voor

marketeers. Het is dan belangrijk dat het kind zelf het product graag heeft en wilt. De

marketingactiviteiten zouden zich dan vooral naar het kind moeten richten. Bovendien laten

alleenstaande ouders hun kind(eren) meer invloed uitoefenen op de vakantiebeslissing.

Terwijl bij twee-oudergezinnen de beslissing meestal genomen wordt door beide ouders

samen, gebeurt dit hier tussen ouder en kind(eren). Hier moeten reisagentschappen en tour-

operatoren rekening mee houden in hun aanbod van vakanties.

We concluderen dat het voor de marketeer belangrijk is rekening te houden met het feit dat in

de meeste gezinnen beide ouders werken, soms samen meer dan 78 uren per week, en dat de

gezinnen minder kinderen hebben. Het aantal kinderen en het aantal werkuren hebben echter

een tegengesteld effect op de beschouwde afhankelijke variabelen. Het kleiner aantal kinderen



zorgt ervoor dat het kind, in bepaalde situaties, meer mag meebeslissen over aankopen. Hoe

meer de ouders werken, hoe minder dit het geval is. Voor de kleine gezinnen waarin beide

ouders werken, wordt de invloed van het kind dus moeilijk te voorspellen. Om die reden

wordt aangepaste marketing naar de kinderen en de ouders des te belangrijker.



SAMENVATTING VAN DE RESULTATEN:

RELATIE AANTAL OUDERS EN AFHANKELIJKE VARIABELEN

: Sterke relatie

  : Zwakke relatie

Figuur 4: Relaties voor het aantal ouders
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SAMENVATTING VAN DE RESULTATEN:

RELATIE AANTAL WERKENDE OUDERS EN WERKUREN EN

AFHANKELIJKE VARIABELEN

: Sterke relatie
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Figuur 5: Relaties voor het aantal werkende ouders en werkuren
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SAMENVATTING VAN DE RESULTATEN:

RELATIE AANTAL KINDEREN EN AFHANKELIJKE VARIABELEN

: Sterke relatie

  : Zwakke relatie

Figuur 6: Relaties voor het aantal kinderen
Bron: eigen werk
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ALGEMEEN BESLUIT

In deze thesis zijn we op zoek gegaan naar de impact van verschillende gezinsstructuren op de
invloed en de consumptie-autonomie van het kind en op de ouder-kind communicatie over
consumptie.

Het eerste hoofdstuk werd daarom gewijd aan de verschillende gezinsstructuren die de laatste
jaren aan belang hebben gewonnen. Eén van de belangrijkste evoluties is de toename van het
aantal éénoudergezinnen, die ontstaan na een echtscheiding. Deze evolutie is al een aantal
jaren aan de gang en er wordt voorspeld dat het aantal éénoudergezinen nog verder zal
toenemen. Een tweede belangrijk feit, dat nog meer uitgesproken is in ons land, is dat bijna
evenveel vrouwen als mannen actief zijn op de arbeidsmarkt. In Vlaanderen zijn er zelfs meer
tweeverdienergezinnen dan éénverdienergezinnen. Deze twee evoluties hebben gevolgen voor
de kinderen. De kinderen zijn vaker alleen thuis en moeten meer taken op zich nemen.
Daarnaast verhoogt ook hun participatie en invloed in de gezinsbeslissingen. Tenslotte is er
ook een trend naar kleinere gezinnen. Echtparen krijgen minder kinderen dan vroeger,
namelijk gemiddeld niet meer dan twee. Dit heeft eveneens gevolgen voor de opvoeding van
het kind.

Wij willen nagaan hoeveel invloed en autonomie kinderen hebben en hoe ouders en kinderen
communiceren over consumptie-activiteiten in die verschillende gezinnen.

Om dit te kunnen doen, is het nodig eerst een beter inzicht te verwerven in de kindermarkt.

Deze markt is immers heel complex. Ten eerste bestaat het niet uit één markt, maar uit drie

verschillende markten. Wanneer kinderen zelf consumeren, spreekt men over de primaire

markt. Kinderen kunnen ook de aankopen van hun ouders beïnvloeden en vertegenwoordigen

dan de beïnvloedingsmarkt. Tenslotte vormen kinderen ook de markt van de toekomst

aangezien ze later, als volwassene, nog meer zullen consumeren.

De kindermarkt kan ook ingedeeld worden in verschillende leeftijdsgroepen. Kinderen

verschillen heel sterk van elkaar naargelang hun leeftijd. De behoeften en interesses van een

vijfjarige zijn niet dezelfde als die van een tienjarige. De marketeer van kinderproducten zal

dus zijn marketingactiviteiten moeten aanpassen in functie van zijn specifieke doelgroep.

Elk kind begint vanaf zijn geboorte aan een ontwikkeling waardoor hij uiteindelijk een

‘consument’ zal worden. Dit verloopt in een viertal fasen. In de eerste fase, de kijk - en

grijpfase, worden kinderen vooral aangetrokken door opvallende kenmerken van producten.

Tijdens jammer - en onderhandelfase maakt de verbeelding van het kind een aanzienlijke

evolutie door. Vanaf de koop - en concentreerfase leren kinderen onderhandelingstechnieken



gebruiken om hun ouders te overtuigen en gaan ze al eens alleen naar de winkel om iets te

kopen. In de laatste fase, de conformisme - en kieskeurigheidfase, leren ze dat het doel van

reclame verkoop is. Hun onderhandelingstechnieken zijn verbeterd, waardoor ze nog meer

invloed kunnen uitoefenen op de gezinsuitgaven.

Op basis van deze theorie stellen we vast dat de ontwikkeling van het kind als consument

voor een groot deel bepaald wordt door zijn leeftijd. Die verschillen naargelang de leeftijd

zijn toe te schrijven aan verschillen in cognitieve vaardigheden. Ook het gezin speelt een rol

in de ontwikkeling van het kind. Men spreekt in dit geval van consumentensocialisatie. Dit is

het proces waarbij kinderen kennis, vaardigheden en attitudes met betrekking tot

marktactiviteiten ontwikkelen. De ouders, maar ook de leeftijdsgenoten en de

massacommunicatie beïnvloeden de mate waarin het kind die consumentenkennis verwerft.

Enkele resultaten van het socialisatieproces zijn de manier waarop het kind met geld omgaat,

hoe hij uitgeeft en spaart en hoe vaak en welke productaanvragen hij doet bij zijn ouders.

Ouders zijn ook belangrijk omwille van hun communicatiepatroon. Ze kunnen twee dimensies

hebben in dit communicatiepatroon, namelijk de socio - en de conceptoriëntatie. Op basis van

hun oriëntaties, kan men de kwaliteit van de ouder - kind interacties en het effect ervan op het

leren consument te worden nagaan. De combinatie van de twee dimensies doet vier modellen

van familiecommunicatie ontstaan, namelijk laissez-faire, protectieve, pluralistische en

consensus ouders.

Na het grondig bestuderen van de kindermarkt en van het gezin, kunnen we dieper ingaan op

de beïnvloedingsmarkt van het kind. We moeten hierbij eerst een onderscheid maken tussen

verschillende soorten invloed. Wanneer het kind uitdrukkelijk zijn wensen uit en iets vraagt

aan zijn ouders, spreekt men van actieve invloed. Indien een ouder rekening houdt met de

wensen van het kind, zonder dat het kind iets vraagt, heeft men te maken met passieve

invloed.

De invloed van kinderen op hun ouders beperkt zich niet tot de aankoop van kinderproducten.

Zij beïnvloeden ook de aankoop van producten die door het hele gezin gebruikt worden, zoals

auto’s, vakanties, restaurants… Hiervoor gebruiken kinderen tal van invloedstrategieën. Ze

kunnen producten aanwijzen of ze op een directe manier aan hun ouders vragen. Oudere

kinderen zullen meer onderhandelen. Een derde mogelijkheid is de ouders te overtuigingen

door koppig te zijn of te smeken. De laatste strategie, de emotionele, is effectiever wanneer

'mooie praatjes' gevoerd worden dan wanneer het kind woedend wordt.



Er zijn verschillende factoren die de invloed van een kind op het consumptiegedrag van zijn

ouders, doen variëren. Het product zelf speelt hier een grote rol. Kinderen hebben meer

invloed op niet te dure producten die voor hen bestemd zijn. Toch hebben ze ook een zekere

invloed op gezinsproducten, zoals vakanties omdat hun betrokkenheid hier hoog is.

Hun invloed hangt ook af van de fase in het beslissingsproces en subbeslissing. De invloed

van kinderen is het grootst in de eerste fase, de herkenning van een probleem, en daalt

naarmate men naar de volgende fasen overgaat, respectievelijk het verschaffen van

informatie, het evalueren van de alternatieven, en de finale beslissing, namelijk de aankoop.

Wat de subbeslissingen betreft, blijkt dat kinderen het minst invloed hebben op waar het

product te kopen, wanneer het product te kopen en het te spenderen bedrag. Ze hebben wel

meer invloed op de beslissingen omtrent kleur, model en merk.

Een aantal kenmerken van de ouders (hun leeftijd, hun opleiding, hun kindgerichtheid en hun

attitude ten opzichte van tv en reclame) kunnen de invloed van het kind voorspellen. Ook de

leeftijd en het geslacht van het kind zijn bepalend; oudere kinderen en meisjes hebben meer

invloed op hun ouders. Tenslotte kan de sociale klasse, het inkomen, het aantal kinderen, het

familiecommunicatiepatroon, de cultuur, het aantal ouders en het aantal werkende ouders in

het gezin de invloed van het kind op de gezinsbeslissingen doen variëren.

Zoals reeds gezegd, zijn een aantal van die gezinskenmerken van belang geworden in onze

maatschappij. Het doel van het onderzoek was na te gaan of die verschillende

gezinsstructuren een impact hebben op de invloed van kinderen op het consumptiegedrag van

hun ouders, op de consumptie-autonomie van kinderen en op de ouder-kind communicatie

over consumptie. Dit werd onderzocht bij een steekproef (quota) getrokken uit de populatie

van Vlaamse kinderen tussen 9 en 13 jaar, met telkens één van hun ouders. De

gegevensverzameling geschiedde door middel van twee verschillende schriftelijke

vragenlijsten, één voor het kind en één voor de ouder.

Voor het samenstellen van de vragenlijsten werd beroep gedaan op bestaande meetschalen.

De eerste variabele was de ouder-kind communicatie over consumptie en bestaat uit vier

onderdelen, namelijk de communicatie over aankopen producten tussen ouders en kinderen,

de mate van “coshopping”, de invloed van het kind op bepaalde producten en de

conceptoriëntatie van de ouders. We vonden zowel voor de ouder-kind communicatie over

consumptie als voor de mate van “coshopping” een negatieve relatie met het aantal kinderen

in het gezin, en met het aantal uren dat beide ouders samen werken, in het bijzonder het aantal



uren dat de vader werkt. Dit laatste vertoont ook een negatieve relatie met de mate van

conceptoriëntatie van de ouders.

De tweede variabele was de consumptie-autonomie van de kinderen. Deze omvat de

onafhankelijkheid van keuze van het kind, de onafhankelijkheid van aankoop van het kind en

het toegeven aan de aanvragen van het kind. De onafhankelijkheid van keuze blijkt hoger te

zijn voor kinderen uit éénoudergezinnen en uit kleine gezinnen. Bovendien wordt er vaker

toegegeven aan de aanvragen van het kind voor kinderproducten in die kleine gezinnen en

naarmate de vader minder uren werkt.

De laatste variabele is de invloed van kinderen op hun ouders en wordt onderzocht voor

verschillende producten. Het aantal kinderen heeft een positieve relatie met de invloed van het

kind op enkele gezinsproducten, maar een negatiev relatie voor kinderproducten.Wat de

vakantiebeslissingen betreft, stellen we vast dat de individuele invloed van elk kind over de

verschillende subbeslissingen heen, groter is voor kinderen uit éénoudergezinnen en voor

kinderen uit kleinere gezinnen.

De veranderende gezinsstructuren hebben dus een impact op de deelname van het kind in de

gezinsbeslissingen. Het feit dat de gezinnen kleiner worden heeft een aantal positieve

gevolgen voor marketeers. Die kinderen weten meer over producten en aankopen omdat ze er

vaker over praten met hun ouders. Ze gaan vaker gaan winkelen met hun ouders en komen

dus meer rechtstreeks in contact met producten in de winkels, en hun ouders geven vaker toe

als ze naar kinderproducten vragen.

Daarentegen staat dat kinderen van wie de ouders meer uren werken dan voor een normale

voltijdse job (ongeveer 78 uren samen), minder praten over die zaken, minder

vaak”coshoppen” en, in bepaalde situaties, minder invloed hebben dan kinderen van wie de

ouders minder werken. Het is voornamelijk het aantal uren dat de vader werkt dat zorgt voor

die verschillen.

Kinderen uit éénoudergezinnen zijn onafhankelijker bij de van keuze van kinderproducten dan

andere kinderen en oefenen meer invloed uit op de vakantiebeslissing.

We concluderen dat het voor de marketeer belangrijk is rekening te houden met het feit dat

een groot deel van de ouders veel werken en dat de gezinnen kleiner zijn. We vinden echter

omgekeerde relaties met de afhankelijke variabelen voor deze twee evoluties. Het kleiner



aantal kinderen zorgt ervoor dat het kind, in bepaalde situaties, meer mag meebeslissen over

aankopen. Hoe meer de ouders werken, hoe minder dit het geval is. Voor de kleine gezinnen

waarin beide ouders werken, wordt de invloed van het kind moeilijk te voorspellen. Om die

reden wordt aangepaste marketing naar de kinderen én de ouders des te belangrijker.
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BIJLAGEN



Bijlage 1: eKid Power 2001



Bijlage 2: Vragenlijst kinderen



Graag had ik jou enkele vraagjes gesteld.
Je moet de vragen eerst heel aandachtig lezen en dan een kruisje zetten in het vakje dat past of iets invullen als er een stippellijn staat.
Er bestaan geen juiste of foute antwoorden. Jouw mening is voor mij belangrijk.

Hieronder volgen een aantal vraagjes over de aankopen die jij en je ouders
doen.

1. Ga je vaak met je mama of je papa mee winkelen? Zet één kruisje.

χ Bijna elke keer
χ Soms

χ Bijna nooit

2. Wie, in jouw gezin, oefent invloed uit op de beslissing voor de aankoop van onderstaande producten?

Enkel mijn Ouders meer Ouders en kinderen Kinderen meer Enkel
 ouders dan kinderen evenveel dan

ouders
kinderen

CD's voor kind χ χ χ χ χ
Computer voor de kinderen χ χ χ χ χ
Computer voor het gezin χ χ χ χ χ
Fiets voor kind χ χ χ χ χ
Gezinswagen χ χ χ χ χ
Kinderkledij χ χ χ χ χ
Gewone boodschappen χ χ χ χ χ
Kledij ouders χ χ χ χ χ
Meubels χ χ χ χ χ
Tijdschriften voor kinderen χ χ χ χ χ
Tijdschriften voor ouders χ χ χ χ χ
Tandpasta voor de kinderen χ χ χ χ χ
Tandpasta voor het gezin χ χ χ χ χ



Ontbijtgranen of Corn Flakes χ χ χ χ χ
Restaurant voor
gezin

χ χ χ χ χ

3. Ik mag mijn mening geven wanneer we thuis aankoopbeslissingen maken voor:

Helemaal Niet Noch akkoord, Akkoord Helemaal
niet akkoord akkoord noch niet akkoord akkoord

Gezinswagen χ χ χ χ χ
Huishoudtoestellen χ χ χ χ χ
Kruidenierswaren χ χ χ χ χ
Levensverzekeringen χ χ χ χ χ
Meubels χ χ χ χ χ
Vakanties χ χ χ χ χ

4. Duid aan hoe onderstaande producten meestal gekocht worden, zowel voor aankopen met je eigen geld als met het geld van je ouders.
Kleur één antwoord aan per product.

Ik kies Ik kies, Mijn ouders kiezen, Mijn ouders kiezen,
zelf maar spreek eerst maar spreken en spreken niet

met mijn ouders eerst met mij eerst met mij
Snoep χ χ χ χ
Speelgoe
d

χ χ χ χ

Strips/ tijdschriften χ χ χ χ
Tussendoortjes χ χ χ χ
Sportgerie
f

χ χ χ χ

5. Als je iets vraagt aan je ouders, hoe vaak kopen ze het?
Heel Zelden Soms Vaak Heel

zelden vaak



Als ik naar snoep vraag, kopen mijn ouders het………. χ χ χ χ χ
Als ik naar speelgoed vraag, kopen mijn ouders het………. χ χ χ χ χ
Als ik naar strips/tijdschriften vraag, kopen mijn ouders het………. χ χ χ χ χ
Als ik naar tussendoortjes vraag, kopen mijn ouders het………. χ χ χ χ χ
Als ik naar sportgerief vraag, kopen mijn ouders het………. χ χ χ χ χ

6. Wanneer krijg je geld? Je mag verschillende vakjes kleuren. Schrijf ernaast hoeveel je telkens
krijgt.

χ Nooit

χ Elke week BEF

χ Elke maand BEF

χ Voor feestdagen BEF

χ Voor verjaardagen BEF

χ Voor goed gedrag, rapport,… BEF

χ Andere: ……………………… BEF

7. Als je één van onderstaande producten met je eigen geld koopt, hoe vaak mag je daar alleen over
beslissen?

Nooit Heel Zelden Soms Vaak Heel Altijd
zelden vaak

Snoep χ χ χ χ χ χ χ
Speelgoed/ spelletjes χ χ χ χ χ χ χ
Strips/ tijdschriften χ χ χ χ χ χ χ
Tussendoortjes χ χ χ χ χ χ χ
Sportgerie
f

χ χ χ χ χ χ χ

8. Wat koop je nog met je eigen geld?



9.  De laatste keer dat je mama of papa één van onderstaande producten kocht,
mocht je dan helemaal niet, weinig, nogal wat of veel mee helpen
beslissen?

Helemaal Weinig Nogal wat Veel
niet

Snoep χ χ χ χ
Speelgoed/ spelletjes χ χ χ χ
Strips/ tijdschriften χ χ χ χ
Tussendoortjes χ χ χ χ
Sportgerie
f

χ χ χ χ

10
.

Wie beslist bij jou thuis welke familievakantie gekozen wordt?

χ Mijn moeder en mijn vader
χ Mijn vader

χ Mijn moeder
χ Mijn vader en ik

χ Mijn moeder en ik

χ Mijn moeder, mijn vader en ik
χ Mijn moeder, mijn vader en de kinderen

χ Iemand anders:………………..

11
.

Mogen de kinderen bij jou thuis meebeslissen over de familievakantie?

χ Helemaal niet
χ Bijna niet

χ Een
beetje

χ Heel veel



12
.

Hoe vaak gebeuren de volgende dingen voor jou? Kleur telkens één
vakje in.

Heel vaak Vaak Soms Zelden Nooit
Mijn ouders en ik praten over dingen waarvan we reclame zien of horen. χ χ χ χ χ
Ik probeer mijn ouders dingen te doen kopen waarvan ik reclame zie. χ χ χ χ χ
Ik doe mijn ouders dingen kopen waarvoor reclame gemaakt wordt. χ χ χ χ χ
Ik vraag raad aan mijn ouders over het kopen van dingen. χ χ χ χ χ
Ik ga winkelen met mijn ouders. χ χ χ χ χ
Mijn ouders en ik zijn niet akkoord over wat ik zou en niet zou moeten kopen. χ χ χ χ χ

13
.

Lees aandachtig volgende zinnetjes en duid aan hoe vaak dit bij jou
gebeurt.

Altijd Vaak Soms Zelden Nooit
Je ouders zeggen je wat je mag en niet mag kopen. χ χ χ χ χ

Je ouders wensen te weten wat je met je geld doet. χ χ χ χ χ

Je ouders klagen als ze iets dat je gekocht hebt niet graag hebben. χ χ χ χ χ

Je ouders zeggen dat ze weten wat best is voor jou. χ χ χ χ χ

Je ouders zeggen dat je geen vragen mag stellen over producten die
niet voor jou bestemd zijn. χ χ χ χ χ

Je ouders zeggen je dat je bepaalde dingen niet mag kopen. χ χ χ χ χ

Je ouders vragen ze te helpen bij de aankopen voor het gezin. χ χ χ χ χ

Je ouders vragen jouw mening over dingen die ze voor zichzelf kopen. χ χ χ χ χ



Je ouders vragen jou raad voor het kopen van dingen. χ χ χ χ χ

Je ouders zeggen je dat je zelf moet beslissen wat je wel en niet koopt. χ χ χ χ χ

Je ouders vertellen je dat het belangrijk is dingen te kopen die je
zelf graag ziet, al zien anderen dit soms niet graag. χ χ χ χ χ

Je ouders zeggen dat je zelf moet beslissen hoe je met je geld omgaat. χ χ χ χ χ

Tenslotte zou ik graag enkele dingen over jezelf weten.

14
.

Hoe oud ben je nu? jaar

15
.

In welke klas zit je (leerjaar)?

16
.

Ben je
…?

χ een
jongen

χ een
meisje

17
.

Hoeveel broers en zussen heb je?

zus(sen)
broer(s)
halfzus(sen)
halfbroer(
s)

18
.

Zijn je ouders…?



χ getrouwd
χ gescheiden en ik woon meestal bij  χ mijn moeder

χ mijn vader
χ iemand anders: ……………….

χ gescheiden en hertrouwd,  en ik woon meestal bij: χ mijn moederen mijn stiefvader
χ mijn vader en mijn stiefmoeder

χ iemand anders: ……………….
χ andere situatie: ……………………………….

Je mag deze vragenlijst nu
afgeven.
Je mag de andere vragenlijst geven aan je moeder, of je vader als je alleen met je vader woont.
Zou je willen vragen of ze die vragenlijst tegen morgen willen
invullen?
Je kan deze dan morgen aan je leraar of lerares
afgeven.

Bedankt voor je
medewerking!!!!!!!!!!





Bijlage 3: Begeleidende brief en vragenlijst ouders



Beste ouder,

Mijn naam is Aurélie Deconinck en ik ben studente in de tweede licentie Toegepaste
Economische Wetenschappen aan de Universiteit Gent. Als laatstejaarsstudente ben ik druk
bezig met het schrijven van mijn thesis.
Mijn thesis handelt over de interactie tussen kinderen en hun ouders bij aankoopbeslissingen.
Hierbij word ik begeleid door Prof. Dr. P. De Pelsmacker.

Voor het onderzoeksgedeelte zou ik graag beroep doen op u. De school van uw kind stemde
in deel te nemen aan dit onderzoek. In dit kader heeft uw kind vandaag zelf een korte
vragenlijst ingevuld op school. De ouder(s) van de ondervraagde kinderen wens ik graag ook
in het onderzoek te betrekken. Graag zou ik dus hebben dat één van de ouders deze vragenlijst
zou willen invullen.

In de vragenlijst worden hoofdzakelijk vragen gesteld over uw kind. Indien u meer dan één

kind heeft, mag u de vragenlijst invullen voor het kind dat de vragenlijst heeft meegebracht.

Indien u meer dan één vragenlijst ontvangen heeft, hoeft u deze slechts éénmaal in te vullen

en dit voor het jongste kind. Deze vragenlijst wordt volledig anoniem verwerkt. Het cijfertje

op dit blad dient enkel om u te kunnen associëren met uw eigen kind.

Indien u vragen heeft bij het invullen van de vragenlijst, kunt u steeds met mij contact
opnemen op volgend telefoonnummer: 0478/36.65.34.

Ik zou u alvast wensen te bedanken voor uw medewerking aan het onderzoek.

Met vriendelijke groeten,

Aurélie Deconinck

PS : Zou het mogelijk zijn deze vragenlijst zo snel mogelijk, liefst morgen, met uw kind mee
naar school terug te geven?



We beginnen deze vragenlijst met een aantal vraagjes over uw aankoopbeslissingen.

1. Hoe vaak gaat uw kind met u, of uw partner, mee winkelen ?
Gelieve op 10 aan te geven hoe vaak uw kind
meegaat.

 ………….. keer op 10

2. Gelieve voor elk van de onderstaande uitspraken het antwoord aan te duiden dat voor u geldt.
Kruis voor elke uitspraak slechts één antwoord aan.

Nooit Heel Zelden Soms Vaak Heel Altijd
zelden vaak

Wanneer ik naar de supermarkt ga, neem ik mijn kind mee. χ χ χ χ χ χ χ
Wanneer ik ga winkelen voor het gezin, neem ik mijn kind mee. χ χ χ χ χ χ χ
Wanneer ik winkel voor mijn kind, neem ik haar/ hem mee. χ χ χ χ χ χ χ
Wanneer ik winkel voor mezelf, neem ik mijn kind mee. χ χ χ χ χ χ χ

3. Hoe vaak doen onderstaande situaties zich voor?
Heel Vaak Soms Zelden Heel Nooit
vaak zelden

Mijn kinderen en ik praten over het kopen van dingen. χ χ χ χ χ χ
Ik vraag naar de voorkeur van mijn kind wanneer ik iets
koop voor haar/hem. χ χ χ χ χ χ
Ik praat met mijn kind over hoeveel producten kosten. χ χ χ χ χ χ
Ik praat met mijn kind over waar producten gekocht
kunnen worden. χ χ χ χ χ χ
Om mijn kind te leren een consument te worden,
licht ik haar/ hem in over consumentenactiviteiten. χ χ χ χ χ χ
Om mijn kind te leren een consument te worden,
praten we over consumentenbeslissingen. χ χ χ χ χ χ
Om mijn kind te leren een consument te worden,



handel ik als een voorbeeld. χ χ χ χ χ χ

4. De mening van mijn kind moet beschouwd worden wanneer we aankoopbeslissingen maken
voor:

Helemaal Niet Noch akkoord, Akkoord Helemaal
niet akkoord akkoord noch niet akkoord akkoord

Gezinswagen χ χ χ χ χ
Huishoudtoestellen χ χ χ χ χ
Dagelijkse boodschappen χ χ χ χ χ
Levensverzekeringen χ χ χ χ χ
Meubels χ χ χ χ χ
Vakanties χ χ χ χ χ

5. Wie, in uw gezin, oefent invloed uit op de beslissing voor de aankoop van onderstaande
producten?

Enkel de Ouders meer Ouders en kinderen Kinderen meer Enkel
 ouders dan kinderen evenveel dan

ouders
kinderen

CD's voor kind χ χ χ χ χ
Computer voor de kinderen χ χ χ χ χ
Computer voor het gezin χ χ χ χ χ
Fiets voor kind χ χ χ χ χ
Gezinswagen χ χ χ χ χ
Kinderkledij χ χ χ χ χ
Dagelijkse boodschappen χ χ χ χ χ
Kledij ouders χ χ χ χ χ
Meubels χ χ χ χ χ



Tijdschriften voor kinderen χ χ χ χ χ
Tijdschriften voor ouders χ χ χ χ χ
Tandpasta voor de kinderen χ χ χ χ χ
Tandpasta voor het gezin χ χ χ χ χ
Ontbijtgranen of Corn Flakes χ χ χ χ χ
Restaurant voor
gezin

χ χ χ χ χ

6. Welke van onderstaande producten koopt u voor uw kind en hoe vaak ? Kruis per product één antwoord
aan.

Elke Eenmaal Eenmaal Minder dan Nooit
week in de 2 weken per

maand
éénmaal per maand

Snoep χ χ χ χ χ
Speelgoed/ spelletjes χ χ χ χ χ
Strips/ tijdschriften χ χ χ χ χ
Tussendoortjes χ χ χ χ χ
Sportgerie
f

χ χ χ χ χ

7. Krijgt uw kind soms zakgeld? Duid aan wanneer zij/ hij zakgeld krijgt en schrijf daarnaast hoeveel zij/hij ongeveer
krijgt.
U mag verschillende kruisjes zetten.

χ Nooit
χ Elke

week:
BEF

χ Elke maand: BEF

χ Voor feestdagen: BEF



χ Voor verjaardagen: BEF

χ Voor goed gedrag, rapport, …: BEF

χ Andere: BEF

8. Indien uw kind zakgeld krijgt, wat koopt zij/ hij er allemaal
mee?

χ Snoep
χ Speelgoed/ spelletjes

χ Strips/ tijdschriften
χ Tussendoortjes

χ Sportgerie
f

χ Iets anders: …………………………..

9. Duid aan hoe onderstaande producten meestal gekocht worden, zowel voor aankopen met uw eigen geld als met het geld van uw kind.
Mijn kind Mijn kind kiest, maar Ik kies, maar spreek Ik kies, en spreek niet
kiest zelf spreekt eerst met mij eerst met mijn kind niet met mijn kind

Snoep χ χ χ χ
Speelgoed/ spelletjes χ χ χ χ
Strips/ tijdschriften χ χ χ χ
Tussendoortjes χ χ χ χ
Sportgerie
f

χ χ χ χ

10
.

Als mijn kind naar onderstaande producten vraagt en zij/ hij betaalt een deel van de kosten, doet karweitjes, enz., dan betaal ik ervoor.

Nooit Heel Zelden Soms Vaak Heel Altijd
zelden vaak

Snoep χ χ χ χ χ χ χ



Speelgoed/ spelletjes χ χ χ χ χ χ χ
Strips/ tijdschriften χ χ χ χ χ χ χ
Tussendoortjes χ χ χ χ χ χ χ
Sportgerie
f

χ χ χ χ χ χ χ

11
.

Als mijn kind naar één van onderstaande producten vraagt en zij/ hij haar/ zijn eigen geld gebruik, dan ga ik
akkoord.

Nooit Heel Zelden Soms Vaak Heel Altijd
zelden vaak

Snoep χ χ χ χ χ χ χ
Speelgoed/ spelletjes χ χ χ χ χ χ χ
Strips/ tijdschriften χ χ χ χ χ χ χ
Tussendoortjes χ χ χ χ χ χ χ
Sportgerie
f

χ χ χ χ χ χ χ

12
.

De laatste keer dat u één van onderstaande producten kocht, mocht uw kind dan veel, nogal wat, weinig of niets
meebeslissen?

Niets Weinig Nogal wat Veel
Snoep χ χ χ χ
Speelgoed/ spelletjes χ χ χ χ
Strips/ tijdschriften χ χ χ χ
Tussendoortjes χ χ χ χ
Sportgerie
f

χ χ χ χ

13
.

Gelieve voor elk van de onderstaande uitspraken een kruisje te plaatsen in de juiste kolom.

Altijd Vaak Soms Zelden Nooit
Ik zeg mijn kind wat het mag en niet mag kopen. χ χ χ χ χ

Ik wens te weten wat mijn kind met haar/zijn geld doet. χ χ χ χ χ



Ik zeg tegen mijn kind dat ik het beste weet wat goed voor haar/hem is. χ χ χ χ χ

Ik zeg tegen mijn kind dat het geen vragen mag stellen
over producten die niet voor haar/hem bestemd zijn. χ χ χ χ χ

Ik zeg tegen mijn kind dat zij/hij bepaalde dingen niet mag kopen. χ χ χ χ χ

Ik vraag mijn kind me te helpen bij de gezinsaankopen. χ χ χ χ χ

Ik vraag mijn kind haar/ zijn mening over dingen die ik voor mezelf koop. χ χ χ χ χ

Ik vraag mijn kind z’n mening. χ χ χ χ χ

Ik zeg tegen mijn kind dat het zelf moet beslissen wat het wel en niet koopt. χ χ χ χ χ

Ik zeg tegen mijn kind dat het belangrijk is dingen te kopen die je
zelf graag ziet, al zien anderen dit soms niet graag. χ χ χ χ χ

Ik zeg tegen mijn kind zelf te beslissen hoe het met zijn geld omgaat. χ χ χ χ χ

Bij het leerproces van mijn kind als consument,
geef ik haar/ hem de kans te leren uit eigen ervaringen. χ χ χ χ χ

Bij het leerproces van mijn kind als consument,
verbied ik haar/ hem sommige zaken. χ χ χ χ χ

14
.

Gelieve voor elk van de onderstaande uitspraken het antwoord aan te duiden dat voor u geldt.

Kruis voor elke uitspraak slechts één antwoord aan.

~ Als mijn kind naar één van onderstaande producten vraagt, koop ik het.



Kruis voor elke uitspraak slechts één antwoord aan.
Nooit Heel Zelden Soms Vaak Heel Altijd

zelden vaak
Snoep χ χ χ χ χ χ χ
Speelgoed/ spelletjes χ χ χ χ χ χ χ
Strips/ tijdschriften χ χ χ χ χ χ χ
Tussendoortjes χ χ χ χ χ χ χ
Sportgerie
f

χ χ χ χ χ χ χ

~ Als mijn kind naar één van onderstaande producten vraagt en ik zeg neen dan leg ik niet uit waarom.
Eenvoudiger gezegd, u zet een kruisje bij hoe vaak u geen uitleg geeft als u weigert iets te
kopen.

Nooit Heel Zelden Soms Vaak Heel Altijd
zelden vaak

Snoep χ χ χ χ χ χ χ
Speelgoed/ spelletjes χ χ χ χ χ χ χ
Strips/ tijdschriften χ χ χ χ χ χ χ
Tussendoortjes χ χ χ χ χ χ χ
Sportgerief χ χ χ χ χ χ χ

~ Als mijn kind naar één van onderstaande producten vraagt en ik weiger, dan leg ik uit waarom.
Eenvoudiger gezegd, u zet een kruisje bij hoe vaak u wel uitleg geeft als u weigert iets te
kopen.

Nooit Heel Zelden Soms Vaak Heel Altijd
zelden vaak

Snoep χ χ χ χ χ χ χ
Speelgoed/ spelletjes χ χ χ χ χ χ χ
Strips/ tijdschriften χ χ χ χ χ χ χ
Tussendoortjes χ χ χ χ χ χ χ
Sportgerie
f

χ χ χ χ χ χ χ



15
.

Hoe groot schat u de invloed van uw kind in op de aankoop van onderstaande
producten?

Groot Tamelijk Noch groot, Tamelijk Klein
 groot noch klein klein

Snoep χ χ χ χ χ
Speelgoed/ spelletjes χ χ χ χ χ
Strips/ tijdschriften χ χ χ χ χ
Tussendoortjes χ χ χ χ χ
Sportgerie
f

χ χ χ χ χ

16
.

De volgende vragen handelen over de keuze van uw familievakanties.

~ Kruis het vakje aan dat uw mening weergeeft.
Helemaal Niet Noch niet Akkoord Helemaal
niet akkoord akkoord, akkoord
akkoord noch akkoord

Als mijn kinderen gelukkig zijn op vakantie, dan ben ik gelukkig. χ χ χ χ χ
Tour-operatoren hebben een goede kennis van de
behoeften van gezinnen met kinderen. χ χ χ χ χ
Ik voel mij schuldig als mijn kinderen zich niet
amuseren op onze familievakantie. χ χ χ χ χ
Ik toon vakantiebrochures aan mijn kinderen en vraag wat ze denken. χ χ χ χ χ
Ik voel mij schuldig als ik mijn kinderen niet vraag
welk soort vakantie ze vinden dat we moeten hebben. χ χ χ χ χ
Mijn kinderen geven ideeën en voorstellen over de familievakantie. χ χ χ χ χ
Mijn kinderen zijn altijd betrokken bij het helpen
kiezen van onze familievakantie. χ χ χ χ χ
Familievakanties zijn een compromis tussen



wat de kinderen willen en wat ik wil. χ χ χ χ χ
Het is belangrijk de wensen van mijn kind te
beschouwen wanneer we de familievakantie plannen. χ χ χ χ χ

~ Wie maakt de beslisssing over welke vakantie geselecteerd wordt?
χ Ik.
χ Mijn partner.

χ Mijn partner en ik.
χ De kinderen en ik.

χ De kinderen, mijn partner en ik.

~ In welke mate zijn de kinderen betrokken bij de beslissing voor de familievakantie?
χ Helemaal niet betrokken

χ Bijna niet betrokken
χ Een beetje betrokken

χ Heel betrokken

~ Duid hieronder voor elk gezinslid aan hoeveel invloed hij of zij heeft bij de verschillende fasen van de
vakantiebeslissing.
U kunt dit doen door 100 punten te verdelen over de gezinsleden die voor u relevant
zijn.

Uzelf Uw Uw kind voor Andere
partner wie u

deze
kinderen

vragenlijst invult
Bijvoorbeeld:u en uw partner beslissen 40 40 10 10
meer dan de kinderen
De totale vakantie beslissing:
Het verzamelen van informatie:
Het beslissen of de kinderen meegaan:
Hoelang men zal blijven:



De vertrekdatum:
Het vervoermiddel:
Hoeveel geld men zal uitgeven:
De activiteiten die er te doen zijn:
Het selecteren van verblijfplaats(en):
Het selecteren van bestemming(en):

Tenslotte zou ik graag enkele dingen over uzelf weten

17
.

Bent u … ?

χ Moeder

χ Vader
χ Grootmoeder

χ Grootvade
r

χ Voogd

χ Iemand anders:

18
.

Welk is uw geboortejaar ? 19

19
.

Hoeveel kinderen heeft u (uw eigen kinderen en eventueel andere kinderen die in uw gezin
wonen)?
 U kunt hieronder hun geslacht  (Meisje: M/ Jongen: J) en hun leeftijd aangeven.

Geslacht Leeftijd
1e
2e
3e
4e
...



20
.

Bent u … ?

χ Gehuwd, eerste huwelijk
χ Gehuwd, tweede huwelijk

χ Samenwonend
χ Gescheiden en alleenstaand

χ Gescheiden en in relatie
χ Gescheiden en samenwonend

χ Alleenwonend en vrijgezel
χ Alleenwonend en in relatie

χ Weduwe(naar)
χ Andere situatie:

21
.

Welk beroep oefent u uit ?

χ Arbeider
χ Bediende

χ Kaderfunctie
χ Zelfstandige

χ Vrij
beroep

χ Student
χ Werkzoekende

χ Huisvrouw/ huisman
χ Gepensioneerd

χ Geen beroepsactiviteit

22
.

Hoeveel uren per week werkt u
gemiddeld?

uren per week

23 Indien u gehuwd of samenwonend bent, welk beroep oefent uw partner



. uit ?

χ Arbeider

χ Bediende
χ Kaderfunctie

χ Zelfstandige
χ Vrij

beroep
χ Student

χ Werkzoekende
χ Huisvrouw/ huisman

χ Gepensioneerd
χ Geen beroepsactiviteit

24
.

Hoeveel uren werkt uw partner per week?

uren per week

25
.

Woont u … ?

χ In een stadscentrum
χ In de stadsrand

χ Op het platteland

26
.

Binnen welke klasse situeert uw maandelijks netto-gezinsinkomen zich ?

χ Geen inkomen

χ Minder dan 20.000 BEF
χ Tussen 20.000 – 40.000 BEF

χ Tussen 40.001 – 60.000 BEF
χ Tussen 60.001 – 80.000 BEF

χ Tussen 80.001 – 100.000 BEF



χ Tussen 100.001 – 130.000 BEF
χ Meer dan 130.001 BEF

Van harte bedankt voor uw
medewerking!!!!!!!!!!





Bijlage 4 : Cronbach’s Alpha
‘Communicatie over aankopen en producten tussen ouder en kind’, volgens kind.

Cronbach’s Alpha voor de 6 items.

****** Method 1 (space saver) will be used for this analysis ******

  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A)

Item-total Statistics

               Scale          Scale      Corrected
               Mean         Variance       Item-            Alpha
              if Item        if Item       Total           if Item
              Deleted        Deleted    Correlation        Deleted

KVR.12.1      14,4646        16,5682        ,1315           ,2807
KVR.12.2      14,6535        14,7679        ,3016           ,1827
KVR.12.3      15,0866        14,9051        ,3740           ,1638
KRV.12.4      13,4567         8,5676        ,1279           ,3964
KVR.12.5      13,4646        17,9174       -,0454           ,3692
KVR.12.6      14,5827        16,4514        ,1553           ,2699

Reliability Coefficients

N of Cases =    127,0                    N of Items =  6

Alpha =    ,3094

Cronbach’s Alpha voor de 3 overige items.

****** Method 1 (space saver) will be used for this analysis ******

  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A)

Item-total Statistics

               Scale          Scale      Corrected
               Mean         Variance       Item-            Alpha
              if Item        if Item       Total           if Item
              Deleted        Deleted    Correlation        Deleted

KVR.12.1       4,5152         3,6868        ,2023           ,7497
KVR.12.2       4,6970         2,4724        ,5044           ,3085
KVR.12.3       5,1667         2,8270        ,5245           ,3043

Reliability Coefficients

N of Cases =    132,0                    N of Items =  3

Alpha =    ,5886




